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: founidos no seminário ··Estratégias 
Industriais no Brasil Contemporâneo". 
professores do IEI. da COPPE e da 
COPPEAD (todos da UFRJ) e das 
Faculdades Integradas Cândido Mendes 
travaram acaloradas discussões sobre o 
novo cenário que começa a desenhar-se 
com a consolidação da abertura e da 
estabilidade. Partindo do pressuposto de 
que está em formação um novo 
paradigma em economia. gestão e 
tecnologia industrial e de que o 
crescimento do país. hoje. só é viável no 
âmbito deste paradigma. os autores de 
Estratégias Empresariais na Indústria 
Brasileira: Discutindo Mudanças traçam 
nesta obra um amplo painel da nova 
re3lidade nacional e oferecem aos leitores 
a oportunidade de conhecer mais de perto 
e refletir sobre importantes aspectos da 
economia e das empresas brasilP,iras. 

Organizado sobre a forma de 
coletânea. o livro começa com uma longa 
reflexão de Antônio Barros de Castro 
sobre o que chama de "restauração 
neoclássica" dos anos 70 e suas 
conseqüências no mundo 
contemporânero. O ensaio também 
explora o que se denomina ··colisões 
entre o novo paradigma tecnológico e 
organizacional e a tradicional teoria da 
firma. base da restauração neoclássica". 

José Ricardo Tauile faz uma revisão 
histórica do debate sobre o processo de 
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APRESENTAÇÃO 
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Adriano Proença 

Os textos reunidos neste volume nasceram dos debates reali
zados no Seminário "Estratégias Industriais no Brasil Contemporâ
neo", organizado e assistido por docentes do IEI, da COPPE, e da 
COPPEAD, todos da UFRJ, e das Faculdades Integradas Cândi<;lo 
Mendes. O empreendimento contou com o apoio decisivo da FINEP. 

Os membros do seminário partiram do pressuposto de que 
um novo paradigma em economia, gestão e tecnologia industrial 
está em gestação_. Estavam também convencidos de que a possível 
transição para o crescimento do Brasil em seguida à estabiliz.ação 
da moeda só poderá se dar no âmbito deste novo paradigma. 

A convergência ao nível de pressupostos facilitou um proces
so franco de debate, ao qual não faltaram acaloradas discussões. 
Existia ainda uma desconfiança de que as questões emergentes 
em cada disciplina - a Economia e a Engenharia de Produção -
durante a década de 80, apontavam para o mesmo campo de 
preocupações. A saber: o processo de tomada de decisões cruciais 
na empresa, no novo perfil de investimentos em tecnologia e as 
reestruturações organizacionais. Se em muitos casos as visões 



chegaram a se ajustar, em alguns permaneceram inconciliáveis. 
Em qualquer caso, na defesa de suas posições, os autores tiveram 
que refinar, senão mesmo afiar, os seus argumentos. Desta forma, 
os trabalhos aqui reunidos chegam ao público enriquecidos pelas 
considerações e soluções de cada autor diante das questões 
colocadas. 

Começando do final, os que mais trabalharam a questão "Bra
sil" foram os textos que fecham este volume. Heitor Caulliraux 
discute os resultados de suas pesquisas sobre estratégias e processos 
de tomada de decisão na indústria brasileira, gerando insights 
importantes sobre a forma como "as coisas realmente acontecem". 
Paulo Fleury e Rebecca Arkader apresentam os resultados da etapa 
brasileira da International Manuf acturing Strategy Suroey, refletin
do sobre suas implicações para o futuro da indústria do país. 

A preocupação com a situação brasileira preside, por sua vez, 
as considerações de Adriano Proença, que trata do sentido das 
mudanças em curso na indústria, desde a ótica dos métodos 
contemporâneos de gerência da produção - o TQC, o JIT, a 
gerência estratégica; e as colocações de Victor Prochnik sobre o 
processo de formação de redes interfu-mas, no contexto das 
demandas competitivas contemporâneas. 

Os textos de Leonardo Burlamaqui e Jorge Fagundes, e de 
Mário Possas, abordam, com rigor e profundidade, elementos de 
uma revisão da teoria econômica baseados em textos de inspira
ção predominantemente schumpeteriana. Proposições concei
tuais para a construção de um paradigma alternativo para o 
entendimento da firma e suas estratégias são trabalhadas, em 
síntese de fôlego, por Possas; e investigadas, em suas conseqüên
cias, pela cuidadosa reflexão de Burlamaqui e Fagundes. 

Com uma perspectiva mais geral,José Ricardo Tauile oferece 
uma revisão histórica do debate acerca do processo de trabalho 
na indústria, e sugere rumos para a discussão do futuro do 
trabalho e da produção. Por sua vez, Rogério Valle explora o 
conteúdo do novo paradigma, na perspectiva da necessária for
mação de uma nova cultura técnica. O desdobrar deste enfoque 
o leva a percorrer diversas questões extremamente relevantes 
para o debate atual. 

Finalmente, abrindo o livro, Antonio Barros de Castro con
duz uma longa reflexão sobre o que nomeou a Restauração 



Neoclássica dos anos 70, cujas conseqüências se impõem mun
dialmente nesta nossa década de 90. Seu raciocínio conduz a 
discussão sobre as colisões entre o novo paradigma e a tradicional 
teoria da firma, base da restauração neoclássica. Como o leitor 
verificará, ao longo de suas considerações o autor estabelece 
pontes com os trabalhos compreendidos neste volume. O artigo 
funciona, pois, para usar uma imagem do novo paradigma, como 
o backbone da "rede de textos" que constitui o volume. 
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O ESTADO, A EMPRESA 
E A RESTAURAÇÃO NEOCLÁSSICA 

Antonio Barros de Castro 

A DISPUTA CONCEITUAL PELO LESTE ASIÁTICO 

1. Introdução 

As idéias acerca do desenvolvimento econômico imperantes no 
pós-guerra foram submetidas a um massivo e radical ataque a partir 
de meados dos anos 70. A ofensiva pretendia estender aos países 
atrasados a noção de que ali também o livre funcionamento do 
mercado era a melhor forma conhecida de se alcançar o bem-estar 
comum. Na medida em que se conseguisse restabelecer essa visão, 
a que os economistas se referem como neoclássica, cairia por terra 
a noção - central nas teorias do desenvolvimento - de que os países 
atrasados são fortemente condicionados por características históri
co-estruturais a um só tempo peculiares e adversas. 

Uma das mais importantes conseqüências da restauração 
neoclássica seria a anulação da agenda de políticas voltadas para 
a promoção do desenvolvimento. A argumentação típica dos 
teóricos do desenvolvimento seria mesmo invertida: as dificulda
des com que se debatem os países subdesenvolvidos, em vez de 



inerentes à sua condição histórica, teriam sido criadas pela onipre
sente e desastrada "promoção do desenvolvimento". Tomemos, a 
título de ilustração, a alegada baixa capacidade de resposta da oferta 
agrícola ou, num outro plano, a sempre referida "restrição externa" 
ao crescimento. Em ambos os casos, os problemas, supostamente 
derivados de condicionantes estruturais, deveriam ser entendidos 
como conseqüência do entorpecimento ou mesmo bloqueio do 
funcionamento do mercado, acarretado por interferências governa
mentais.1 Afinal, com as barreiras ao comércio externo, as tarifas 
públicas, os juros e os salários nominais manipulados em função dos 
desígnios políticos dos governantes, não deveria surpreender o futo 
de que as autênticas oportunidades de mercado fossem insuficien
temente visualizadas e perseguidas! 

Evidentemente, admitida a argumentação restauradora, 
não teria sequer sentido criar um campo especial do conheci
mento, sob a denominação Teoria do Desenvolvimento. A ale
gada especificidade dos países subdesenvolvidos poderia 
mesmo ser remetida de volta ao âmbito da história, restabele
cendo-se com isto o ideal da unificação das idéias que confor
mam o núcleo do saber econômico, temporariamente, apenas 
ameaçada pela diferenciação entre economia central e econo
mias periféricas.2 

Nos anos 80, as idéias anteriores receberam grandes refor
ços e tiveram a sua influência expandida em várias direções. 
Dentre os desdobramentos verificados, há que destacar a exten
são dos métodos da teoria econômica (leia-se neoclassicismo) 
ao tratamento de fenômenos até então percebidos como de 
natureza essencialmente política. A referência obrigatória con-

1 Para um tratamento sistematizado destas questões, vide Little, Yan. 
º'Economlc Development Theory, Pollcy and Internatlonal 

Relations"". Basic books Inc.Publishers, NY, 1982, e Lal, Deepack. 
"The Poverty of Development Economlcs". London, IEA, Hobart 
Paperback, 1983. 

2 Hirschman, Albert. The Rise and Decline of Development 
Economlcs, ln ""Essays ln Trespasslng, Economlcs to Pollttcs and 
Beyond'º. Cambridge Univ. Press, 1981. 
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siste no trabalho de Krueger3 acerca da pratica (adotada em 
diversos países no pós-guerra) da concessão de licenças de 
importação. A idéia básica consiste em que indivíduos situados 
dos dois lados - o demandante da licença e o funcionário que 
a concede -, acatadas certas restrições, buscam maximizar os 
benefícios extraídos desta "transação". Convertido numa espé
cie de arquétipo do relacionamento público-privado, vemos 
nascer aí a autodenominada Nova Economia Política. No centro 
do quadro encontram-se rendas capturadas pelos poderes pú
blicos e transferidas a clientes na órbita privada. O conteúdo 
analítico do trabalho não inova. Trata-se da aplicação de instru
mentos convencionais de análise econômica a uma relação até 
então entendida, antes como anomalia, que como transação 
econômica. É difícil exagerar, contudo, as dimensões da revira
volta que se iniciava - seja no entendimento do que seriam 
nossas economias e sociedades, seja na agenda da política 
econômica para os países subdesenvolvidos. Sumariamente, as 
principais mudanças poderiam ser assim retratadas: 

- os governos dos países atrasados passam a ser concebidos 
como propensos ou mesmo adeptos - e dependentes - do rent 
seeking, sendo a importância atribuída ao fenômeno de tal ordem, 
que os ex-países subdesenvolvidos passam a ser referidos como rent 
seeking so_cieties. Paradoxalmente, vemos ressurgir aqui uma dife
renciação vis-à-vis as economias centrais (que, como vimos, os 
críticos dos anos 70 tentaram abolir), cuja perversidade em muito 
excede a rigidez estrutural e as barreiras ao crescimento o�aria
mente concebidas como próprias do subdesenvolvimento; 

3 Krueger, Anne. The Pollcal Economy of the Rent-Seeklng Society, 
··Amerlcan Economlc Revlew", June, 1974. 

4 O tema será mais adiante retomado. Advirta-se, desde já, que um 
retrato de semelhante negatividade estava já presente em trabalhos 
de Paul Baran e, sobretudo, de Gunder Frank. A observação provém 
de Toye, segundo o qual o neomarxismo, ao desacreditar o Estado (e 
as elites, caberia acrescentar) nos países subdesenvolvidos, 
pavimentou o caminho da restauração neoclássica. Toye, John. 
"Dllemmas of Developmenf'. Basil Balckwell, 1987. 
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- programas ditos de "ajustamento", que até então preten
diam apenas restabelecer o equilíbrio macroeconômico, adqui
rem novas dimensões. Não se trata mais de corrigir desvios: 
pretende-se virar a página da história, inaugurando com isto uma 
nova economia - e uma nova sociedade. A rigor, não é mais o 
desempenho da economia que está sendo criticamente analisado. 
Em última análise, ele pouco importa: a economia e a sociedade 
estão agora sendo condenadas em sua conformação e constitui
ção. É como se a malignidade, originariamente atribuída aos 
governos, houvesse contaminado visceralmente os agentes eco
nômicos e os atores políticos; 

- reformas visando extender ou radicalizar o império do 
mercado deixam de ser vistas como conservadoras. Desde que as 
elites locais sejam devidamente incriminadas, o receituário liberal 
adquire mesmo uma conotação progressista. Inclusive entre aque
les tradicionalmente imbuídos de uma postura crítica frente ao 
mercado e genericamente resistentes à cultura capitalista. Con
clui-se com isto uma escalada. Do tema das "falhas (localizadas) 
de mercado", passou-se para as "falhas de governo" - e destas 
evoluiu-se para as falhas constitutivas da economia e da socieda
de. O repúdio, agora, engloba praticamente tudo; 

- a incriminação do setor privado - como ele se apresenta e 
não como deveria ser - altera radicalmente a relação entre os 
gestores da política econômica e a economia. Hipoteticamente 
dotados de uma superioridade não apenas científica mas também 
moral, os (novos) policy makers vêem agora nos protestos e 
resistências (eventualmente na própria quebra) de agentes ou 
interesses privados a prova de que estão no caminho certo. A 
economia é por eles concebida como uma página em branco, 
onde pretendem grafar e incutir uma nova ordem. O fato de que 
ela não seria inventada -apenas replicando o existente nas demais 
economias de mercado - confere um tom de neutralidade e uma 
aparência de inexorabilidade à obra. 

2. Um parênteses: ela dificuldade de resistir às novas propostas 

Muitos se recusaram, parcial ou integralmente, a aceitar as 
novas idéias. Na prática, contudo, a resistência à onda restaura
dora revelou-se desprovida de qualquer eficácia. Isto não deixa 
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de ser surpreendente. Primeiramente, por que o movimento faz 
tábula rasa de um saber acumulado durante decênios. Mas, sobre
tudo, porque adotada a nova perspectiva, capitais, empresas e 
interesses constituídos -toda uma realidade -passam a ser vistos 
com suspeição. As seguintes razões ajudam a entender como foi 
possível a propagação avassaladora das novas propostas: 

- desde os anos 50, vinham sendo observados casos ou 
situações de '"desenvolvimento frustrado".5 Ao final dos anos 60, 
a rebeldia e no limite o repúdio à visão centrada no desenvolvi
mento já havia se convertido em posição dominante entre os 
próprios descendentes desta tradição. Por fim, parece ter colabo
rado decisivamente a incapacidade das teorias do desenvolvimen
to de explicar o êxito dos tigres asiáticos bem como os "desastres 
do desenvolvimento" que iam sendo patenteados na África e na 
própria América Latina;6 

-o restabelecimento da ortodoxia deu-se praticamente em 
simultâneo nos centros desenvolvidos, podendo a cruzada anti
keynesiana de Harry Johnson ser apontada como um compor
tamento que, mutatis mutandis, seria reproduzido pelos 
críticos do desenvolvimento de extração neoclássica. Na práti
ca, isto significava que a formidável máquina acadêmica dos 
países centrais-e muito particularmente a norte-americana -estaria 
sintonizada com o ataque às teorias do desenvolvimento; 

-o prolongamento indefinido da turbulência macroeconômica 
detonado pela crise da dívida (que incluiria mergulhos momentâneos 
na hiperinflação ), a virtual cessação do crescimento e o agravamento 
da situação de miséria explícita nas grandes cidades da América Latina 

5 Pinto, Aníbal. ""Chile, um Caso de Desarollo Frustrado··. Santiago, 
Editorial Universitário, 1959. 

6 As teorias da estagnação · e da dependência são profundamente 
inadequadas ao estudo do ocorrido, seja, na Coréia do Sul, seja -
passando para o pólo oposto - na catastrófica experiência do Zaire de 
Mobutu Seko. Quanto ao Zaire, exemplo-limite de um "Estado predador" 
- bem ao gosto da Nova Economia Política -. veja-se Evans, Peter. The 
State as Problem and Solutton: Predatton, EmbeddedAutonomy. and 
Structural Change, ln Haggard, S. and Kaufma.'1, R.R. "The Polltlcs of 
Economlc Adjustment" Princeton University Press, 1992. 
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ajudaram a criar um clima de extremo pessimismo. Nesse contexto 
vieram a prosperar as noções, em boa medida conflitantes, de que os 
males que assolavam as nossas economias eram expressões de um 
passado a muitos títulos condenável e que elas eram o resultado de 
decisões e escolhas recorrentemente equivocadas dos atuais governan
tes. Minimizava-se com isto a responsabilidade de bancos, instituições 
financeiras internacionais etc. e omitia-se a ação dos poderosos meca
nismos de realimentação e propagação inflacionária, caracteristicos das 
inflações crônicas. 

No caso do Brasil, pelo menos, esta interpretação do ocorrido 
não parece respeitar a realidade. Foi o colapso da experiência do 
Cruzado que mergulhou a economia brasileira na ensandecida 
macroeconomia do final dos anos 80. Esta argumentação encontra
se desenvolvida em outro trabalho, onde, além de uma reflexão de 
caráter geral, toma-se a trajetória da indústria automobilística como 
ilustração da regressão ocorrida na segunda metade dos anos 80. A 
idéia consiste, em suma, em que a degeneração veio a ocorrer 
tardiamente e reflete, essencialmente, o ocorrido com o meio 
ambiente macroeconômico - nada tendo a ver com as condições de 
origem ou formação da indústria. 7 Segundo um executivo da GM, 
no final dos anos 80 "o país estava uma mixórdia e a companhia 
estava uma mixórdia".8 

3. Avanços, recuos e surpresas no Leste Asiático 

Foram os adversários da Teoria do Desenvolvimento que -
em sua crítica à industrialização por substituição de importações 

7 Uma versão preliminar deste trabalho foi publicada em: Castro, 

Antonio Barros de. Renegade Development: Rlse and Demtse of 
State-Led Development ln Braztl, Smith, W. C., Acufta, C.H. e 

Gamarra, E.A., editors. "Democracy. Markets, and Structural 
Reform ln Lattn Amerlca"". Transaction Publishers, 1993. 

8 ºíhe report on Brazil at the end of the 1980s was that the country was 

a mess and the company was a mess.00 Depoimento de E. Sanchez, 
1994, c_itado em ""Techonology and Work Organtzatton ln Latln 

Amertcan Motor Vehtcle Industries". CEPAL, 1995. 
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- elegeram as expenencias do Leste Asiático como referência e 
contraste. Ali, argumentava-se, buscou-se explorar as oportunidades 
reveladas pelo mercado (externo), em vez de se tentar implantar, a 
qualquer preço, uma estrutura industrial que replicasse o existente 
nos países desenvolvidos. As experiências do Leste Asiático teriam 
sido, pois, guiadas pelo mercado. Na América Latina, em contrapo
sição, os poderes públicos, ao decidir ou induzir decisões, preten
deram governar o próprio mercado. O fracasso latino-americano e 
o êxito asiático teriam, assim, em última análise, uma explicação 
comum: o distanciamento ou a aceitação dos sinais de mercado. No 
primeiro caso impera a manipulação de preços e a prevalência de 
objetivos políticos é inequívoca; no segundo, o mercado (mundial) 
sinaliza e disciplina as decisões. 

Incansavelmente repetida por alguns, essa argumentação 
acabou criando problemas para a restauração neoclássica - talvez 
mesmo, até o presente, a sua única derrota. Refiro-me ao fato de 
que, à luz dos conhecimentos acumulados acerca das experiências 
da Coréia, de Taiwan e de Singapura (sendo Hong Kong, a este 
propósito, uma exceção), não se pode pretender que a presença 
do Estado nessas experiências corresponda, remotamente, se
quer, ao figurino ortodoxo. Uma avassaladora quantidade de 
evidências veio a estabelecer que, por trás da possante ofensiva 
exportadora dos tigres asiáticos, encontrava-se a mão firme e 
orientadora do Estado.9 Desta constatação, indiscutível na fase 
heróica da industrialização coreana e taiwanesa, nasceu um deba
te que ainda se encontra em curso. Alguns autores simplesmente 
falariam numa "terceira onda" capaz de tem8erar as conclusões a 
que havia chegado a literatura dos anos 70.1 Outros, radicalizan-

9 Veja-se, sobretudo, Wade, Robert. "Govemlng the Market. Economlc 
Theory and the Role qf Government ln East Aslan Industrlallzatton". 

Princeton University Press, 1990, e Amsden, Alice H. "Asla's Next Glant. 
South Korea andLate Industrlalizatton", Orford University Press, 1989. 

10 Evans, Peter. The State as Problem and Solutlon: Predatlon. 
Embedded Autonomy, and Structural Change, ln Haggard, S. and 
Kaufrnan, R.R. - "The Poltttcs of Economlc Aqjustment". Princeton 
University Press, 1992. 
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do posições, propõem que o caso clássico japonês11 e, com mais 
razão, os chamados milagres da Coréia, Taiwan e Singapura, sejam 
concebidos como experiências de desenvolvimento state led. Por 
contraposição, ali onde a promoção do desenvolvimento não deu 
certo o fracasso não decorreria da tentativa de ·"governar a econo
mia" e sim das formas equivocadas, ou até mesmo insuficientes 
(fraqueza do Estado), de intervenção.12 

Os casos coreano e taiwanês comprovam que os que acre
ditavam que o Estado pode promover o desenvolvimento esta
vam certos. O problema nas teorias do desenvolvimento não 
consistiria, por conseguinte, na admissão desta possibilidade e 
sim na tácita aceitação de que esta seria uma possibilidade 
sempre presente. Estabelecido que a promoção do desenvolvi
mento pode - ou não - dar certo, o eixo da discussão tendeu a 
deslocar-se para os atributos indispensáveis para que o Estado 
catalise e induza as decisões que materializam o desenvolvi-

[ 

mento. A adequada escolha de objetivos, por exemplo, requer 
considerável independência e grande competência. Já a sua 
firme sustentação ao longo do tempo, fundamental para que a 

1 

coordenação das decisões se efetive - e as previsões se conver
tam em profecias auto-realizadas -, exige solidez institucional 

'-- e determinaçãQ__QOlítica. Quanto à encainpação por parte das 
empresas dos objetivos nacionais supõe confiança e motivação, 
o que requer, em alguma medida, conc.:ordância com os rumos 
propostos para o desenvolvimento. 

Recentemente, o posicionamento do Banco Mundial foi 
revisto e algo moderado para dar conta das evidências acumu
ladas.13 As críticas ao novo relatório, contudo, rapidamente se 
multiplicaram, deixando a impressão de que se tomara dificil 
sustentar as posições iniciais. Não caberia aqui reconstituir os 

11 Johnson, C. '"MITI and the Japanese Miracle: The Growth of 
Industrial Poltcy·•. 1925-1975. Stanford University Press, 1982. 

12 Migdal, Joel S. '"Strong Societles and Weak States". Princeton 
University Press, 1988. 

13 World Bank, '"The East Astan Mtracle: Economlc Growth and Publlc 
Poltcy•·. Oxford University Press for the World Bank, 1993. 
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argumentos.14 O que, sim, cabe frisar é que o estudo do Banco 
Mundial (ainda) se preocupa, centralmente, com a contraposição 
falhas de mercado x falhas de governo. Evita-se, com isto, a 
questão dos atores. Em outras palavras, continua-se escamotean
do um tipo de questão que a economia do desenvolvimento -
bem como, mutatis mutandis, o próprio Keynes - havia basica
mente evitado: que Estado?, que empresa? 

Sem que se avance no tratamento dessas questões (e creio 
que a controvérsia sobre o Leste Asiático propiciou um grande 
avanço em relação à primeira), não se pode responder a uma 
indagação que se impõe para todos aqueles que, encorajados pelo 
crescimento acelerado em curso na Ásia, tentam hoje reabrir 
questões pioneiramente formuladas e enfrentadas pelos teóricos 
e policy makers do pós-guerra. Como produzir milagres que não 
sejam fugazes e ilusórios? Ou, formulada a questão por outro 
ângulo: podem as empresas, sem perda ou descaracterização de 
suas qualidades enquanto empresas, operar como vetores da 
política de desenvolvimento? 

Ao fechar este item, convém sublinhar que o debate sobre o 
Leste Asiático deixa claro tanto a ingenuidade (acerca do Estado 
e da política), quanto o determinismo que impregnam as teorias 
do desenvolvimento. Fica também evidenciada a falsidade da 
leitura neoclássica do ocorrido no Leste Asiático e, neste sentido, 
prejudicado o confronto América Latina x tigres asiáticos nos 
termos propostos pela restauração neoclássica. Por outro lado, 
cabe acrescentar que o êxito espantoso dos tigres asiáticos e os 
"desastres do desenvolvimento" chamaram correta mas, talvez, 
exageradamente, a atenção para a qualidade dos poderes públi
cos. E há sobretudo que avançar no que concerne ao conhecimen
to do ator que diretamente contracena com os poderes públicos: 

14 Veja-se particularmente Dani Rodrik e Robert Wade em Fishlow, A. 
et ai. º'Mira.ele or Design? Lessonfrom the East Aslan Experlence". 
Overseas Development Council, Washigton, DC, 1994, e Amsden, 
Alice H. Why Isn't the Whole World Experlmentlng wlth the East 
Aslan Model to Develop? '"Revlew of the East Aslan Mlracle". World 
Development, vol. 22, 1994. 
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a empresa. Muito particularmente, é preciso indagar-se sobre os 
processos através dos quais as empresas tomam suas decisões (veja a 
seguir). Afinal, são elas que, medíocre ou, talvez, agressiva e criativa
mente, dão corpo a grande parte das mudanças que efetivam o 
desenvolvimento econômico. 

A EMPRESA COMO PROBLEMA NAS REFORMAS 
INSPIRADAS PELA RESTAURAÇÃO NEOCIÁSSICA 

4. A microeconomia subjacente às reformas 

A grande suposição da teoria econômica convencional acerca 
do processo decisório das empresas é que elas decidem a partir 
de preços dados - de fatores, insumos e produtos concorrentes. 
Numa palavra, são eles que alimentam o cálculo econômico, 
através do qual o agente econômico escolhe (decide) a posição a 
ser individualmente tomada. Poucos se dão conta de que não há, 
no caso, qualquer pretensão de que o cálculo retrate ou descreva 
o processo através do qual a decisão é tomada. Em vez disto: "as 
escolhas dos agentes econômicos podem ser deduzidas de certos 
axiomas da racionalidade".15 Lucas é particularmente claro a esse 
respeito: "Nós usamos teoria econômica para calcular como certas 
variações na situação devem afetar (are predicted to affect) o 
comportamento, mas estes cálculos não refletem ou mo{'elam o 
processo adaptativo pelo qual se chegou à decisão ... "1 

Na conhecida imagem de Friedman, o agente econômico 
procede na prática como o jogador de bilhar. Ou seja, não faz os 
cálculos necessários à escolha do ângulo em que deve tocar a bola: 
o acerto da tacada revela contudo que, implicitamente, as leis da 
física foram respeitadas.17 O recado é claro: assim como o físico 

15 Arrow, K.J. e Hahn, F.H. "General Competltlve Analysls". 

Holden-Day, U.S, 1971. p. V. 

16 Lucas, Robert E., Jr. "Adaptatlve Behavlor and Economtc Theory. 

The Journal of Buslness•·. vol. 59, oct. 1986. p. S402. 

17 Friedman, Milton, "Essays ln Positive Economlcs", The University of 
Chicago Press, 1953, p. 22. 
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não tem porque atentar para o estilo e o estado de espírito do 
jogador, o economista deveria focalizar unicamente a lógica da 
escolha. Decisão aí significa, essencialmente, cálculo. O cálculo 
pode permanecer implícito (como no caso do jogador), mas é 
através dele que se identifica, por exemplo, o ponto em que 
receita marginal e produto marginal se igualam para cada fator ou 
insumo. Em suma, não há porque se importar com as idiossincra
sias do agente econômico e nem tampouco com o "contexto". De 
igual maneira, pouco ou nada se avançaria mediante o conheci
mento da história de um jogo (ou dos jogadores): cada jogada, 
individualmente, acata as leis da física -bem como as regras que 
definem e distinguem o bilhar. 

Tendo o que precede como pano de fundo, trataremos 
daqui por diante de indagar-nos sobre o significado das reformas 
propostas pela restauração neoclássica. Interessam-nos, sobretu
do, as reações por elas desencadeadas e, mais precisamente, o 
confronto entre as reações por elas presumidas e aquelas a que 
parecem tender as empresas. 

O que se pretende com as reformas é restabelecer os preços 
como sensores fidedignos das escassezes bem como das preferên
cias dos consumidores. Supõe-se que as empresas, diante dos 
preços corrigidos pelos rocessos de abertura rivatiza ão e desre
gulamenta ão-e face à drástica redu ão das oportunidades de obter 
pre_�ndas e privilégios junto aos órgãos pu ·cos, acrescenta, enfa
ticamente, a Nova Economia Política -, irã rever suas s1 oes 
compradora e vendedora. Ao fazê-lo tratarão de ajustar-se aos 

\ (?ovos) sinais de mercado, agora limpos de interferê�s governa-
7 

mentais. Essencialmente, pois, corrigem a pontana e continuam 
atirando - o que não seria, em princípio, motivo de preocupação. 

Admite-se, naturalmente, que em determinados casos, corri
gidos os preços, desaparecem as oportunidades das empresas. 
Nestes casos, contudo (que implicitamente se supõe raros), nin
guém chorará por elas. Teria simplesmente terminado a relação 
promíscua com o Estado, o "modelo do guichê", onde as dificul
dades econômicas eram resolvidas através de favores. As reformas 
derivadas da ortodoxia têm, em suma, por significado último, o 
retomo ao império da racionalidade neoclássica - e o desapare
cimento da espúria dimensão política indevidam.ente adquirida 
pelas empresas. A única contemporização admitida provém do 
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reconhecimento de que existem na prática imperfeições ou falhas 
de mercado - por exemplo, nos campos da educação e dos 

- serviços básicos, geradores de economias externas para o univer
so das empresas. Em tais casos, cuidadosamente examinados - já 
que os erros de governo tendem a exceder os erros de mercado 
-, políticas ativas poderão ser legitimamente acionadas. 

5. Para além do agente maximindor 

A omissão do ''processo adaptativo pelo qual se chega à 
decisão" (Lucas) não é compartilhada por determinados autores, 
amplamente respeitados e crescentemente influentes. Mais que 
isto, para Schumpeter, Simon, Penrose, Chandler, Rosemberg, 
Nelson & Wmter, Freeman, Porter e Dosi, as empresas longe estão 
de se limitar a "responder" aos preços relativos com que se 
deparam. E isto em pelo menos dois sentidos. 

Primeiramente o estudo da evolução das empresa ao longo 
do tempo não deixa margem a dúvida quanto ao fato de que elas 
se organizam, ou, melhor dito, se estruturam de maneira a 
assegurar �sições de longo prazo nos mercados ue mais lhe 

� '
i 

.;-•_ .$ 

'interessam� Isto requer a habilitaçao para decidir em condi ões 
su · eitas a mudan a e incontornavelmente incertas -o que por sua 
vez abre (ou deveria a nrT''espaço__n teoria econômiçª �ra 
solu ões múltiplas e aberJas, e .não uoí�as e dete!'ffiinadas" ... 
�e, em__p_�_r_ti�uJar, p�ryi a in<2._o��são de estraté ias como um 
tema central". 9 Além disto, e como fruto do esforço no sentido 
cfe -extrair maiores e melhores resultados dos recursos à sua 
disposição (aí incluído, com destaque, os trabalhadores que a 
integram), bem como do quadro competitivo com que se defron
tam, as empresas tendem a realizar, ao longo do temp�incessan
te. __ acumu1ação de conhecimentos .. Dela �esultam, além �a 

..,, 't 
� 

18 Chandler, A D. Jr, ""Strategy and Structure", The MIT Press, 1962. 
Nelson, R.R. and Winter. S.G. "An Evolutionary Theory qf Economlc 

Change", Cambridge, Belknap, 1982. 

19 Possas, Mário. Competitividade: Fatores Sistémicos e Política 
Industrial, neste volume. 
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�escobert� <;!e novas opor�nidade�: o estabele
7
im�nto _de i�en

tidades sin ulares ara as 1 erentes empresas.-
Admitidas ambas as características - que efetivamente defi

nem e diferenciam as empresas - há que admitir que o seu 
comportamento não _poAe ser devidamente �presentadQ_ �eor 
modelos �ntrad !SJ]a otimização. A bem dizer, as empretas nem 
sequer pretendem atingir este grau de racionalidade.-1 Além 
disto, e tendo em conta a experiência acumulada, os desafios e 
limita_ç<)es com que se defrontam e a criativ1 e e que são em 
maior ou �or medida portadoras, vez por outra inovam. Assim 
sendo, para entender as suas decisões, uma importante dimensão 
ausente na análise convencional consiste (n) "uma teoria da ação 
que não seja embasada na escolha, mas que trate da criação de 
novas oss · ilidades e da descoberta de novas aborda ens". 22 

A importância das mudanças que nascem no interior das 
empresas - e hoje, não raro, no pátio das fábricas - obriga a ter 
em conta mais uma questão omitida pela microeconomia conven
cional. Refiro-me à comunica ão e à colaboração entre os ue nela 
trabalham. Um ru"ínimo de comunicação já era indispensáveTà 
proâução em regime fordista - este mínimo tem no entanto 

20 O tema, desbravado por Penrose, é devidamente ressaltado em 
Burlamaqui, Leonardo e Fagundes, José em Notas sobre Diversidade e 
Regularidade no Comportamento dos Agentes Econôrrúcos com 
Algumas ImpUcações para a Política Econômica. No que toca a 
unicidade e diferenciação das experiências, um posicionamento radical 
pode ser encontrado em: Caulliraux, Heitor, que a partir de um estudo 
de campo sobre empresas da área da informática conclui que "havia 
diferentes estratégias de negócio/produção para empresas do mesmo 
setor, fabricando o mesmo produto, com as mesmas escalas, com as 
mesmas formas de relação com o mercado ... ", vide Estratégias de 
Empresas e Modernlzàção Industrial. Ambos neste volume. 

21 Simon, H. A. "Models of Bounded Ratlonallty", 2 vols., Cambridge. 
Mass.: Mit Press, 1982. 

22 A observação, referida à posição de Porter, é de Rumelt, R, Schendel, 
D. e Teece, D e pode ser encontrada no survey entitulado Strateglc 
Management and Economlcs no "Strateglc Management Journal", 
vol. 12, número especial, ! 991. 
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crescido decididamente, com a intelectualização da produção que 
acompanha a sua informatização. 23 

Finalizando estas sumárias observações, convém lembrar que 
em diversos setores, no campo industrial bem como no dos serviços 
modernos, tem sido observado um flagrante aumento no inter-rela
cionamento extra-mercado das empresas. Resumidamente, a tercei
rização, a cooperação com fornecedores e clientes (e até mesmo 
entre concorrentes)24 e a própria autonomização de departamentos 
e serviços - não raro sob a forma de unidades de negócio - vêm 
dando margem, contemporaneamente, ao surgimento de um tecido 
de empresas muito diverso do existente no passado. Nele, uma 
multiplicidade de centros dotados de relativa autonomia competem 
-e, por v��es, colaboram entre si -em graus e formas extremamente 
variáveis.-:, Isto sugere que, além de não ser um monolito (dotado 
de um chip capaz de otimizar sob restrições), as empresas são -ou 
vêm tendendo a tomar-se - animais gregários. Deste simples futo 
d�_rivam problemas de C(!!Jt:_c/.enaç_ã.o especialmente importantes no 
day#er�dãirercmna;.-· 

- -- · - ---

- · -- Não é preciso sublinhar que estas poucas observações nos 
colocam diante de um quadro inteiramente diverso da visão 
"reflexionista" - segundo a qual, insisto, o processo decisório das 

. - . � . .  emp�sas p___ratt�amente se �_sume ao iq.çess.ªn.J;e...r.e-P-Qstc�en-
toe m  resposta às mudanças de pi;eços relativos ob�_�_nrªdas_no 
mercado. E a argumentação, ségurido creio, nao pode ser contor
nada pelo mero enriquecimento de modelos neoclássicos, me
diante incorporação de custos de transação, assimetria de 

23 Valle, Rogério. A Evolução dos Paradigmas Sociológicos sobre as 
Técnicas Industriais e o Conceito de Cultura Técnica. Neste volume. 

24 Isto parece ser particularmente verdadeiro ali onde o custo de novos 
avanços na fronteira tecnológica praticamente impõe que os gastos e 
riscos sejam compartilhados. Prochnik. Victor. A Cooperação entre 
Empresas como Impulsora da Inovattvldade: Propostas para as 
Empresas Nacionais. 

2; Burlamaqui, Leonardo, .. Capitalismo Organizado no Japão: uma 
interpretação a partir de Schumpeter. Keynes e Polanyr. Tese de 
doutorado, IEI. 1995. 
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informações, curva de aprendiz.ado etc. A questão reside em_qy_e, _ 
ao resolver (ou, digamos, contornar), de uma certa maneira, uma 
determinada•··sitÜaçao,a-empresã- qp_rende e, _possivê"lmente, 
'1Jl1±da. As decisões de qual uer forma, se incorporam à -sua 
história � à �ma cultura, podendo alterar o seu cardápio e rea�ões 
típicas (fenômeno por vezes referido como path dependency). 
Evidentemente, mais adiante, e a partir de novas experiências, isto 

d , d , ºd ., 26 po era ser supera o ou mesmo ·esqueci o . 

6. Acerca das reações às reformas: preliminares 

As empresas manufatureiras existentes nos países subdesen
volvidos puderam em regra contar com beneficias derivados de 
políticas públicas - o que chegou a ser de uma importância 
decisiva, no caso daquelas que integravam planos e metas gover
namentais. Genericamente referidas, tais políticas lhes ofereciam, 
além de regimes regulatórios bastante favoráveis, 27 forte proteção 
frente aos produtores externos, crédito em condições vantajosas 
e favores fiscais de diversos tipos.28 Dispunham, elas também, 
freqüentemente, de bens e serviços ofertados pelo setor público 
a tarifas subsidiadas. Por fim, podiam evidentemente contar com 
mão-de-obra barata -o que não necessariamente implica menores 
custos do trabalho por unidade produzida. 

N� prática, a estas vantagens cabia compensar os desafios e 
problemas inerentes à introdução de novas atividades e setores 
no campo manufatureiro29 

- em vez da cômoda e segura opção 

26 Lundvall, Bengt-Ake ... Innovatlon Pollcy ln the Learnlng Economy�. 
OECD/DSTI Paris, 1995, mimeo. 

27 Quanto à decisi·va importância que podem ter os regimes regulatórios, 
veja-se "Réglmen de Incentivos, Marco Regulatorlo y Comportamento 
Mlcroeconomlco .. , de Jorge Katz, CEPAL, 1995. 

28 Para uma cuidadosa reconstituição dos incentivos disponíveis no 
Brasil dos anos 1970 vide Suzigan, Wilson, Política Industrial no 
Brasil, em "Indústria: Política. Instituições e Desenvolvimento ... 
IPEA. Série Monográfica 28. Editor Wilson Suzigan.1978. 

29 Um caso-limite, no que toca à combinação de grandes vantagens 
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por atividades tradicionais (aí incluído o comércio). E não se 
tratava apenas de "desbravar" um meio ambiente de escassa 
cultura industrial30, onde obviamente não se poderia contar com 
fornecedores adequados e infra-estrutura razoável. Havia também 
que enfrentar o risco de guinadas políticas capazes de desmante
lar, parcial ou totalmente, o regime de beneficios com que até 
então se contava. A história latino-americana registra diversas 
reversões deste tipo, às quais se seguiram, por vezes, desastrosas 
conseqüências para a indústria. 

Na medida em que excedessem as desvantagens próprias ao 
meio ambiente subdesenvolvido, os benefícios acima aludidos 
propiciavam o surgimento de "quase-rendas" - denominação 
usualmente empregada para caracterizar o excedente obtido em 
mercados cuja oferta, por alguma razão, se encontra restringida. 
Este tipo de quase-renda guarda semelhanças com o lucro gerado 
por inovações, o chamado lucro schumpeteriano. Não é preciso 
frisar, contudo, que enquanto a escassez associada às autênticas 
inovações é engendrada pela própria empresa inovadora, no caso 
em foco ela tem por origem ( e garantia) decisões governamentais. 
Trata-se, em última análise, de um "prêmio" concedido pelo 
governo àqueles que 1vers1 1carri. a �g__rutura produtiva, através 
do {rigrêssoem a w1 a es na?�tradi�iona_9os casos em que esse 
tipo de iniciativa se explica, fimdamenta1mente, pela intenção dos 
governantes de impactar a população com uma modernização 

concedidas e grandes desvantagens a serem enfrentadas pela 
indústria, consiste no Pólo Petroquímico da Camaçari, na Bahia. 
Sobre a complexa operação deflagrada visando a sua implantação, 
veja-se Araújo Jr, J. T. e Dick, V. M., Governo, Empresas 
Multinacionais e Empresas Nacionais: o éaso da Indústria 
Petroquímica, em "Pesquisa e Planejamento Econômico", vol. 4 
número 3, lPEA, 1974. 

30 A carência do espírito empresarial requerido para se lançar em novos 
empreendimentos foi por muitos considerada um dos maiores 
obstáculos a serem enfrentados pelos países subdesenvolvidos. Para um 
survey das idéias a este respeito veja-se Left, Nathaniel. 
Entrepreneurshlp and Economlc Development: the Problem Revislted. 
"Journal of Economlc Ltterature", vol. XVII. março de 1979. 
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espetaculosa, o seu resultado pode (ou mesmo tende a) ser o 
surgimento de ·'elefantes brancos", incapazes de evoluir em dire
ção a um sistema industrial moderno. 31 Em outros casos, porém, 
havia o autêntico desígnio de promover a implantação uma estru
tura industrial de características contemporâneas. A implementa
ção desta política, quando exitosa, implica o firme crescimento 
da economia,paripassu com o surgimento de autênticas empre
sas. Para tanto, duas condições devem ser atendidas. Primeira
mente, as quase-rendas deverão ter utilização semelhante aos 
lucros schumpeterianos, sendo reaplicadas (juntamente com no
vos créditos) nos setores de que se originam - com o que fica 
assegurado o seu crescimento acelerado. Além disso, ao longo da 
evolução assim iniciada, haveria aprendizado, seriam obtidas 
economias de escala, de esc�o e c., evan o a que a necessidade 
de prog10ção-e proteção dim�uísse cÕm Õ-p��i otef!!p_§-:-

Não discutirei aqui as chances-de obtençao de taxas de cresci
mento altas e sustentáveis, para a economia como um todo, mediante 
a rota do crescimento por diferenciação promovida acima esquema
tizada.Registre-se, contudo, que contemporaneamente e sob o im
pacto das experiências em curso no Leste Asiático verifica-se um 
renascimento do interesse por este tipo de caminho.32 A rigor, já no 
caso de certas experiências latino-americanas havia sido demonstrado 
que esta pode ser uma rota "boa de PIB". As experiências do Leste 

31 A referência remete a questões anteriormente apontadas, relativas ao 
ator Estado e, muito particularmente, à autonomia e à competência 
daqueles que formulam e implementam a política econômica. Ver 
Evans, Peter, The State as Problem and Solutlon: Predatlon. 
Embedded Autonomy. and Structure, ob. cit. 

32 Veja-se a propósito o instigante artigo de Lucas, R., Making aMlracle. 
"Econométrica··, março· de 1993. A mais conhecida reafirmação 
contemporânea do crescimento por diversificação, por oposição ao 
crescimento acionado por menores custos, é de Porter, M.E .. 'The 
Competltlve Advantage of Natlons··. The Free Press, NY, 1990. 
Quanto à questão em si do crescimento acelerado, veja-se Staying 
Behind, Stumbling Back, Sneaking Ahead, Late Industrlalizatlon ln 
Hlstorlcal Perspectlve, de Hikino, T. e Amsdem, A. em ··convergence 
of Productlvlty'º, de Baumol, W. et al , Oxford University Press, 1994. 
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Asiático (especialmente nos casos da Coréia, de Taiwan e de 
Singapura), indo muito além, vieram a mostrar que, através dela, se pode 
chegar às imediações da fronteira das técnicas, com empresas sólidas e 
competitivas e pagando salários rapidamente crescentes. 

Quanto à segunda condição (ou aposta) acima referida, cabe 
indiscutivelmente admitir que a diferenciação promovida, em diver
sos casos, não se mostrou adequada à criação de indústrias dotadas 
de elevados padrões de eficiência e competitividade. E isto é parti
cularmente evidente ali onde a indústria se manteve essencialmente 
voltada ra o mercado interno. Nestes casos, com efeito, as limita------- - -------'---- - - -
ções e prec<!�edade das_ condições lq_cais -�nderam a acarretar o 
emprego de escalas insuficientes e excessos no que toei à integra� 
vertical (em resposta à deficiência dos provedores locais). O fator 
escala, em particular, deve ter contribuído significativamente para a 
explicação dos modestos resultados (em termos comparativos inter
nacionais) obtidos em muitas experiências.33 

A maneira pela qual o limitado tamanho dos mercados afeta 
a competitividade, no entanto, nada tem de óbvia. Assim, diante 
de mercados acanhados e sem perspectivas de abertura, as firmas 
podem - como parece ter sido o caso, no setor metal-mecânico 
argentino -enveredar por caminhos de aprendizagem não apenas 
diferentes dos percorridos pelas empresas dos países centrais, 
como alta ou mesmo excessivamente "idiossincráticos".34 Por 
outro lado, é importante não perder de vista que, mesmo ali onde 

33 Referindo-se às transnacionais estabelecidas na Argentina, afirmam 
Kosakoff e Bezchinsky que "a típica planta industrial da subsidiária 
local da E.T. não superava, em geral, a décima parte da planta 
produtora do bem similar nos países desenvolvidos··. Kosakoff, B. e 
Bezchinsky, G., De la Substitulclón de Importaclones a la 
Globallzaclón, em Kosakoff, Bernardo et al, "El Desafio de la 
Competltlvldad. La IndustrlaArgentiria en Transformação". Alianza 
Editorial, Buenos Aires 1993, p. 252. Sobre escalas, integração 
vertical e outras características - e especificidades - da indústria 
argentina, veja-se o importante trabalho de Katz J. e Kosakoff, B., "ºEl 
Processo de Industrlallzacion en la Argentina: Evoluctón Retroceso 
y Perspectiva"". CEPAL, Buenos Aires, 1989 

34 A sugestão provém do trabalho de Katz, J., Organizaclón Industrial. 
Competitlvidad Internacional y Política Pública,. em Kosakoff, 

18 



os benefícios politicamente conquistados eram substanciais, de
cisões relativas à introdução de novo5 equipamentos (portadores, 
em regra, de melhorias técnicas), a mudanças no âmbito da 
produção, do marketing etc. , iam sendo tomadas - e seus resul
tados vinham se somar àqueles alcançados no relacionamento 
com os poderes públicos. Evidentemente, não se está com isto 
dizendo que o learning e, no limite, os rendimentos crescentes, 
sejam '"naturalmente" obtidos pelas empresas recém implantadas. 
Trata-se apenas de deixar claro que os favores derivados da 
política econômica não têm porque anular o espaço das possíveis 
melhorias alcançadas no desempenho das empresas. Isto sugere 
que, tidos em conta os vários planos de tomada de decisão, a 
obtenção de favores, ainda quando importante, deve ser vista 
como uma dimensão apenas do processo através do qual elas 
buscam a sua afirmação. Ignorar os demais espaços é, mais uma 
vez, desconhecer o processo através do qual as empresas decidem 
- com o agravante de que desta feita elas se encontram diante de 
autênticas mutações ambientais. 

À luz de tudo o que precede, a associação usualmente feita 
entre as deficiências apresentadas por indústrias promovidas e os 
favores a elas dispensados deve ser examinada com muito cuida-
do. Não há que esquecer que já em fins dos anos 70, as empresas 
norte-americanas e européias se sentiam ameaçadas pela ofensiva 
exportadora do Japão e dos NICs - entre os quais se destacavam, 
à época, o Brasil e o México.

35 Nos anos 80, a reação prossegue 
(tendo agora por referência a competitividade do Japão e da 
Coréia), sob a forma de uma crescente adesão ;ia nava parad� r 1 1 
Q___�anizacional e tecnoló�o.36 Enquanto isso, as empresas situa-\/� 
das no Brasil, na Argentina e, em certa medida, no México, sejam 

Bezchinsky, G., ob.cit., ps. 396 e 397. 
35 .. Les Nouveaux Pays Industrieis. Déjl. et Opportunités pour les Pays 

de L ·ocDE ... OCDE. Paris, 1988. 
36 Para uma apreciação comparativa do Controle de Qualidade Total. do 

Sistema Toyota de Produção e do Just in Time, veja-se A Próxima 
Mutação. Indústria Brasileira. TQC e a Gerência Estratégica de 
Produção, de Proença, A., neste volume. 
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elas nacionais ou subsidiárias de multinacionais, se debatiam em 
meio à desnorteante turbulência macroeconômica. Não é preciso 
acrescentar que, levadas à adoção de expedientes de toda ordem 
para proteger o seu patrimônio, as indústrias localmente estabele
cidas (cujos privilégios rapidamente desaparecem em decorrência 
da crise fiscal do Estado) não tiveram condições de acompanhar a 
febril renovação trazida pela automação flexível e pelas novas gera
ções de produtos que começavam a chegar ao mercado. 

No Brasil, a severa recessão enfrentada no início dos anos 
90 aliada ao anúncio da abertura detonaram um intenso movi
mento de mudança, visando à redução das necessidades de 
capital de giro, a eliminação de desperdícios e a elevação da 
produtividade do trabalho. As profundas alterações progressi
vamente introduzidas concentraram-se, inicialmente, no geren
ciamento e na organização37 

- sendo os investim�ntos em 
hardwãre em regra posterg�dos. 

Recentemente, a estabilização, ao coincidir com o aprofun
damento da abertura, com a mu�ªn_c�a dos padrões de relacio

f namento -�mp!'esa-Es_!ado38 e com a alteração dos.......mar.cos 
. )t- regulatórios s�to_riais, impõe a-revisão de alto a baixo.Q.9 com-
"'(- portame_nto das empresas. O seu próprio patrimônio é valori

zado pela estabilização (efeito riqueza) e ameaçado pelo salto 
qualitativo verificado na-p-ressão-cônêorrencia . Muda, aliás, � 
drasticamente, a própria 1gura do concorrente rinci al (ou 

� líder), referência obrigatória na (ormu ação e estratégias. Co
�piar, na economia aberta, praticamente eixa de ter sentido -

. o que compromete parte o earmng-incorrido na -experiência 
pregressa. As conexões locais, por outro lado, são valorizadas -
entre outras razões, pela provável busca de atalhos, por even
tuais investidores estrangeiros. Em meio a indicações tão contra-

37 Fleury. P.F. e Arkader, R., Ameaças, Oportunidades e Mudanças. 
Trajetórias de Modernização Industrial no Brasil. Neste volume. 

38 Para uma análise das mudanças no relacionamento Estado-empresa, 
no Brasil do início dos anos 1990, veja-se Erber, F. S. e Verlmulm, 
R., ººAjuste Estrutural e Estratégias Empresariais"". IPEA, vol. 144, 
1993. 
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ditórias, as empresas nacionais -bem como as multinacionais aqui 
estabelecidas - enfrentam um quadro que a um só tempo exige e 
dificulta decisões. As suas próprias identidades - abaladas em 
meio ao turbilhão inflacionário aparentemente sem fim de que 
agora emergem - encontram-se carentes de autêntica redefini-
ção. É possível enveredar por estratégias defensivas ou ofensi
vas.39 Pode-se praticar recuos táticos (abrindo mão de linhas 
de produção de maior conteúdo tecnológico), ou, contraria
mente, saltar para as especializações percebidas como mais 
promissoras - neste último caso, com ou sem associações com 
outras empresas. Posicionar-se frente a tantas e tão re e__yan.t.es 
questões é algo gu� de_manda alta.s-deses-à-e-cl.-isee-m-i-me-a-te-e..... 
ânimo empresarial (qnjmal s irits . Sobretudo se os govemos,

]


fiéis à doutrina que inspira a restauração neoclássica, concentra
rem-se numa política de resultados no que toca à macroeconomia ;4-
e ao estabelecimento de novas ,;regras do jogo" - omitindo-se das ;f 
funções de balizamento e coordenação de decisões.40 

* 
* * 

Coerentemente com as idéias apresentadas ao longo deste 
artigo, o estudo das possíveis rea ões das em resas às muta ões 
em curso na economia re uer o reconhecimento da imensa 
<:fiferenciação de suas posições. Assim, mesmo entre as multina
cionais, estar ou nao previamente instalada no país constitui um 
divisor de águas no que toca às estratégias por definir-se. Além 

39 Kossakoff B., fez explorações pioneiras deste tema. Veja-se, por 
exemplo, La Industria Argentina: un Proceso de Reestruturaclón 
Desarticulada em 00El Desa.fio". ob. cit. A reação das empresas à 
abertura com estabilização é também examinada em Castro, A. B., A 

Retomada do Crescimento na Economia Estabilizada, Secretaria de 
Assuntos Estratégicos, Brasília, 1994. 

40 Castro, A. B., Estabilizar e Crescer: o Paradoxo do Desajuste na 
Estabilidade. em ·•o Real e o Futuro da Economia". Coordenador. 
Velloso, J. P. R., José Olympio Ed. 1995. 
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disto, alguns dos mais importantes '·dados" de que se necessita 
para decidir simplesmente não estão dados, já que dependem de 
decisões que estão por ser tomadas. Em tais condições, de nada 
serve agarrar-se à suposição de que estariam sendo implantados 
mercados "transparentes e carentes de fricção que simplesmente 
convertem os desejos de consumo e diversão das famílias em 
d . - d d - " 

41 
S l d ec1soes e pro uçao e emprego . e rea mente se preten e 

explorar o terreno praticamente virgem das reações dos agentes 
A • , 

da , 
. 42 f, l economtcos as mu nças parametncas em curso - e ormu ar 

hipóteses úteis acerca do que se pode esperar das reformas -, é 
bom começar por uma boa tipologia das empresas. E uma certeza 
podemos desde já ter: as empresas que aí estão nunca foram 
fantoches da política e jamais serão autômatos do mercado. 

41 Solow, R., 'ºGrowth Theory and Ajter, Amerlcan Economlc Revtew. 
Papers and Proceedlngs". maio de 1989. 

42 Convém lembrar que a escola schurnpeteriana ajuda a pensar 
rupturas, quando estas provêm da iniciativa das próprias empresas. 
Aqui, contudo, a descontinuidade tem por base políticas que se 
pretendem naturais e neutras. 
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CONTRATO SOCIAL E BASE TÉCNICA 

José Ricardo Tauile 

1. Introdução 

Neste capítulo, pretendemos explorar algumas articulações 
possíveis entre a difusão da base técnica microeletrônica (BTME) 
e o que chamaríamos de "contrato social de trabalho" no Brasil. 
O "contrato social de trabalho'' (ou "contrato social", como o 
chamaremos também daqui para diante) representaria o conjunto 
de normas, regras, procedimentos e acordos (formais e informais, 
explícitos e implícitos ) que, de maneira mais ou menos genera
lizada e socialmente legitimada, regem os padrões de relaciona
mento entre capital e trabalho, e entre diversas unidades de 
capital (como no interior de uma mesma cadeia produtiva), numa 
economia em determinada época. Apesar dos graus de liberdade, 
que permitem vários tipos de articulação entre capital e trabalho, 
sem dúvida, a respectiva eficácia varia bastante conforme o obje
tivo referencial que se deseja alcançar. 

Defenderemos aqui que, devido a desenvolvimentos especí
ficos recentes do capitalismo contemporâneo, muitos deles con
substanciados pela própria natureza da BTME, soluções negoêladas 



de engajamento efetivo dos agentes econômicos e sociais em 
tomo a objetivos comuns, geralmente material.iz.ados pelas estra
tégias de negócios das empresas, têm se mostrado decisivas para 
o sucesso dos mesmos. O estímulo a soluções cooperativas entre 
estes agentes aparece como uma faceta nova e importante, dife
rentemente do passado quando, no capitalismo industrial mcx:ler
no, uma lógica conflitiva permeava o comportamento de tais 
agentes, culminando com o que pcx:leríamos chamar de "contrato 
social fordista" (muito próximo ao que a escola francesa da 
regulação chamaria de '"regime de acumulação fordis!.a"). 

O espaço para negociações, sobre o conteúdo e as formas 
dessas articulações, é amplo e as direções em que se movem os 
agentes econômicos também. Não há, a priori, a fixação de 
receitas de sucesso que possam ser meramente imitadas ou co
piadas. Mesmo uma espécie de transplante de modelos (ainda que 

-parcial) só seria aconselhável com muitos ajustamentos, levando 
em consideração fortemente tanto as principais características da 
cultura empresarial e profissional local, como os condicionantes 
políticos e sociais da economia em questão. Finalmente, não se 
deve esquecer de levar em conta, na construção de um novo 
"contrato social", as distintas implicações para o curto e o longo 
prazo que as diferentes formas e níveis da difusão da BTME podem 
assumir. 

É claro que é difícil prever o que pode acontecer no futuro 
longínquo, tanto material como socialmente, desafiando nossa 
imaginação. Mas a idéia é que, até para se enfrentar este desafio 
de maneira minimamente conseqüente, a construção de novos 
horizontes depende, de uma ou outra maneira, do espectro de 
possibilidades aberto pelas etapas anteriores da constante cons
trução do futuro. É pretensão deste-texto contribuir para a com
preensão destas novas possibilidades que se descortinam, bem 
como ampliar, inclusive no tempo, a percepção do alcance que 
determinadas opções podem implicar: 

2. A lógica conflitiva na dinâmica do capitalismo 

industrial moderno 

Esta seção fará uma breve recapitulação de elementos que 
consideramos os mais importantes para caracterizar a dinâmica 
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do capitalismo industrial moderno, que teria sua expressão mais 
elaborada no fordismo. 

Partimos da premissa de que o lucro é a materialização 
simbólica do excedente no capitalismo. Apesar disso, como 
desenvolvimentos teóricos vieram mostrar, para tornar o lucro 
real os agentes econômicos dependem de condições particula
res do mercado que permitam, por exemplo, o exercício de 
determinados graus e formas de monopólio (natural, temporá
rio etc.); ou de comportamentos empresariais específicos que 
facilitem a capacidade de mudança nas estratégias de negócios, 
a variação de volumes de produção, a diferenciação de produ
tos, a� etc.; ou ainda de formas mais ou 
menos eficientes de organização da produção, diante de condi
cionantes técnicos dos produtos e dos respectivos processos de 
fabricação. Não obstante, em última instância, o excedente 
econômico continua sendo a substância do processo de acumu
lação de riquezas. 

Enquanto o capitalismo era exclusiva ou primordialmente 
mercantil, os comerciantes ou mercadores acumulavam com base 
num diferencial simples entre preço de venda e preço de compra. 
Utilizando as formas de moeda que se difundiam à época, a figura 
do lucro, que dava expressão ao excedente econômico apropria
do, resultava desta aritmética simples que descontava do preço 
final de venda o preço pago alhures por aquela mesma mercado
ria. Assim, teríamos: 

lucro = preço de venda - preço de custo. 

A rigor, não importava absolutamente àqueles mercadores, 
o modo como foi produzido o bem transacionado, ou o "contrato 
social" que vigia no local e àmbiente de sua produção. Forçando 
a conceituação, pode-se dizer que havia uma base técnica artesa
nal, onde práticas produtivas não homogeneamente dissemina
das abasteciam o consumo bastante diferenciado das populações 
locais e dos mercados emergentes. Provavelmente vigia, e há 
muito, a coerção explícita (pré-capitalista) na maioria dos casos 
em que tais bens eram produzidos. O aumento dos lucros dos 
capitalistas mercantis dependia, isto sim, de barganha e negocia
ções, por vezes bastante diplomáticas. 
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O surgimento progressivo do chamado modo capitalista de 
produção foi marcado por uma diferença fundamental na maneira 
de se produzir o excedente econômico. De modo a garantir com 
regularidade os suprimentos destinados aos mercados emergen
tes, empresas foram se formando com base na contratualaação 
da relação capital-trabalho. Mostrando-se superior, a relação de 
assalariamento passou a pôr fim às formas de coerção explícitas, 
típicas dos modos pré-capitalistas de se produzir excedente eco
nômico. Sob a forma de assalariamento, a coerção passou a ser 
intemalaada no contrato de trabalho e garantida por um corres
pondente aparato jurídico/institucional. Esta é a condição neces
sária para a existência do capitalismo produtivo: a forma 
assalariada do trabalho (não foi por outra razão que Marx a 
denominou subsunção formal do trabalho ao capital). 

Especialmente nestes primórdios, o conteúdo do trabalho 
não tinha nada de capitalista. Por sinal, o total controle do 
-trabalhador sobre suas atividades de oficio (habilidades, conheci
mentos práticos, informações objetivas sobre o processo de tra
balho etc.), características do que se chamou acima de base 
técnica artesanal, era um obstáculo para os objetivos dos capitais 
produtivos que iam se formando, no que diz respeito ao aumento 
da sua valorização. O oficial artesão determinava seu ritmo de 
trabalho e, logo, controlava sua produtividade. 

Não obstante esta questão da forma, algo de radicalmente novo 
e revolucionário introduziu-se na maneira de se produzir e apropriar 
o excedente econômico. O processo de acumulação, agora capita
lista, passava a depender de um outro tipo de diferencial, sutil mas 
fundamentalmente distinto do anterior. Os lucros do empresário 
capitalista produtivo passavam a depender da diferença entre as 
receitas auferidas com a venda das mercadorias e os custos necessá
rios à sua produção. Ou seja, simplifiéadamente: 

lucros = preço de venda - custo de produção. 

No âmbito dos custos de produção estariam os custos da 
mão-de-obra, os custos das instalações dos equipamentos e dos 
materiais. Todos, por definição, alvos constantes de esforçós 
intrínsecos visando sua redução, de modo que resulte em aumen
to dos lucros. Daí a inerente tendência ao conflito entre os agentes 
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da produção, mencionada acima. O capital sempre (e, repetimos, 
por definição) almejando, primordialmente, reduzir seus custos, 
tanto do fator trabalho como de partes e materiais subcontratados 
a fornecedores, até onde tais agentes, subsumidos na teia de 
relações capitalistas, pudessem resistir. 

No que concerne ao fator trabalho, o ataque aos custos está 
na origem, em última instância, do famoso e fundamental proces
so de divisão do trabalho, conforme tão bem demonstrou Bab
bage. Logo, o processo de divisão do trabalho estaria marcado e 
guiado, progressivamente, pela separação cada vez maior entre 
atividades de concepção (e/ou de administração) e de execução, 
sendo estas últimas, sempre, classificadas em escalões inferiores 
das hierarquias empresariais. 

Em meio, e em função deste continuado e longo processo 
de divisão do trabalho, acabaram por ser criadas as condições 
técnicas para que instrumentos portados manualmente por traba
lhadores, no exercício de sua profissão, pudessem ser finalmente 
transferidos para mecanismos móveis. Habilidades, conhecimen
tos práticos e informações, previamente controlados por trabalha
dores, passavam a ser cristalizados sob a forma social de capital 
fixo. Nascia aí a revolução industrial. 

Do ponto de vista das relações sociais de produção, onde o 
domínio da inteligência e, logo, do poder é fundamental, é o 
surgimento das máquinas-ferramenta, e em particular das máqui
nas de produção, que caracteriza a revolução industrial. Pelo 
menos duas são as razões para isso. De um lado, são elas as 
primeiras formas de automação industrial (rígida) e, portanto, 
implicam a substituição literal "do homem pela máquina". De 
outro lado, são elas também que permitem, objetivamente, um 
salto "quântico" do capital produtivo em relação à sua capacidade 
de imprimir o ritmo do processo de produção desejado para 
alimentar sua valorização (Marx diria que estas máquinas deram 
vida à subsunção real do trabalho ao capital). Em contraposição, 
as máquinas-ferramenta universais, a montante da produção in
dustrial, exigiam para seu funcionamento eficaz o concurso de 
elevadas·qualificações herdadas da "base técnica artesanal". 

Foi nos EUA, entretanto, que o capitalismo se desenvolveu 
com mais vigor ao longo do século passado, a ponto de fazer com 
que, antes do início do século XX, sua produção industrial fosse 
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a maior do mundo. Apesar de germinado pela revolução indus
trial através das imigrações provenientes da Inglaterra, Irlanda 
etc., condicionou-se por fatores distintos dos que vigiam na 
Europa, dotando-o de um dinamismo sem par à época .. Na 
verdade, o moderno capitalismo industrial que conhecemos é 
resultado, em grande parte, do amadurecimento da revolução 
industrial nos EUA. 

Um conjunto de fatores, presentes na construção daquele país, 
favoreceu a padronização da demanda e, conseqüentemente, a 
possibilidade de se produzir em escalas maiores. Igualmente impor
tante é que isto teve como contrapartida a adoção do conceito de 
intercambiabilidade de peças na produção maquinofatureira-o que 
era cada vez mais amplamente possível, na medida em que o 
progresso tecnológico tomava disponíveis materiais e técnicas que 
favoreciam a precisão dos equipamentos, e dos bens por estes 
produzidos. Reduzia-se (ainda mais) a necessidade de trabalho 

, qualificado e, logo, reduziam-se também custos. 
Pelas mesmas razões, a partir de meados do século passado, 

floresceu nos EUA (e muito antes que na Inglaterra) um setor 
capaz de produzir industrialmente máquinas-ferramenta, que por 
sua vez foi se desdobrando progressivamente para a produção de 
bens de consumo durável. Todos esses elementos provocavam 
uma sinergia que Rosenberg chamou de convergência tecnológica 
(Rosenberg, 1976), difundindo determinadas técnicas da produ
ção material, bem como formas de trabalho e de organiz.ação da 
produção. Sendo estas razoavelmente homogeneizadas através 
do espectro industrial, pode-se afinal falar de uma base técnica, 
com alguma propriedade. 

Em termos da organiz.ação administrativa, os megaempreen
dimentos americanos foram palco de uma verdadeira revolução 
gerencial (managerial revolution); como chamou Chandler 
(Chandler, 1975). A construção das pirâmides hierárquicas das 
organizações empresariais que daí resultou estava em grande 
sintonia com o surgimento e difusão do taylorismo enquanto 
método de administração "científica'' do chão de fábrica, posto 
que regidos pelos mesmos princípios fundamentais, cada vez mais 
assumidamente, característicos do capitalismo moderno (tais 
como a divisão do trabalho levada ao extremo e regida pela 
separação entre concepção e execução). Estes princípios natural-
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mente reforçavam os traços conflitivos do relacionamento entre 
os agentes econômicos. 

Finalmente, o quadro toma-se completo com o advento do 
fordismo, tanto como método de organiz.ação da produção em 
massa, quanto como denominação para um contrato social de 
trabalho que foi construído nos EUA, nas primeiras décadas do 
século XX e difundido em grande medida para os demais países 
industrializ.ados ocidentais nos anos dourados do pós-guerra. É para 
este fordismo que vamos voltar nossas atenções na próxima seção. 

3. Os termos do moderno contrato social fordista 

Através de fatos estilizados, que foram se configurando ao 
longo das décadas que se seguiram à introdução da linha de 
montagem, faremos agora uma breve caracterização do contrato 
social fordista. 

- O prazer de trabalhar não é recompensa de nada. A recom
pensa pelo trabalho é externa ao processo de trabalho, na forma 
monetária de uma remuneração salarial, que permite ao trabalha
dor fordista usufruir da sociedade de consumo, da qual ele 
mesmo já faz parte na condição de produtor. 

- O trabalho, de maneira geral, abre mão na disputa do poder 
sobre o shop floor em termos do parcelamento das tarefas, ou 
seja, o management pode ser tão taylorista quanto quiser. Apesar 
disso, o trabalho (via representações sindicais) mantém o controle 
das regras de ascensão na hierarquia das empresas. 

- O trabalho genérico não se interessa, nem se acha respon
sável pelo bom andamento da produção e, em particular, pela 
qualidade do produto. Quanto menos trabalhar e quanto menor 
for o escopo de sua atuação (reduzindo sua responsabilidade pela 
qualidade de um produto que lhe é distante), melhor. Em conse
qüência, mantém-se uma forte tendência à especializ.ação do 
trabalho, ficando o controle da qualidade a cargo de um departa
mento específico. 

- O trabalhador, apesar de alienado quanto às condições do 
produto final, passa a ser melhor remunerado em termos absolu
tos, auferindo ganhos de produtividade. Seu salário é também 
resguardado periodicamente (anualmente) da corrosão inflacio
nária através da indexação. Apesar disso tudo, o trabalhador é 
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relativamente mais explorado em termos do excedente que pro
duz e sua atividade profissional é extremamente monótona, o que 
tende a gerar um desajuste social. 

- Ainda que apenas parcialmente, o trabalho participa dos 
ganhos de produtividade, mas o faz de múltiplas formas: seja 
através da remuneração salarial, seja beneficiando-se de um pro
cesso de rebaixamento geral do custo de reprodução da força de 
trabalho, ou ainda, especificamente, através do repasse ao consu
midor do rebaixamento do custo do bem por ele produzido 
(como foi o caso dos automóveis nas primeiras décadas do século: 
entre 1908 e 1920, o modelo T da Ford teve seu preço reduzido 
em cerca de 2/3). 

- 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 internacio
nalmente, e a aceleração do movimento de globalização. 

4. A nova revolução tecnológica e a difusão 

da nova base técnica 

A partir d e sé os acelerados desenvolvi-
mentos obtidos no campo da eletrônica e, po o , da 
raj_<::roeletrônica, alteraram profundamente a naL_\.!!eza dos produ
_tos _e processos de p�uçã-9

_,__ 
configuranao�uma v� 

lução tecnok)gíca. \Muito já se escreveu sobre ela, inclusive nós 
esmos o 12emos, e cremos que muitos dos seus principais 

aspectos já são de notório domínio comum, ainda que, de maneira 
mais ou menos parcial, distorcida ou enviesada. Por isso mesmo, 
acreditamos ser importante resgatar alguns desses aspectos que 
caracterizam a difusão da nova base técnica (microeletrônica), 
para a compreensão do argumento aqui apresentado. 

Antes de mais nada, cabe salientar a impressionante e contí
nua redução de custos por informação processada, armazenada 
ou transportada, bem como um correspondente processo de 
miniaturização dos componentes e equipamentos microeletrôni
cos, também impressionante. Surge todo um novo horizonte de 
espaços de acumulação e a dinâmica prévia da concorrência intra 
e interindustrial é subvertida. Fundamentalmente, a nova base 



N í 
técnica viabiliza um aumento extraordinário da capacidade de__ 
tratamento da informação (captação, processamento, armaze-iQ 
mento e transmissão), em função de uma nova convergência 

enológica, agora nucleada pela eletrônica digital. 
Na verdade, trata-se de uma rede de convergências tecnol' 

gicas. Como exemplo, pode-se mencionar aquela convergência 
que ocorre entre processamento de dados e telecomunicações (e, 
dentro desta indústria, entre teledifusão e radiofonia; aproximam-
se as tecnologias de produção e emissão de sons e imagens). Ou 
ainda aquela centrada na máquina-ferramenta com controle nu
mérico que tanto: a) faz com que máquinas de produção e 
máquinas universais possam ser produzidas pelo mesmo segmen-
to industrial, com o mesmo tipo de equipamentos e de equacio
namento das estratégias de produção, que devem levar em conta 
automação e escala; como b) acelera a evolução de equipamentos 
utilizados na produção que se transformam em bens de consumo 
durável ou, se o leitor preferir, gera maior capacidade de (e 
rapidez na) transformação de bens de consumo produtivo em 
bens de consumo final. 

Esse conjunto de convergências tecnológicas faz com que a 
ifusão das tecnologias digitais com base na microeletrônica seja 

intensificada não apenas dentro do complexo eletroeletrônico, 
mas também invadindo uma quantidade cada vez maior de ratnos 
industriais e de serviços. Segmentos da atividade econômica 
produtiva, tradicionalmente distantes entre si, em termos de suas 
tecnologias, têm passado a utilizar técnicas, equipamentos, for-

a âe trabalho e de organização da produção semelhantes. Do 
mesmo modo, produtos antes produzidos por ramos industriais 
distintos têm tido assemelhadas suas especificações e, logo, inter
penetradas as maµeiras como são produzidos. Com esta homoge
neização de práticas e de especificações, configura-se então, de 
fato, o que se pode chamar de uma nova base técnica, agora com 
base na (micro)eletrônica digital. 

Em termos do processo de produção, um dos mais impor
tantes impactos da nova base técnica microeletrônica é a possibi
lidade de automação da produção em pequena escala. Se antes 
este tipo de produção para ser levada a cabo dependia do concur
so de operários muito qualificados, as ordens de comando agora 
passam a ser emitidas através de dispositivos de controle micro-
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eletrônico (controle numérico computadorizado, controladores 
lógicos programáveis etc.) que, por sua grande e crescente per

formance, armazenam e processam uma grande parte das infor
mações antes dominadas por aqueles trabalhadores. 

O outro lado da moeda é a possibilidade de flexibilização das 
linhas de produção em alta escala, anteriormente rígidas (quando 
eram com base na eletromecânica). De ambas estas características 
emergem as economias de escopo, que introduzem no planeja
mento e estratégias de produção uma nova variável importantís
sima em adição às economias de escala. Estas economias de escala 
passam agora a poder ser providas, não apenas pela padronização 
da produção de um único produto, mas de vários, produzidos na 
mesma linha de produção. Trata-se então, como alertou Caulli
raux, de entender a economia de escala também quanto à utiliza
ção dos equipamentos, que têm a vantagem de serem capazes de 
produzir diversos produtos, com tempos muito pequenos de 
repro�ramação (Caulliraux, 1990). 

E interessante que, apesar da complexificação da produção, 
um- aumento de flexibilidade corresponde um aumento da 

ntegração, possibilitando, em conjunto, uma importante redução 
dos tempos mortos. Isto é valiosíssimo, levando-se em conta o 
aumento extraordinário que ocorre na proporção entre as quan
tidades de capital, na forma de equipamentos, e a quantidade de 
trabalhadores que os operam. Há um aumento da composição 
técnica do capital. Justamente por esta crescente desproporção 
que é marcada, porém, pelo binômio integração e flexibilidade, 
na nova base técnica o aumel)'to da produtividade depende menos 
da intensificação do ritmo tradicional do trabalho e mais da 

\intensificação do uso dos novos equipamentos. 
'- Do ponto de vista das relações sociais de produção, é essencial 
que se compreenda que,a revolução tecnológica da microeletrônica 
viabiliza, enfim, uma nova onda de apreensão de saber do trabalho 
por parte do capital, aprofundando in extremis o fenômeno ante
riormente ocorrido com a revolução industrial. Encontram-se aí 
grande parte do restante do saber manual qualificado e também do 
saber intelectual exercido nos escritórios e no comércio (especial
mente aquele manifesto por atividades repetitivas e codificáveis), 
que a base téc9ica eletromecânica estava materialmente impossibi,
litada de aprtefendcr (através de automação). 
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Os termos da subsunção real do trabalho ao capital passam a 
ser substancialmente modificados e recolocados em outro nível. 
Dada a natureza dos grandes volumes de capital operados por uma 
quantidade cada vez menor de tmbalhadores, estes passam a ter 
também uma responsabilidade cada vez maior sobre o seu (do 
capital) desempenho. Assim é que os trabalhadores designados para 
operar os primeiros equipamentos de automação flexível de uma 
empresa tendem a ser aqueles nos quais os empresários e adminis
tradores depositam mais confiança. Por isso recebem uma remune
ração adicional que se pode chamar de "salário confiança". Quando 
a difusão aumenta e começam a se configurar sistemas de automação 
flexível, os relativamente poucos trabalhadores encarregados de 
assisti-los e monitorá-los devem fazê-lo sob uma lógica de compro
metimento efetivo quanto ao seu bom desempenho. Este atributo 
costuma ser, então, incluído como um quesito regular de remune
ração do trabalho, já que qualquer parada ou mau funcionamento 
do sistema implica prejuízos elevadíssimos. É preciso, pois, criar 
novos termos de um '·contrato social" que garanta o engajamento 
dos trabalhadores e, em contrapartida, os proveja de recompensas 
compatíveis com as suas responsabílidades, adequadas aos novos 
tempos de parceria. A questão é a eficácia do "contrato social'· eivado 
de uma natureza conflitiva vis-à-vis um outro marcado pela incitação 
à participação e à cooperação. 

Uma nova concepção gerencial da produção, e dos negócios 
como um todo, faz-se necessária para dar conta da realidade 
empresarial contemporânea. Lembramo-nos quando, no princí
pio da década de 80, fazendo pesquisas de campo sobre as 
máquinas-ferramenta com controle numérico, ouvíamos os em
presários e administradores clamarem por uma nova concepção 
gerencial da produção, sem saberem exatamente o que perse
guiam. Sua forma de pensar a realidade produtiva estava moldada 
pelo paradigma anterior. Não era, portanto, possível enxergar o 
novo, que hoje nos parece óbvio. 

Nas novas condições, o trabalho produtivo, ainda que em 
quantidades relativamente menores, tem voltado a ser percebido 
como um recurso fundamental à produção e, portanto, merece
dor de ser preservado, aperfeiçoado e, portanto, valorizado. De
mostrações e práticas empresariais autoritárias trad,icionais, no 
âmbito da produção, não têm sido mais tão eficazes. Na verdade, 
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estão longe de ter a mesma eficácia do que sutis e respeitosos 
exercícios de negociação que, percebendo o exercício do trabalho 
como algo importante e valioso, da ordem próxima a de um ativo 
fixo, podem resultar no engajamento efetivo destes trabalhadores 
quanto ao sucesso do empreendimento. 

Observa-se, nas novas estruturas das organiz.ações, a criação 
de condições para a redução dos níveis hierárquicos que são tão 
mais notáveis, quanto mais cooperativo for o ambiente no interior 
das mesmas. Pode-se supor que, no âmbito das organizações 
produtivas contemporâneas, haja uma tendência, ainda que limi
tada e condicionada pelo rau de coo e - ·gente, à substitui
ção das hierarquias por redes e informações.\ o que tange ao 
relacionamento interempresarial no interior-� cadeias produti
vas, pode-se em contrapartida observar, com freqüência crescen
te, a configuração de hierarquias, em nome de uma melhor 
performance da rede de empresas, via de regra associadas formal
mente ou através de contratos de fornecimento de longo prazo. 
Entretanto, dado o caráter mais íntimo e cooperativo destes 
relacionamentos em torno a interesses comuns, o caráter imposi
tivo destas relações é atenuado, e parece haver um espaço maior, 
bem como um incentivo, ao desenvolvimento das capacitações 
tecnológicas e industriais de cada uma das unidades componen
tes da rede ( que são tanto maiores quanto mais próximas do 
núcleo central desta rede). 

Por outro lado, e em função das características da nova base 
técnica microeletrônica, uma nova cultura profissional também é 
fermentada. Marcante, neste quadro, é o aumento da necessidade 
de qualificações com base no saber/educação formal. Distanciam
se assim, fundamentalmente, dos requisitos de qualificação ante
riormente demandados pela base técnica eletromecânica, que 
exigiam, nas atividades mais complexas, a intervenção e a habili
dade manual como condição para exercício do trabalho. Este 
distanciamento cada vez maior entre ferramenta e mão do traba
lhador, bem como a profusão de informações codificadas sobre o 
processo de trabalho com as quais deve lidar um novo trabalhador 
tendem a implicar que este adote e desenvolva uma percepção 
sistêmica sobre o processo de produção no qual está inserido, 
inclusive (e, particularmente, pela novidade) no "nanocosmo" de 
sua intervenção objetiva neste processo. 
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Devido a tais características das novas tecnologias de infor
mação, decorre também um novo e importante atributo da nova 
base técnica, que é a transportabilidade (transmissão e troca) das 
atividades (e do trabalho) a longas distâncias e, muitas vezes, em 
tempo real. Essa transportabilidade pode ser verificada tanto no 
microâmbito da atividade produtiva em si (em relação às formas 
de trabalho adequadas aos novos instrumentos de produção), 
isto é, no local físico do trabalho em si, como quando ele estende 
seu alcance através das macro-redes de informação que se esta
belecem ao redor do mundo, no interior das corporações multi
nacionais. 

Um exemplo típico desta última observação é a colaboração 
na elaboração de projetos utilizando sistemas CAD que operam 
transfronteiras. Tal fato recoloca e redimensiona a questão da 
propriedade da informação como quesito fundamental do "con
trato social" em termos institucionais e geográficos, de maneira 
extremamente fluida e ampliada. De um lado, aparece a questão 
de se pensar que é cada vez mais dificil se realizarem projetos 
exclusivamente "nacionais" (como o de um automóvel). Mais e 
mais, as grandes corporações multinacionais procurarão otimizar 
as capacidades de projeto de suas diferentes locações produtivas, 
integrando-as de acordo com cada objetivo específico. De outro 
lado, e por isso mesmo, abre-se a possibilidade de uma nova e 
ampliada (ou aprofundada) forma de brain drain, sem que seja 
necessário deslocar as pessoas (cientistas e projetistas) fisicamen
te de um país para outro. 

Essa transportabilidade, de quantidades cada vez maiores de 
informações (produtivas, comerciais, científicas etc.) a longa dis
tância e instantaneamente (também em tempo real), faz com que 
o alcance das unidades produtivas (e comerciais, financeiras etc.) 
seja muito maior geograficamente, tanto pelo acesso a novos e 
longínquos mercados como pela possível dispersão e distância 
dos recursos (materiais e humanos) utilizados. 

No que concerne especificamente à esfera da circulação, 
cabe ressaltar que, nos Grundrisse, Marx já falava da tendência do 
capital de funcionar sem tempo de circulação ( circulation, with 

no circulation time), de modo a acelerar o seu turnover (Marx, 
1971). Se esta era já uma tendência lógica, a base técnica micro
eletrônica veio para materializá-la. Por definição, todas as ativida-
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des repetitivas que lidam com informações padronizadas são 
automatizáveis por tecnologias microeletrônicas. 

A questão fica particularmente complicada se enfocarmos 
nossa preocupação com políticas compensatórias de emprego. 
No passado, quando fenômeno semelhante de eliminação de 
postos de trabalho ocorreu por conta do processo de industria
lização e de modernização tecnológica, o segmento de serviços 
(mesmo interno às próprias firmas) aparecia crescentemente 
como absorvedor da mão de obra deslocada. Agora, o próprio 
setor dos serviços (em especial, como dito acima, aqueles seg
mentos que lidam com informações padronizadas e atividades 
repetitivas) é alvo de um dramático ataque por parte da automa
ção microeletrônica. 

5. A revolução contemporânea da organização 

social da produção 

Ainda sob plena vigência da base técnica eletromecânica 
como suporte para a produção industrial, a Suécia destacou-se 
por padrões e experiências de organização da produção que 
tendiam a questionar aspectos perversos do fordismo. Uma so
cial-democracia onde a busca do bem-estar era consubstanciada 
em elevadas tributações, a Suécia foi palco na década de 70 de 
experiências bastante inovadoras no campo da organização da 
produção industrial, com grande participação sindical na deter
minação de formas alternativas (ao taylorismo/fordismo) de orga
nização do trabalho a serem adotadas. Organização em grupos de 
poucos trabalhadores, totalmente responsáveis pela montagem 
integral de veículos (como na planta da Volvo, em Kalmar), na 
forma de produção em canteiros, foram experiências marcantes 
(mas devem ser consideradas apenas como passos iniciais e com 
escopo restrito). Não obstante, tais experiências não foram emu
ladas em outros países, talvez por conta de essas experiências 
terem sido possíveis devido às características institucionais pró
prias de sua economia. Note-se que o caso da Suécia é muito 
particular também por concentrar "suas atividades na produção 
de bens de alto valor adicionado, e em geral, com grandes 
exigências em termos de conhecimento tecnológico", como no
tam Ferreira et ai. (Ferreira et ai, 1991, p.12). 
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Similarmente na Alemanha, uma outra social-democracia bas
tante desenvolvida, há diferenciações imJX>rtantes quanto aos rígi
dos e autoritários sistemas hierárquicos típicos do fordismo. O 
melhor exemplo talvez seja o das comissões paritárias de fábrica pela 
qual deve passar a responsabilidade de quase todas as decisões 
quanto à organização da produção, indo desde a simples mudança 
do layout de uma seção da fábrica, até um programa de enxugamen
to ou ampliação dos quadros de pessoal. O exemplo alemão, que 
do mesmo modo é marcado pela concentração de atividades de 
engenharia e de tecnologia de alto nível, ainda que bastante eficaz 
em termos da competitividade da economia daquele país, também 
não foi emulado por outros países. Novamente sugerimos que as 
condições sociais e JX>líticas vigentes naquele país, não podendo ser 
reproduzidas alhures, desfavoreciam a adoção de sistemas de orga
nização social da produção semelhantes. 

É, porém, no Japão que ocorreu a experiência recente de 
mudança de organização social da produção mais radical e inte
ressante. Não é o caso de detalhar aqui a história da evolução do 
novo modelo, mas sim de destacar algumas de suas características 
mais importantes, para o argumento desenvolvido neste trabalho. 
Antes de mais nada convém notar que a referida mudança prece

deu a difusão da base técnica microeletrônica naquele país. Quan
do esta ocorre, encontra um caldo de cultura profissional e 
empresarial fértil para o desenvolvimento das plenas potenciali
dades da nova base técnica. Assim é que, mesmo antes e para além 
do caráter meramente estático da flexibilidade aportado pela 
tecnologia microeletrônica, configurou-se progressivamente na 
estrutura industrial japonesa, desde os anos 50, um processo de 
retroalimentação dos efeitos e resultados da produção vis-à-vis 
as especificidades da demanda, que injetou naquela economia um 
dinamismo sem par. 

Entre as novas peculiaridades que aqui nos interessam, 
estão: 

- a inversão de mão no comando do fluxo da produção no 
interior das empresas; as ordens de produção passando a ser 
emitidas em estreito contato com os desígnios do mercado; 

- um tipo de inserção engajada dos trabalhadores no proces
so de produção, aumentando sua responsabilidade 9uanto aos 
bons resultados do processo produtivo; 

37 



- por conta disso desenvolve-se um processo que Ohno 
chamou de "autonomação", no qual o trabalho interage ativamen
te com processos produtivos automatizados (Coriat, 1994); 

- ainda como decorrência, em cada ponto da produção os 
trabalhadores incorporam atividades de controle de qualidade 
(diferentemente do fordismo que destacava e�as atividades um 
departamento estanque da produção); 

- uma participação crescente dos trabalhadores nos projetos 
de produtos e de processos de produção, através do incentivo às 
suas sugestões para aperfeiçoamento dos mesmos; 

- no que tange ao relacionamento entre empresas de uma 
mesma cadeia produtiva, observa-se a formação de parcerias 
efetivas (tecnológicas, financeiras etc.) calcadas em compromis
sos de longo prazo, tornados possíveis pela credibilidade entre 
os agentes (credibilidade esta que se verifica também no inte
rior de cada empresa) e facilitados pela interpenetração de 
capitais (keiretsus). 

- muito mais valioso do que o uso estático da flexibilidade, 
alcançou-se naquele país, a partir de uma intensa e eficaz intera
ção entre P&D, produção e relacionamento com consumidores, 
produzindo o que Klein chamou de flexibilidade dinâmica,pode
rosa arma competitiva contemporânea (Klein, 1988). 

Pode-se dizer que o "contrato social" no Japão contemporâ
neo desenhou-se impregnado por atitudes cooperativas entre os 
agentes econômicos e sociais (e muito mais do que nas modernas 
economias ocidentais), em função dos grandes interesses da 
empresa, do conglomerado, e/ou da nação. Pode-se argumentar 
em contrapartida, também, que isto só foi possível porque nas 
condições particulares do início dos anos 50 quebrou-se a espinha 
dorsal do sindicalismo tradicional japonês, e a partir daí desen
volveu-se um mecanismo de cooptação todo próprio onde o 
exercício da coerção sobre os agentes menos poderosos - e em 
particular interessa-nos destacar o trabalho - passou a ser exerci
do no Japão via "ostracização" (Coriat, 1994): os trabalhadores de 
um grupo, majoritariamente ''cooperativos", discriminam e '"os
tracizam" os poucos '"dissidentes" que ousam discordar daquela 
posição majoritária. 

De qualquer maneira, o fato é que se estabelece uma teia de 
relações, incitações e contrapartidas (explícitas e implícitas) que 
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fazem com que o "grau de subsunção real do trabalho ao capital" 
seja cordata e engajadamente determinado, em grande medida, 
pelo próprio trabalho. Acreditamos ser este fato de suma relevân
cia para a natureza e qualidade do capitalismo contemporâneo no 
Japão. Perguntamos aqui se, para a extração do excedente econô
mico, isto não seria até da mesma ordem de importância do 
surgimento do trabalho assalariado, quando houve uma mudança 
de qualidade com a incorporação da coerç-J'o (que antes era 
explícita) no interior do contrato de trabalho. Agora, a coerção 
passa a ser incorporada organicamente ao "contrato social de 
trabalho" e, em particular, exercida no interior do próprio pro
cesso coletivo de trabalho, ainda que possivelmente de maneira 
camuflada, através da "ostracização". Para além dos constrangi
mentos legais dos contratos de trabalho, e dos métodos autoritá
rios e hierárquicos de gestão da produção, os trabalhadores 
estariam, "espontânea" e coletivamente, em seus locais de traba
lho, assumindo o empenho de maximizar a produtividade, aper
feiçoar a qualidade (dos produtos que fabricam) e otimizar a 
competitividade das empresas a que estão associados. 

Ainda que sem resposta, pelo menos por ora, coloca-se então 
uma pergunta clara e simples: quão fundamentais seriam as 
mudanças nas características do capitalismo, quando trabalhado
res passam a ter este tipo de atitude, aceitando engajar-se em 
parcerias de longo prazo, em tomo a objetivos de interesse 
comum, com as respectivas empresas (até porque, provavelmen
te, se sentem partes constituintes e decisórias das mesmas, ainda 
que de maneira limitada e localizada)? 

O outro lado da moeda é o reconhecimento, por parte do 
capital, da importância da contribuição trabalhadora em geral, ao 
sucesso do empreendimento (nada comum no moderno - e 
tradicional - capitalismo industrial). O que importa para o capi
talismo, mesmo que com outras e modificadas qualidades, é a 
subsunção do processo de trabalho ao processo de valorização. 
Se for possível alcançar esta condição de maneira não-antagoni
zada e menos desgastante, como por exemplo através do estabe
lecimento de um processo generalizado e efetivo de parcerias com 
os trabalhadores, tanto melhor. Menos desgaste na base do pro
cesso de produção permite à unidade de acumulação (a firma ou 
o conglomerado, por exemplo) competir melhor em instâncias 
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superiores do processo de concorrência capitalista. Fica claro, 
assim, que estas novas formas de cooperação (entre capital e 
trabalho e/ou entre várias unidades de capital) não implicam a 
eliminação da concorrência intercapitalista, mas seu deslocamen
to para níveis mais agregados ( e amplos geograficamente) do 
processo concorrencial. 

6. Elementos para repensar o Brasil 

( e suas possíveis saídas para a crise) 

Quase 20 anos depois de chamado de Belíndia pelo profes
sor Bacha, o Brasil hoje continua a ter uma distribuição de renda 
e desigualdades sociais em proporções ainda mais polarizadas e 
agravadas. O problema, mesmo para os que defendem a atual 
tendência "neoliberal", é que estas proporções são cada vez mais 
inaceitáveis e, por isso mesmo, inviáveis para um sistema que 
pretende participar do processo de globalização integrado aos 
chamados países desenvolvidos. 

O "fordismo capenga" brasileiro (um fordismo cuja "perna" 
das relações salariais ficou atrofiada) deixou um espaço ainda 
viável para a busca da modernidade como elemento de ancora
gem do "contrato social" (o espaço da melhoria dos salários de 
base, da melhor distribuição de rendas e da expansão do consumo 
de massas). Sem dúvida, isso é até necessário, mas não acredita
mos absolutamente que seja suficiente, especialmente levando 
em conta o longo prazo e o suposto desejo coletivo na sociedade 
brasileira de participar do rol dos países considerados desenvol
vidos economicamente. 

A questão é que, conforme já expusemos em textos anterio
res, se ainda há espaço para a retomada do crescimento dentro 
de um modelo industrial moderno, seu fôlego certamente não 
será muito grande, pois esbarrará nos mesmos vícios e dificulda
des que as chamadas economias desenvolvidas ocidentais estão 
hoje encontrando para manter seus padrões de vida diante dos 
condicionantes econômicos, tecnológicos e sociais contemporâ
neos. É quase tautológico lembrar que quanto mais arraigada uma 
sociedade ou economia é a um determinado modelo, mais difi
culdades ela tem para mudar. Porém, por isso mesmo, o fato de 
que o fordismo no Brasil ficou "capenga" (ou a busca da moder-
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nidade, incompleta e distorcida) talvez dê, justamente, margem 
para uma adaptação mais rápida e uma configuração mais adequa
da de seu '·contr<1to social" a uma realidade contemporânea de 
bem-estar. Vale lembrar, mais uma vez,_que os países do Primeiro 
Mundo mais bem-sucedidos já estão.,,.vivendo experiências con
temporâneas de organização social da produção que não mais se 
enquadram nos padrões anteriormente definidos pela moderni
dade industrial. 

Não cabe, portanto, aplicar as chamadas técnicas "japonesas" 
de organização da produção como se fossem receitas de bolo. Se 
não estiverem consubstanciadas por práticas legitimadas por um 
contrato social adequado aos novos tempos de parceria (e eivado 
de credibilidade entre as partes que o constituem), tais técnicas 
não alcançarão sua plena potencialidade e seus resultados, ainda 
que eventualmente positivos, seguramente estarão muito abaixo 
do possível. No caso brasileiro, o maior problema talvez seja a falta 
de credibilidade generalizada entre os agentes políticos e econô
micos, o que toma muito difícil uma ação macro, abrangente em 
termos de política econômica ou, especificamente, em termos de 
política industrial. Resta, entretanto, possibilidade (e a esperança) 
de que empreendimentos individuais consigam cultivar as novas 
práticas dentro de ambientes de efetiva cooperação e que sejam 
sancionadas pela confiança mútua entre as partes. Sobre as poucas 
experiências que temos conhecimento a este respeito, os resultados 
são aparentemente alvissareiros, com desempenhos efetivamente 
muito acima da média de seus pares. 

Olhando-se estritamente do ponto de vista tecnológico, há 
diferenças básicas entre as maneiras possíveis de o país participar 
do novo paradigma: como usuário das novas tecnologias com 
base na microeletrônica, como produtor das mesmas ou ainda, 
como seu "projetista". São opções qualitativamente distintas, com 
diferentes implicações sobre as possibilidades de inserção de 
nossa economia nos processos de globalização e de divisão inter
nacional do trabalho, bem como sobre a qualidade do trabalho e 
da vida no país. 

Uma sociedade que tem acesso a uma nova base técnica 
(como a microeletrônica) apenas como usuária da mesma, está 
fadada a ter uma força de trabalho "robotizada" no exercício de 
suas práticas produtivas e uma população em grande parte pobre 
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intelectualmente nas suas atividades cotidianas, por mais conforto 
que as novas tecnologias tragam para determinadas camadas da 
população. Isto para não falar dos distintos níveis de acesso a estas 
tecnologias provocados pelas distorções sociais e agravados pela 
distribuição desigual da renda, que tende a se reforçar, com 
efeitos deletérios sobre a dinâmica do mercaêlo. Em outras pala
vras, o cenário apenas muda (mesmo que maquiado pela moder
nidade de alguns) e para muito pior. Nossa posição na divisão 
internacional do trabalho será ainda mais degradada, provavel
mente com um processo de desindustrialização de intensidade 
imprevisível. 

Tomando-se a sociedade produtora das novas tecnologias, 
ou de produtos que as contenham, o processo de "industrializa
ção" poderá ser mantido, possivelmente sofrendo até um upgra
ding. Sua extensão e seu alcance, entretanto, serão limitados, 
tanto em termos da própria gama de bens produzidos, como da 
dinâmica transmitida para o mercado interno consumidor, em 
função do perfil de qualificações e das respectivas remunerações 
(ainda que mais elevadas do que em relação à hipótese anterior) 
da força de trabalho engajada nesta produção (material ou mesmo 
de serviços). Inclua-se aí também o poder decisório de se adequar 
um espectro de produtos ofertados às c·ondições, ou mesmo 
necessidades do mercado interno, visto que o projeto, feito no 
exterior, terá atendido a outros referenciais de demanda. 

Ter capacidade de projetar os bens que incorporam as 
novas tecnologias, por outro lado, abre amplos e promissores 
horizontes. A começar pelo próprio padrão de remunerações 
das atividades de projeto que, mais elevado, terá evidentes 
repercussões sobre a própria distribuição de renda e, conse
qüentemente, sobre o mercado consumidor. Excluindo-se a 
produção efetivada por corporações multinacionais que, via de 
regra, conforme mencionado acima, atende a referenciais de 
demanda outros que não as especificidades do mercado interno 
brasileiro (e até neste caso, havendo uma força de trabalho local 
qualificada, ela poderá participar com mais intensidade na 
elaboração dos projetos de mercadorias "globais"), será muito 
mais fácil o engajamento de nosso efetivo qualificado, para 
projetar produtos que visem a atender tais especificidades. Isto 
poderá, possivelmente, constituir uma rota própria de desen-
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volvimento de produtos e de processos de produção, com efeitos 
de sinergia e de aumentos de competitividade sistêmica, muito 
grandes. 

Questionamos, por sinal, a eficácia de uma estratégia de se 
buscar a inserção no novo paradigma unicamente com a finalida
de de se elevar o nível de competitividade das unidades econômi
cas localmente instaladas, até porque uma busca cega da 
competitividade pode gerar efeitos sociais bastante perversos que 
devem ser cuidadosamente evitados. Se a busca de maior compe
titividade é indiscutivelmente importante, também o é, e muito, 
a utilização deste novo paradigma para ajudar a sanar carências 
sociais específicas do país hoje, bem como para agilizar e tornar 
mais eficiente o funcionamento do serviço público em toda sua 
abrangência (o que, naturalmente, melhoraria a competitividade 
sistêmica da economia). 

Urge reconhecer, portanto, que a retomada do desenvol
vimento no Brasil está carente de uma política industrial sólida 
e conseqüente, em particular no que diz respeito ao processo 
de reestruturação produtiva e de capacitação tecnológica no 
Brasil. Parece faltar disposição e/ou capacidade de fazer tal 
política, contendo especialmente uma perspectiva de longo 
prazo e nos termos contemporâneos em que a questão está 
sendo (re)colocada. 

Uma estratégia possível seria criar focos próprios de de
senvolvimento, dinamizável pela retroalimentação de potencia
lidades particulares brasileiras, de modo que se possa cultivar 
e colher, com o passar do tempo, vantagens comparativas 
dinâmicas. É evidente que a questão assim posta está muito 
abstrata e que, de todo modo, não seria um processo trivial. 
Não obstante, há muitos espaços (inclusive aqueles afeitos ao 
monopsônio estatal) onde é possível identificar demandas po
tenciais, que podem e devem ser transformadas em demandas 
efetivas, de maneira a canalizar e catalisar estrategicamente 
nossas potencialidades tecnológicas e industriais. É um desafio 
à nossa criatividade. Complicado, às vezes, pela dificuldade em 
se conciliar a implementação de soluções óbvias com a remoção 
de privilégios preestabelecidos pela estrutura de poder vigente 
no país. 
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7. Anotações finais 

A nova base técnica propicia conhecimento amplo e imediato 
de fatos relevantes à vida de cada um, provenientes desde o local 
de trabalho até a política internacional. Por conta das estruturas 
de poder previamente estabelecidas e das formas de regulamen
tação dos sistemas de informação e de (télc)comunicações é 
perfeitamente (e cada vez mais) possível se alcançar tanto eleva
dos níveis de controle técnico e social, como de participação 
coletiva nas decisões. 

Os termos da negociação social estão, entretanto, em aberto. 
E é importante reconhecer que eles tanto podem vir a se tornar 
democráticos, como eivados de autoritarismo. A forma e o curso 
destas negociações serão fundamentais para configurar as socie
dades nas quais viveremos no futuro não muito distante 

Como a tecnologia é excludente em termos de trabalho 
socialmente necessário por unidade produzida e, por isso mes
mo, cada vez menos pessoas produzem todos os bens materiais 
consumidos pela população, fica difícil viabilizar, a partir da 
própria base técnica, a incorporação de uma massa cada vez 
maior de excluídos da vida econômica. Em outras palavras, a 
inclusão deste crescente contingente no "contrato social" não 
passa (ou passa muito pouco) pela tecnologia e pela produção 
industrial - mesmo, ou especialmente, num país muito indus
trializado. 

Há que se perguntar então o que dará direito a um cidadão, 
nas sociedades do futuro (próximo), viver dentro de um deter
minado padrão de vida, isto é, ter um padrão de consumo 
compatível com um determinado nível de conforto social. Ou 
ainda (e esta questão de maneira geral não passa pela tecnolo
gia, mas certamente fica acirrada pelas características do atual 
paradigma), o que dá direito a uma pessoa a não mais trabalhar 
depois de velho (e de quão velho), e a viver dentro de determi
nados padrões de conforto social. Em outras palavras, como 
será determinada e regulada a produção e.a distribuição de que 
excedente econômico? 

Apostamos na intensificação da tendência à mercantilização 
de atividades ligadas à saúde, à preservação do meio ambiente e 
à elevação da qualidade de vida em geral, bem como das emoções 
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(inclusive cultura) e das relações interpessoais (aliás, já em curso). 
E a busca de novos espaços de acumulação para satisfazer as 
necessidades de ampliação inerente ao capital, ampliados pelas 
possibilidades abertas pela nova base técnica. A questão é saber, 
ou definir as regras de como isso acontecerá, ou seja, como serão 
reguladas a oferta de mercadorias e''(! correspondente demanda 
efetiva necessária para absorvê-las. Sugerimos que estratégias 
centradas na transformação progressiva e articulada da demanda 
potencial em demanda efetiva, seriam particularmente adequadas 
ao caso brasileiro. 

Não obstante, a nova revolução tecnológica abre perspecti
vas de importantes mudanças nas formas e no alcance do com
portamento humano inimagináveis até há bem pouco tempo. As 
implicações para o processo de acumulação, bem como sobre o 
modo de vida contemporâneo, são imensas. Não resistimos a 
discorrer brevemente sobre as possibilidades abertas pelas emer
gentes tecnologias de realidade virtual. Em algum ponto do 
futuro, os leitores deste texto poderiam fazê-lo sentados cada um 
em sua sala de trabalho, localizados em nosso campo visual nos 
respectivos lugares de nossa sala de reuniões. Não estamos falan
do meramente de teleconferência; é mais, muito mais do que isso. 
Referimo-nos à transportabilidade das sensações. Da mesma ma
neira que permitirá cirurgias com um mínimo de invasão fisioló
gica (o que, aliás, já começa a acontecer). Ou ainda (para citar um 
exemplo mais picante, mas não menos realista), que em breve 
substituirá o pornofone pelo sexo virtual (interativo em tempo 
real ou, utilizado em módulos pré-programados, encontráveis 
'"nas melhores lojas do ramo ... "). 

Este admirável, ou espantoso mundo novo que se aproxi
ma é caldo fértil para as mais incríveis e delirantes especulações. 
Para o pesquisador que aponta sua luneta caleidoscópica para 
o futuro, tentar fazer sentido dos leves indícios que começam 
a se configurar e prever minimamente como será a forma do 
contrato social de então, é extremamente difícil. Só resta pro
curar focar para distâncias temporais mais próximas e procurar 
contribuir, no curto prazo, para a construção de uma via mais 
democrática e que traga um padrão de bem-estar melhor e 
continuamente aperfeiçoado. 
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A EVOLUÇÃO DOS PARADIGMAS 
SOCIOLÓGICOS SOBRE AS TÉCNICAS 

INDUSTRIAIS E O CONCEITO 
DE CULTURA TÉCNICA 

Rogério Valle 

1. A evolução dos paradigmas da Sociologia Industrial 

Revendo rapidamente a história das reflexões modernas 
sobre a técnica, podemos distinguir três grandes momentos. Em 
cada um deles, uma posição filosófica sobre a técnica construiu 
os alicerces de um paradigma sociológico para as pesquisas sobre 
o trabalho e a sociedade industrial. 

(a) Todas as correntes de pensamento que, de uma forma 
ou de outra, se alimentam do "cientificismo" filosófico do século 
passado tendem a propor um determinismo técnico da socieda
de: o progresso técnico seria contínuo e crescente; sua dinâmica 
interna ainda conduziria todos os povos a um mesmo modelo de 
sociedade. Claro: para uns, esta sociedade futura seria melhor do 
que a atual, enquanto para outros, seria "orwellianamente" pior. 

Esta tese está na origem da criação, nos anos 50, da Sociolo
gia do Trabalho francesa, cuja fecundidade não é necessário 



sublinhar. Ge01-ges Friedmann, por exemplo, falava de uma con
vergêucia entre as sociedades americana e soviética, devido a seu 
modelo industrial comum. Com a força atual do economicismo 
liberal, esta noção ressurge na tese conservatlora do "fim da 
História". No entanto, como esquecer que a condenação deste 
paradigma, agora ressuscitado pela ideologia do capitalismo 
triunfante, constitui, há mais de 20 anos, uma unanimidade 
impressionante entre os sociólogos industriais? 

(b) De fato, os "pais fundadores" da Sociologia do Trabalho 
logo se viram contestados por seus discípulos, sob a argumenta
ção de que tal maneira de ver a evolução social apenas refletia os 
interesses dos detentores do poder, cujas decisões passavam a ser 
justificadas ··por motivos técnicos". Irritados com a famosa tecno
burocracia, muitos sociólogos passam a operar uma simples 
inversão no sentido da causalidade, falando cada vez mais em um 
determinismo social da técnica. 1 O alvo contra o qual investiam 
era a idéia de uma dinâmica própria da evolução técnica, tão usada 
para explicar as mudanças sociais como meros efeitos do "pro
gresso técnico'' sobre a sociedade. 

A tese do filósofo H. Marcuse, segundo a qual a técnica e a 
repressão social teriam se fundido numa só coisa, está na origem 
da denúncia, por marxistas americanos e ingleses, das técnicas de 
produção industrial. Estas seriam, antes de mais nada, técnicas 
capitalistas, por terem supostamente sido projetadas de forma a 
ampliar, cada vez mais, o controle patronal sobre o trabalho 
operário. Harry Braverman, o mais importante destes autores, 
estudou o desenvolvimento do modo de produção capitalista no 
século XX e chegou à conclusão de que, ao contrário, o processo 
de trabalho (i.e., a própria técnica) é que havia sido determinado 

? 

por um interesse social específico; a acumulação capitalista.-
Logo, enquanto a finalidade social do trabalho for a reprodução 

1 No Brasil. foi sobretudo a reação à tecnoburocracia estatal, dilatada 
pelo regime militar. qúe tncruou os ânimos das "bases·· sociais e 
políticas contra as soluções técnicas. 

2 H. BRAVERMAN, TrabalhoeCapttalMonopoltsta. Zahar, Rio, 1977. 
A edição original apareceu nos EUA em 1974. 
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do capital, os engenheiros estarão condenados a incorporar for
mas de controle do trabalho operário dentro dos próprios instru
mentos técnicos. Uma nova técnica, como dizia Marcuse, só seria 
possível numa noz,a sociedade.3 A ausência total de alternativas 
tecnológicas conduzia, portanto, a uma oppsição nada dialética 
entre dois estados, comparável às promessas dos velhos anúncios 
de loção contra calvície. 

Todavia, nem esta ruptura absoluta entre o "antes" e o '·depois", 
nem a denúncia de uma deterioração das condições de trabalho são 
pontos obrigatórios do paradigma do determinismo social da técni
ca. Num livro que logo se tomaria um clássico,

4 
os alemães H. Kem 

e M. Schumann abandonaram a tese da "polarização das qualifica
ções", que eles mesmos haviam sustentado nos anos 70, em prol do 
reconhecimento de que novos conceitos de produção reintrodu
ziam nas oficinas a inteligência produtiva. Ao contrário do que 
supunha Braverman, o interesse capitalista pode conduzir a uma 
redução do controle sobre os operários: de fato, a racionalização 
capitalista das forças produtivas chegou hoje a um ponto, a partir 
do qual a gerência só pode aumentar sua eficiência através de um 
relaxamento da divisão do trabalho. Afinal, por que supor que o 
ótimo econômico corresponde necessariamente a uma redução 
extrema do trabalho vivo, ou a uma degradação cada vez maior das 
qualificações? Após um grande trabalho empírico, os autores con
cluíram que os setores-chave da indústria alemã encontram-se hoje 
numa situação onde tanto o mercado quanto o produto se tomaram 
incompatíveis com uma racionalização segundo o modelo taylorista; 
portanto, é a própria valorização do capital que exige uma nova visão 
do uso da mão-de-obra. O determinismo social da técnica, no caso 
de Kem e Schumann, não está associado obrigatoriamente a uma 
deterioração do trabalho. 

3 Marcuse dava prova, assim, de um certo otimismo esquerdista, pois 

Weber não via como poderíamos sair da gaiola de aço criada pela 
racionalização instrumental do capitalismo. 

4 H. KERN e M. SCHUMANN, Das Ende der Arbeltstellung? 

Ratlonallslerung ln der lndustrlellen Produktlon. G. H. Beck, 
Munique, 1984. 
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(c) Determinismo técnico da sociedade, de um lado; determinis
mo social da técnica, de outro. Resta, logicamente, uma terceira 
posição filosófica sobre as relações entre técnica e sociedade: nenhum 
dos lados determinar (ao menos legitimamente) o outro. Assim, ainda 
no pós-68, J. Habennas sentiu a necessidade de � insurgir simulta
neamente contra as teses positivistas de uma "neutmlidade da ciência" 
(presentes indiretamente no primeiro paradigma) e contra a "fusão 
entre técnica e dominação social" de Marcuse (presente na versão 
bravennaniana do segundo paradigma). Segundo ele, a ev:olução da 
técnica não segue nenhum projeto político, seja conservador ou 
alternativo; ela simplesmente acompanha a própria lógica do trabalho 
humano e é assim uma mera objetiva,Ção do agir instrumental. Em 
outras palavras, não há nenhuma relação necessária entre a racionali
z.ação técnica e a racionaliz.ação social. A técnica só se toma nociva à 
emancipação de uma sociedade quando ela sai da sua esfera própria 
e pretende substituir a racionaliz.ação social, no campo desta (por 
exemplo, nas instituições). Pois é justamente isto que acontece no 
capitalismo: a técnica e a ciência substituíram a religião e a metafisica 
na função de legitimação da ordem social; viraram portanto ideolo
gias. Portanto, devemos nos empenhar para que os que detêm poder 
parem de justificar "tecnicamente" decisões que dizem respeito exclu
sivamente à esfera das interações sociais. 

A grande contribuição de Habennas foi de buscar uma com
preensão filosófica da técnica que não é a priori nem otimista 
(como em Marx), nem pessimista (como na escola de Frankfurt). 
Entretanto, sua proposta se une aos outros dois paradigmas num 
ponto bem criticável: o dualismo. Nos dois primeiros momentos, 
um lado devora o outro: ou é a vida sociocultural que não demarca 
nada, porque todas as determinações vêm da técnica, ou o con
trário. Na proposta de Habennas, nenhum dos lados devora o 
outro (ao menos legitimamente), mas tampouco se relacionam: 
indiferença mútua e distância infinita entre ambos. O que é isto, 
senão outra forma de dualismo? 

Note-se ainda que esta terceira posição filosófica nunca 
gerou um paradigma correspondente na Sociologia Industrial, ao 
contrário dos momentos anteriores. Como aliás isto seria possível, 
quando se parte da idéia de que a técnica possui uma lógica 
estritamente interna? Isto não impede que, explorando-se contra 
Habermas a totalidade do potencial crítico de sua reflexão, che-
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guemos a outros resultados. É neste sentido que vão as pistas que 
apresentamos na última parte deste trabalho. 

2. A tomada de decisões técnicas em ambiente informatizado 

A análise histórica de Braverman alcançou as primeiras formas 
de comando numérico, mas não a atual integração computadoriza
da; entretanto, quando esta surge, outros autores não tardaram a 
nela ver apenas uma nova fase da mesma evoh/ção anterior. Assim, 
o segundo paradigma, desenvolvido a partir de pesquisas em ofici
nas convencionais, foi simplesmente estendido à análise das oficinas 
informataadas. Para R. Edwards, por exemplo, 

"A tecnologia informática dá um impulso formidável aos mé
todos primitivos de controle técnico. ( ... ) O dispositivo de 
controle do programa torna-se o opressor imediato ... ".5 

O fato é que tanto Braverman quanto Kern e Schumann 
seguem a mesma tradição sociológica de analisar as mudanças que 
as novas tecnologias provocam sobre o trabalho direto. Entretanto, 

5 R. EDWARDS, Contested Terrain. Basic Books, NewYork, 1979, ps. 112 
e 124. Esta mesma linha de interpretação foi seguida por aJguns autores 
franceses bastante conhecidos em nosso país. M. FREYSSENET, por 
exemplo, limitou-se a reiterar suas teses sobre o "processo de 
desq uali.ficação-sobrequali.ficação ··, desenvolvidas para a análise de oficinas 
convencionais ("La Req uali.fication des opérateurs et la forme social e actuelle 
d'automatisation", ln Socio/ogle du Travai/ 4/1984, ps. 422-433). Por sua 
vez, B. CORIATafirmava, em 1985: "De maneira análcga (aos estudos sobre 
a Organização Científica do Trabalho de Taylor). pode-se mostrar que, na 
época atual, as novas formas organizacionais ou tecnológicas nascem da 
exigência de renovar as técnicas de controle sobre o trabalho vivo, num 
momentoem que o paradigma do trabalhoparcelado e repetitivoentra numa 
crise de eficiência As soluções desenvolvidas, sejam elas organizacionais 
(grupos autônomos, círculos de qualidade, kanban) ou tecnológicas. serão 
sempre, no fundo, técnicas de organização que buscam renovar os métodos 
tradicionais de controle sobre o trabalho .

.
. (Automatlsatlon Programmable. 

Formes et concepts nouveaux d'organlsatlon de la productlon. 
Policopiado, maio de 1985 ). 
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visto que o objetivo é saber se os novos projetos de fábrica 
continuam orientados para o controle do trabalho, ou se eles 
buscam agora reduzir o grau de divisão do trabalho, por que não 
analisar diretamente a própria forma como são tomadas as deci
sões técnicas? Em outras palavras, por que não analisar as transfor
mações no chão de fábrica a partir da própria racionalidade que 
orienta o projeto dos sistemas informatizados de prodlfção? 

Neste caso, o objeto imediato da análise sociol&gica deixa 
de ser o processo de trabalho (em sentido estrito) e passa a ser 
o processo de decisão técnica, no qual podemos incluir: 

• as macrodecisões, tomadas pela direção da empresa e defini
doras da estratégia de produção; 

• as mesodecisões, tomadas pelos engenheiros (escolha da técnica 
de fabricação, projeto dos equipamentos e instalações etc.); 

• as microdecisões, tomadas pelo pessoal de produção, após a 
entrada em operação dos novos equipamentos. 

Note-se que este deslocamento do objeto de análise importa 
muito para as recentes discussões entre empresas e sindicatos a 
respeito da introdução de novas tecnologias, uma vez que há aqui 
o interesse prático em intervir nas decisões. 

Assim, realizamos no final dos anos 80 uma comparação da 
introdução de equipamentos automatizados em empresas de países 
diferentes, a fim de identificarmos e interpretarmos as possíveis 
diferenças, seja quanto às decisões organizacionais, seja quanto às 
decisões técnicas. O campo escolhido foi a robotização das oficinas 
de soldagem da indústria automobilística, devido ao interesse que, 
naquele momento, a literatura revelava pela automatização nesta 
área. Decidimos ainda que seria insuficiente comparar fábricas 
brasileiras e fábricas de países avãnçados: deveríamos observar 
também as diferenças entre estas últimas. Assim, foram pesquisadas 
montadoras situadas na França, na Alemanha e no Brasil.6 

6 "La Théorie de !"agir communicatif face aux apports d"une sociologie 
comparative des organisations··. Universidade Paris V (Sciences 
Humaines Sorbonne), junho de 1989. 
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Ora, já os primeiros dados disponíveis levantaram suspeitas 
sobre a validade dos paradigmas anteriormente citados. 

a) Quando estimamos, por exemplo, o "tempo de retorno" de um 
investimento em robôs de soldagem na indústria brasileira, veri
ficamos que ele correspondia (naquela época) a algo corno o 

"7 

triplo de sua vida útil.' O cálculo microeconômico, tão utili7..ado 
pelos engenheiros para avaliar o interesse capitalista dos projetos 
industriais, teria neste caso conduzido à- -rejeição dos robôs. 
Como explicar q'..le, ainda assim, as montadoras brasileiras já 
estivessem adquirindo alguns destes equipamentos? 

b) Também parecia-nos inadequado admitir que os engenheiros 
não tivessem nenhuma margem de escolha, diante seja de uma 
"lógica interna da técnica", seja de determinações sociais sobre 
ela. Afinal, a Sociologia Industrial sempre sublinhou a existên
cia de uma realidade "informal" no mundo da produção. Mais: 
para toda uma linha de interpretação que surge com a "escola 
das relações humanas" (e que inciui alguns dos estudos recen
tes sobre o "processo de trabalho"), esta realidade informal não 
é apenas uma interferência marginal e eliminável, mas um 
aspecto central para a compreensão das organi�ações. 

c) Por outro lado, quando se aponta o "controle dos trabalhado
res" ou, ao contrário, a "redução da divisão do trabalho" como 
princípios norteadores do projeto de sistemas de produção, 
supõe-se uma certa racionalidade universal dos agentes na 
esfera da produção. Mas como explicar, por exemplo, que as 
"novas formas de organização do trabalho" (sobretudo os 
grupos semi-autônomos) ou os "novos conceitos de produção" 
de Kem e Schumann, haviam se tomado realidade em certos 
países de capitalismo avançado, mas não em outros, onde as 
indústrias eram muito similares? 

Por um lado, constatamos que os engenheiros franceses, ale
mães e brasileiros elaboram projetos de fábrica muito diferentes, o 
que é dificilmente explicável se consideramos que todos buscam 

7 Para os cálculos, ver o capítulo 3 de nossa tese. 
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um mesmo fim (a valora.ação do capital) e valem-se do mesmo 
conjunto de normas de cálculo inteiramente "objetivas". Seriam 
alguns destes projetos "mais racionais" do que outros? Estaria garan
tido o sucesso de transferências de tecnologias que não levam em 
conta as especificidades locais? O modelo tradicional de explicação 
da tomada de decisão técnica supõe uma universalidade da raciona-
lidade dos engenheiros que a prática não confirma. __. 

Por outro lado, refizemos os cálculos do tempo de retomo 
do investimento em robôs, utilizando os valores empregados 
pelos próprios engenheiros de uma das empresas pesquisadas, a 
francesa Renault; os resultados indicam que este tempo estava 
próximo da vida útil esperada e, portanto, muito aquém do valor 
mínimo necessário para justificar, segundo as regras internas, um 
investimento.

8 
Logo descobrimos que a empresa havia criado 

"regras particulares" para os investimentos em robótica. Portanto, 
mesmo em países de capitalismo avançado, o simples emprego 
das técnicas microeconômicas tradicionais não era capaz de jus
tificar a grande quantidade de robôs instalados. 

De fato, os documentos redigidos pelos engenheiros da 
Renault nos revelaram que a argumentação destes, ainda que 
sempre favorável à introdução de robôs, modificou-se no correr 
dos anos: inicialmente, sustentavam que o cálculo microeconô
mico poderia justificar a robotização, desde que um novo critério, 
a flexibilidade, fosse acrescentado aos dois critérios tradicionais 
(a quantidade de trabalho e a quantidade de capital); mais tarde, 
passaram a condenar o emprego do cálculo microeconômico, por 
não considerar as oscilações do mercado, propondo-se então a 
realização de estudos de estratégias de produção. 

Sem dúvida, antes mesmo de qualquer cálculo, os engenhei
ros da empresa já tinham uma posição definida: defender a 

8 Nas grandes empresas, o cálculo do «retorno do investimento» é não apenas 
wn indicador microeconômico, mas wn instrumento de descentralização 
da tomada de decisão: conforme o resultado obtido, a decisão de investir 
poderá ser tomada pela própria unidade de produção, ou enviada à sede da 
empresa para análise, ou imediatamente descartada (na dependência ainda, 
evidentemente, do valor absoluto do investimento). 
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introdução de robôs. Seus colegas alemães e brasileiros não ficam 
atrás: alguns dentre estes últimos nos confessaram haver, em seus 
estudos, "preparado os números" de forma a convencer a direção 
da empresa a comprar pelo menos alguns robôs.9 

Como interpretar tal situação? Alguns fàlarão de algo como uma 
"fetichmtção do progresso técnico" pelos engenheiros; ainda que 
reconhecendo parcialmente o sentido desta interpretação, nós prefe
rimos falar de uma paixão pela técnica. Não se trata aqui de avaliar 
se a decisão de robotizar a fabricação de carrocerias naquele momento 
era acertada ou não; trata-se apenas de reconhecer que esta paixão 
pela técnica foi um fator subjetivo muito importante na decisão. 

Ora, a contradição está no fato de que a "paixão pela técnica" 
dos engenheiros só pode ser classificada como irracional, pois a 
finalidade econômica foi, ainda que por um breve momento, 
colocada em segundo plano. Por isto, os administradores das 
empresas, que estão longe de desconhecer esta situação, a des
crevem como um "disfuncionamento" a ser corrigido, ainda que 
mais tarde venham eventualmente a transformá-la num genial 
feeling estratégico. Mas será que toda manifestação de subjetivi
dade deve ser considerada pela teoria como uma irracionalidade? 

Da mesma forma, tampouco se pode aceitar que as motiva
ções sociopolíticas sejam a priori consideradas como fonte de 
irracionalidade econômica; muito pelo contrário, elas podem se 
tornar, no longo prazo, extremamente funcionais para a ordem 
econômica. Todas as grandes reivindicações sociais dos trabalha
dores historicamente assumem, diante das mesmas exigências de 
valorização do capital, a aparência de irracionalidades econômi
cas, sobretudo em tempos de crise. Mas como negar a contribui
ção do consumo (e até mesmo da poupança) das classes 
trabalhadoras para a pujança do capitalismo avançado? Como 
negar que, graças às reivindicações sindicais no campo da forma
ção profissional, as indústrias européias, especialmente a alemã 
e a italiana, puderam se reestruturar mais facilmente? Como 

9 Evidentemente, a direção das empresas não é ingênua, na prática, 
quanto a este tipo de fabricação de números. fruto da divisão de 
trabalho interna entre os engenheiros e a área financeira da empresa. 
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classificar de economicamente irracional a insistência em melho
res condições de trabalho se, da "escola das relações humanas" 
nos EUA dos anos 20 à "humanização do trabalho" na Alemanha 
dos anos 70, elas são sempre mais tarde assumidas, em nome da 
motivação, em programas empresariais? 

Sete anos depois, podemos constatar que, em todo o mundo, 
as fábricas mais recentes (Fiat Melfi, Toyota Kyushu, BMW m:Js 
EUA) são menos automatizadas do que as da geração precedente 
- apesar de uma redução de 50% nos preços dos robôs, por 
exemplo! Surpreendentemente, tal situação é explicada pela des
coberta dos grandes custos "indiretos" com a manutenção dos 
equipamentos automatizados. 

Podemos interpretar esta evolução da seguinte forma: a 
não-observância dos cálculos de retomo dos investimentos em 
robótica escondia, na verdade, uma necessidade organizacional 
de aprendizagem. O feeling estratégico incluía a percepção -
não-formalizada! - de fazer um investimento em capacitação 
tecnológica, que não podia ser expresso em cifras naquele mo
mento. A "irracionalidade econômica" transformou-se assim 
numa sabedoria organizacional. 

3. Qual modelo para a racionalidade técnica? 

Não há o que discordar quanto ao resultado empírico 
obtido por Kem e Schumann: a inadequação do taylorismo a 
boa parte das fábricas modernas (não todas) nos parece indis
cutível. Podemos, contudo, lançar algumas dúvidas a respeito 
da interpretação do fenômeno. Ainda que contradizendo Bra
verman, os dois sociólogos alemães partem, como ele, de uma 
mesma hipótese acerca da racionalidade subjacente às decisões 
técnicas, problematizando-a como se o conceito weberiano de 
"ação racional segundo um fim" (que Habermas renomeou agir 
estratégico 10

) fosse suficiente para que compreendamos, total 
e perfeitamente, as decisões e ações dos engenheiros. 

10 J. HABERMAS, Theorle des kommunlkatlven Handelns. Suhrkamp, 

Frankfurt,3ªed., 1985, vol. l, p.385.Arigor,aobservânciaderegrastécrúcas 
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Segundo esta problematização, a racionalidade consiste em 
analisar os meios mais apropriados para atingir um dado objetivo 
e, em decorrência desta análise, escolher uma das opções de ação 
porventura existentes. Antes de decidir-se, o agente efetua certos 
cálculos e segue certas regras ( considerando inclusive a expecta
tiva que ele possui em relação às ações de outros agentes); mais 
tarde, ele avaliará os resultados da ação segundo sua eficiência. 
Logo, tanto na racionalidade ex ante como na ex post, o agente 
tem diante de si apenas um mundo objetivo (o mundo social e o 
mundo subjetivo não interferem em sua decisão) e seus "atos de 
fala" exprimem constatações, imperativos (ordens etc.), ou perlo
cuções (fins não explicitados). 

As duas abordagens fazem a mesma suposição de que os 
engenheiros possuiriam apenas um certo fim social (nos dois 
casos, aquilo que a tradição marxista chama de valorização do 
capital), fim este perfeitamente definido e conhecido. Ao tomar 
decisões, os engenheiros seguiriam criteriosamente os resultados 
de seus cálculos, agiriam de forma estritamente objetiva e não 
dependeriam da palavra (opiniões, pontos de vista etc.) dos 
operários. As duas abordagens diferem apenas quanto à alterna
tiva de ação mais racional para o engenheiro (ou melhor, para o 
capital), se o aumento do controle através de uma segmentação 
do processo de trabalho ou se uma redução da divisão do traba
lho, em função de mudanças no mercado. 

A valorização do capital é certamente o fim maior de qual
quer empresa capitalista, mas isto não quer dizer que este fim 
esteja perfeitamente definido e controlável (é, aliás, para isto que 
existem as técnicas de gerência e de microeconomia). Não basta 
invocar a preponderância que o critério econômico possui em 
qualquer empresa capitalista; é preciso verificar quão intensamen
te este "megacritério" que é a valorização do capital consegue se 
desdobrar, a partir do nível mais global de intencionalidade da 
empresa, em ações práticas no nível das meso e microdecisões. 

é denominada por Habermas agtrlnstrumental; mas, como os dois casos 
caem sob a mesma classificação de «ação orientada para um resultado» 
(eifolgsorlenttert), optamos por não considerar, aqui, tal distinção. 
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Ao tomar as mesodecisões, os engenheiros nem sempre se
guem criteriosamente os resultados de seus cálculos, ao menos se 
nos referirmos às técnicas microeconômicas que formam ainda a 
base' formal, quase jurídica, para as decisões dentro da empresa. A5 
próprias direções das empresas já percebem que muitas das intera
ções entre seus en·genheiros e seus financistas estão fundamentadas 
sobre hipóteses irreais quanto à contabilidade industrial. 

Que fique bem claro: sem dúvida nenhuma, os engenheiros, 
sejam eles franceses, alemães ou brasileiros, seguem regras e 
efetuam cálculos; sobretudo, têm sua ação avaliada segundo a 
eficiência de sua intervenção. Mas não é verdade que eles te
nham diante de si apenas um mundo objetivo; interferem em 
suas decisões tanto o mundo social (além da valorização do 
capital, as reações dos trabalhadores às reestruturações, ou a 
necessidade de boas condições de trabalho, por exemplo), como 
o mundo subjetivo (por exemplo, aquilo que chamamos "paixão 
da técnica"). 

4. A integração informatizada e a nova 

importância das núcrodecisões 

Além disto, o determinismo social da técnica de Braverman, 
Kem e Schumann não dá a suficiente atenção à compreensão do 
que é próprio das novas tecnologias informatizadas, do que elas 
representam enquanto técnica, especialmente o fato de que a 
novidade da tecnologia microeletrônica obriga as empresas a 
reconhecer, cada vez mais, princípios até ontem julgados utópicos: 

• valorização da área de produção, garantindo sua homogenei
dade com as áreas de engenharia e assim tomando-a relativa
mente autônoma; 

• apoio da produção sobre um pessoal bem qualificado e com 
participação legitimada; 

• consolidação progressiva dos novos padrões, através de medidas 
de formação contínua e da estabilidade do pessoal de produção. 

É aqui que instrumentalidade e comunicação começam a 
caminhar juntas. A menos que a empresa queira desperdiçar boa 
parte das possibilidades abertas pela automação e pela informáti-
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ca, é preciso deixar que o próprio pessoal de produção tome, 
cotidianamente, inúmeras microdecisões, pois: 

• a automação implica uma maior complexidade da manutenção 
das instalações, o que vem sendo resolvido pelas empresas 
através sobretudo de uma progressiva fusão, num mesmo 
cargo, das tarefas de fabricação e de manutenção; 

• a informatização implica uma contínua interação do pessoal de 
produção com o comando das instalações e com os sistemas 
de planejamento e controle da produção. 

Esta "intelectualização da produção" vem assim somar-se à 
informatização e à análise estratégica, como os suportes do novo 
padrão de organiz.ação da produção. Este não se limita às grandes 
empresas: mesmo as pequenas podem ganhar muito em formali
zação do processo e em integração externa. 

A informatização da produção (muito mais do que o "modelo 
japonês") acarreta um distanciamento bem amplo em relação ao 
taylorismo. Passa a prevalecer a necessidade de algo como aquilo 

1 - A 
h d 1·fi - h 11 que os a emaes vem c aman o qua 11caçoes-c ave, ou seJa: a 

execução do trabalho depende de capacitações amplas e mesmo 
de valores e traços de personalidade, indo muito além de simples 
habilidades manuais associadas a um mínimo de conhecimento, 
como no modelo de Taylor. 

Do ponto de vista organiz.acional, a necessidade de inte
gração corresponde a uma racionalidade global (conjunto da 
fábrica ou mesmo da empresa) e não local (posto de trabalho). 
Portanto, seu valor dificilmente pode ser captado através dos 
tradicionais cálculos de retorno dos investimentos, que em 
geral comparam opções bem definidas e caracterizadas (custo 
das máquinas e custo do trabalho que será substituído, por 
exemplo). Mais uma vez, fica claro que a "irracionalidade 

11 Cf. Werner Markert, .. Novas Formas de Trabalho e de Cooperação na 
Empresa. Possibilidades de Formação do Indivíduo e Desenvolvi
mento da Competência de Formação do Ambiente··. in: MARKERT, 
W., Teorias de Educação do Iluminismo, Conceitos de Trabalho e 

do Sujeito. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1994. 
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econômica" da robotização nos anos80 carregava uma sabedo
ria "imponderável", desta vez na dimensão técnica e organiza
cional 

Mas não é apenas no interior das empresas que a integração 
avança. Há hoje uma tendência à cooperação entre empresas 
situadas em diferentes níveis da cadeia produtiva: fornecedores, 
consultores, certificadores, empresas subcontratadas, parceiros 
de desenvolvimento de produtos etc. Não é outra a razão de ser 
da terceirizaçâo. Mesmo a organização de blocos comerciais 
(Nafta, Mercosul, CEE) está relacionada com esta tendência. Em 
sum::i. podemos afirmar que há uma tendência no sentido de que 
os agentes econômicos adotem uma organização em redes. 

Tal integração pode usar, ou não, meios informáticos. Por
tanto, fica claro que a integração informatizada da produção não 
representa a totalidade do novo paradigma, mas apenas o seu 
mais importante instrumento de efetivação. 

A integração computadorizada torna impensável um total 
controle da realidade fabril por apenas um dos agentes envolvi
dos, sobretudo no que se refere às microdecisões. Os "atos de 
fala" dos engenheiros não podem exprimir apenas constatações, 
imperativos (ordens etc.) ou perlocuções (fins não explicitados): 
eles dependem da palavra (opiniões, pontos de vista etc.) dos 
trabalhadores. As empresas reagem com propostas de participa
ção, que atingem também o plano das mesodecisões. Não se 
pode tratar tais iniciativas como simples expedientes para insti
tucionalizar uma linguagem perlocucionária. Devido à comple
xidade técnica e organizacional da produção informatizada, a 
direção das empresas depende efetivamente dos engenheiros e 
estes, dos trabalhadores diretos e indir:etos. 

Da mesma forma, a organização fom1al é sempre apenas 
parcialmente capaz de garantir a regulação sistêmica da empresa; 
ela deixa espaços que precisam ser assumidos pela racionalidade 
mais abrangente da comunicação linguajar. Assim, apesar de 
moldar em grande parte a empresa capitalista, a otimização da 
valorização enfrenta também fortes resistências oriundas das pró
prias formas de organização e institucionalização do mundo da 
produção. Com a integração computadorizada, um mínimo de 
participação é necessário, independentemente de qualquer op
ção política e ideológica. 

60 



Assim, do ponto de vista da racionalização do trabalho, a 
grande novidade da produção integrada é que ela não pode se 
basear unicamente em uma racionalidade estratégica, isto é, onde 
tudo não passa de um cálculo dos melhores meios e métodos para 
atingir um dado fim. Ela exige algum grau de racionalidade 
comunicativa, isto é, de uso da linguagem para obter os consensos 
necessários a uma ação cooperativa. Precisamos, assim, de um 
conceito que vá além do modelo estratégico de ação. 

Este conceito, além disto, deve aliar a racionalidade técnica 
e a racionalidade comunicativa, para dar conta do papel funda
mental da tecnologia. Note-se que o TQC japonês é uma tentativa 
de reforma cultural, mas de um tipo que não engloba necessaria
mente uma dimensão tecnológica, limitando-se em geral ao plano 
da gestão dos recursos, da qualidade do produto etc. 

Várias pesquisas sociológicas já haviam mostrado que, den
tro de uma empresa, um mínimo de comunicação é indispensável, 
para que se possa produzir alguma coisa. Mais (e é este o ponto 
que queremos ressaltar): com a informatização da produção, 
este "mínimo" é maior do que antes. De fato, a difusão da 
informática parece estar ajudando a consolidar uma nova com
preensão da técnica. Nunca as racionalidades instrumental e 
comunicativa estiveram tão imbricadas. 

5. O conceito de Cultura Técnica 

Quando o foco da análise recai sobre o processo de decisão 
e não sobre o processo de trabalho, é forçoso reler o próprio 
grande clássico da Engenharia de Produção. O Shop Management 
System de Taylor se apoiava numa reflexão racional do trabalha
dor acerca de seus interesses econômicos. Como se sabe, Taylor 
sempre destacou a importância do incentivo monetário propor
cional ao rendimento individual do operário; criticou, inúmeras 
vezes, a estreiteza de visão dos empresários americanos de seu 
tempo, que retiravam estes incentivos tão logo obtinham ganhos 
em produtividade, sem compreender que assim eliminavam as 
bases de um acordo racionalmente obtido. De fato, segundo o 
próprio Taylor, toda a força de seu sistema repousaria na coope
ração resultante da compreensão, por patrões e empregados, de 
que a análise científica da tarefa traria benefícios monetários para 
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ambos. A famosa passagem de ''Princípios da Administração Cien
tífica", onde Taylor mostra como convencer um operário simples 
a aceitar o seu sistema, foi lá colocada com este fim: mostrar a 
seus leitores que é preciso argumentar com os trabalhadores.12 

O taylorismo buscava se legitimar através de um recurso à 
Ciência. Ciência com C maiúsculo e precedida de artigo definido. 
Engenheiros e sociólogos sempre se limitaram a discutir a valida
de deste recurso à Ciência, isto é, se ele era bem fundamentado 
ou, ao contrário, apenas um engodo ideológico para mascarar 
uma opressão. Mas a própria "pretensão à validade"13 das afu-ma
ções e técnicas tayloristas apoiava-se no paradigma maior do 
pensamento moderno: a Filosofia da Consciência. Nele, conhe
cer significa o debruçar-se de sujeitos sobre objetos, a fim de 
submetê-los a dissecações e a testes (método empírico-analítico). 
Os filósofos falam assim de um paradigma da subjetividade, mas, 
a nosso ver, poderíamos igualmente chamá-lo de "paradigma da 
objetividade", pois trata-se aqui de um conhecimento de objetos. 
Para Taylor, tudo está claro: os engenheiros são os sujeitos, o 
trabalho manual é o objeto. Ora, ocorre que começa a surgir um 
novo paradigma para o saber, onde as afirmações e as decisões 
técnicas possuem "pretensões à validade" apoiadas num outro 
fundamento. 

12 Mais tarde, o Grupo de Harvard, sob a influência do behaviorismo, 
vai sugerir que os gerentes apelem nem tanto para uma argumentação 
racional, mas sobretudo para motivações em parte inconscientes: eles 
devem abandonar o autoritarismo e passar a considerar a .. situação 
social de trabalho" como um estímulo capaz de fazer com que a "lógica 
dos sentimentos·· compense os efeitos negativos do meio social e da 
história pessoal, em prol de respostas adequadas em termos de 
produtividade. Com a escola das relações humanas, os .. fatores 
humanos" entram nas preocupações cotidianas dos supervisores das 
fábricas americanas, mas não como objeto de negociações explícitas 
e formalizadas; a gerência se valerá apenas dos grupos informais, 
opondo-os, muitas vezes, a qualquer tipo de grupo formalmente 
constituído (inclusive sindicatos). 

13 Cf. J. HABERMAS, Theorte des kommuntkattven Handelns, 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1981. 
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Hoje já contemplamos o horizonte de superação do paradigma 
do conhecimento de objetos por sujeitos, questão central da teoria 
desde o surgimento da Modernidade. Um novo paradigma começa 
a surgir em tomo do entendimento entre sujeitos capazes de agir e 
de falar. A centralidade não estaria mais na consciência, mas sim na 
comunicação. Sairíamos da perspectiva do sujeito isolado diante de 
algo, para a perspectiva da relação intersubjetiva que os homens 
assumem quando se entendem, entre si, sobre algo. 14 

Quando se trata do entendimento entre sujeitos, a instância 
de mediação é a linguagem. É ela a ponte necessária entre aqueles 
que desejam atingir uma intercompreensão. Ora, a linguagem 
possui dois componentes: 

• todo falar implica um objeto de entendimento, ou seja: fala-se 
sobre algo que está no mundo físico, ou no mundo social, ou 
em nosso mundo subjetivo; assim, há sempre um componente 
proposicional. 

• Mas, quando se fala, cria-se necessariamente uma relação inter
subjetiva, pois falar é agir socialmente: os atos de fala estabelecem 
algum tipo de relação (paternalista, amistosa, autoritária, concor
rencial etc.) entre aqueles que usam a linguagem para se entender 
sobre algo nos mundos ftSico, social e/ou subjetivo. 

Para problematizar a racionalidade subjacente às decisões 
técnicas, o primeiro passo deve ser a negação da hipótese objeti
vista de uma "transubjetividade ideal" no agir técnico. Não é outra, 
aliás, a conclusão mais fecunda da Sociologia Industrial. Por 
pouco que o pesquisador se afaste da abordagem sistêmica das 
organizações, ele logo descobrirá uma realidade "informal" onde 
a aceitação de um enunciado técnico depende em parte do agente 
considerado e do local onde ele vive, trabalha e decide. 

Se a linguagem é capaz de estabelecer tais relações entre os 
que a usam, é porque ela depende de um contexto de sentido 
partilhado pelos diferentes sujeitos. A condição de possibilidade 
da linguagem é, portanto, o pano de fundo (quase sempre não 

14 Cf. J. HABERMAS, ob. cit. 
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tematizado, ou seja, quase sempre "inconsciente" ou melhor, 
implícito), a partir do qual os sujeitos se orientam em suas ações 
e decisões. Este pano de fundo é comum para todos os membros 
de uma comunidade de comunicação. 

Note-se, porém, que este a priori da comunicação humana 
é histórico: ele se forma através das interações passadas e conser
va em si, através da tradição cultural, os resultados dos esforços 
de interpretação do mundo realizados pelas gerações anteriores. 
O mundo da vida é assim um reservatório cultural, ou seja, um 
saber implícito que governa a aceitação, ou não, das afirmações 
de um locutor. Tratase de uma interpretação prévia do conteúdo 
dos mundos físico, social e subjetivo, e mais ainda: das relações 
entre estes três mundos, interpretação esta que é oferecida como 
default e que prevalecerá, até que alguém a tematize explicita
mente, num trabalho de crítica. Até este momento de crítica, este 
reservatório cultural será uma esfera de evidências, de certezas, 
de convicções básicas, do não-problematizado, do pré-reflexivo -
chão necessário para que, em seu cotidiano, os homens situem as 
coisas que acontecem no mundo e as interpretem. Estamos longe 
da "consciência total" desejada pelo paradigma da subjetivida
de/objetividade. Com maturidade, o homem começa a reconhecer 
os limites de sua capacidade de ação e de decisão. 

Mas a sociedade não é apenas o mundo da vida: ela possui 
também uma dimensão sistêmica. O modelo estratégico-sistêmico 
não perde sua validade, desde que não seja usado de forma 
isolada. As ações dos sujeitos não são coordenadas apenas pela 
linguagem, mas também pelo poder e pelo dinheiro. Como já 
adiantamos, parece-nos que Habermas opôs um pouco dualisti
camen te o mundo da vida, onde os homens coordenam suas 
ações para que uma intercompreensão seja atingida, e o sistema, 
onde mecanismos funcionais coordenariam as ações ligadas à 
reprodução do mundo material. Habermas vê apenas uma relação 
unilateral de invasão do primeiro pelo segundo, que ele denuncia 
como "patologia": a colonização do Mundo da Vida pelo sistema 
que surge quando uma atividade que pertence inerentemente à 
coordenação pela linguagem, como, por exemplo, a educação, se 
vê mediada pelo dinheiro ou pelo poder. 

Vimos, porém, que durante a tomada de mesodecisões, ainda 
que a argumentação não se refira explicitamente aos mundos socíal e 
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subjetivo, os argumentos técnicos e econômicos escolhidos reve
lam uma maneira particular de apreender e encadear os mundos 
objetivo, social e subjetivo, maneira que constitui o pano de fundo 
de toda decisão técnica. Vimos ainda que o novo padrão de 
organização da produção inclui justamente um forte aumento de 
aspectos como participação e formação, da qual depende a pró
pria eficiência técnica e estratégica das empresas. A linguagem se 
toma mais presente na coordenação de ações dentro da esfera da 
produção industrial. Não seria conveniente, portanto, falarmos 
de uma contracolonização do Sistema por princípios e práticas 
oriundos do mundo da vida? Surgiria assim, de forma mais clara, a 
visão da sociedade como um complexo dialético entre as dimensões 
sistémica e cultural. Do ponto de vista teórico, este projeto é resumido 
no conceito de Cultura Técnica. 

Toda ação depende de um conjunto de normas, constrl}ídas 
socialmente através de símbolos organizados em sistemas.1:, De
finimos Cultura Técnica como 

o "pano dejundo" das decisões técnicas dentro da empresa. 
seja ao nível de Engenharia, seja ao nível das oficinas. Ela é o 
"reservatório de saber" partilhado intersubjetivamente pelos 
agentes técnicos de uma organização. ao qual remetem os 
enunciados técnicos, por ocasião de uma tomada de decisão. 

Esta Cultura Técnica depende dos paradigmas tecnológicos 
internacionais, das normas internas de uma empresa e das 
características societais de um país. Portanto, ela não está ao 
alcance de organizações que se isolem. Ela é, repetimos, social
mente construída: depende de inúmeros agentes sociais, como 
os fornecedores, os clientes, os consumidores, os educadores, os 
legisladores, os funcionários públicos, os sindicalistas etc.16 

15 Cf. E. DURHAM, ··cultura e Ideologia··. ln Dados-Revista de Ciências 

Sociais. Rio, vol. 27, nº 1. 1984. 71-89. 
16 Cf. nosso texto ··Automação e Racionalidade Técnica". Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, nº 17. ano 6, outubro de 1991. 
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Este caráter social é ainda mais forte hoje em dia, quando a 
necessidade de integração não se limita às empresas, mas atinge 
também todos os agentes sociais envolvidos com a modernização 
industrial, exigindo destes uma Cultura Técnica própria à orga
nização em redes. Muito já se falou sobre a forma como Ford 
associou sua linha de montagem com políticas sociais mais 
amplas e Gramsci até cunhou o termo fordismo; bem menos 
lembrado é o fato de que o próprio Taylor já estava atento para 
as conseqüências macroeconômicas de seu sistema de Shop 
Management. No atual modelo de organização industrial, as 
formas de cooperação e de encadeamento entre os agentes 
sociais são talvez ainda mais centrais do que no passado. 

Devido ao peso dos aspectos sociais (características globais de 
cada sociedade, influência dos atores sociais) e técnicos (informatiza
ção, integração), parece-nos quase sempre insuficiente falar apenas 
de cultura organizaciona� ou cultura de empresa. Mesmo assim, 
nada impede que, sobretudo em empresas emergentes, o fator de 
mudança da Cultura Técnica seja a liderança de um empresário, ou 
de gerentes de alto nível; neste caso, este conceito deve ser comple
mentado com as clássicas abordagens da sociologia e da administração 
americanas, que privilegiam a liderança do empreendedor.17 

Assim, o conceito de Cultura Técnica recupera e transforma 
alguns dos conceitos de Habermas, para produzir um novo modo 
de compreensão da racionalidade técnica. 

6. Conseqüências para a realidade braslleira 

O Brasil precisa urgentemente de uma Cultura Técnica 
socialmente abrangente - o que é muito diferente de um ades
tramento on the job de mão-de-obra, incapaz de ir além dos 
conteúdos específicos das tarefas às quais o indivíduo está hoje 
alocado. 

17 Cf. a tese de mestrado de Adriane Helena Rodrigues, Cultura Técnica 

como Fator de Competitividade Industrial - Estudo de Empresas 
Brasileiras com Planta no Exterior. COPPE, abril de 1995. 
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A informatização possui uma negatividade: o surgimento de 
novas formas de segmentação entre os assalariados, de acordo com 
sua maior ou menor capacidade de corresponder às exigências das 
qualificações-chave. É real o risco de exclusão social dos velhos, mal 
alfabetizados, estrangeiros etc. As conseqüências no plano da Justiça 
Social são imediatas; menos debatidos são os efeitos perversos sobre 
o mercado de trabalho, dos quais os capitalistas, diretores e gerentes 
de empresa só se darão conta no futuro. 

A difusão de uma Cultura Técnica que prepare os trabalha
dores para a informática é a melhor forma de combater sua 
exclusão social. Mais: no novo paradigma, não há sentido em 
restringir tal Cultura Técnica aos trabalhadores: legisladores, edu
cadores, sindicalistas, ecologistas ... e sobretudo os usuários pre
cisam ter despertado o seu interesse pela tecnologia moderna e 
pela qualidade industrial. Esta é uma exigência econômica, mas 
também política: diante de tecnologias cada vez mais complexas, 
só uma Cultura Técnica bem difundida na população pode au
mentar a capacidade de escolha individual e permitir a participa
ção do cidadão em decisões coletivas, evitando a associação entre 
poder e técnica (tecnocracia). 

A difusão de uma cultura é uma questão eminentemente 

educacional: afinal, a educação consiste justamente na troca 
cultural entre uma geração a outra, ou entre um povo e outro. 

Nosso país não possui uma longa tradição industrial; durante 
toda a época colonial, por exemplo, eram proibidas as manufatu
ras, de forma a favorecer a metrópole. No final do século XX, ainda 
nem conseguimos alfabetizar todos os brasileiros e eis que novo 
desafio se apresenta: não é exagero dizer que precisamos de 
programas ( conduzidos preferencialmente no nível local) de edu
cação tecnológica básica, capazes de levar a modernidade tecno
lógica às massas. 

Nossa pequena tradição industrial atrai inevitavelmente 
questões a respeito da possibilidade de adoção de "modelos" 
industriais estrangeiros. O método japonês é implantável aqui? 
E o alemão, ou o sueco? Trata-se, mais uma vez, de um problema 
de transmissão de cultura e, portanto, de aprendizado. 

Podemos e devemos aprender a partir da experiência dos 
outros. Mas, para isto, há algumas condições. A primeira delas é 
não absolutizar nenhuma experiência, transformando•a em recei-
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ta para todas as situações; a segunda é confrontar duas experiên
cias, a sua e a dos outros. É preciso conhecer a fundo a própria 
indústria brasileira. Só assim há uma real absorção de conheci
mentos e, portanto, aprendizagem. 

Vimos que há semelhanças, mas também diferenças signifi
cativas na forma como se projeta uma fábrica num país e no outro. 
Nestas condições, a questão deixa de ser a apropriação de um 
"modelo"; o importante é discutir um método que permita incor
porar o que há de bom em outros modelos e propostas. 

Além do mais, a forma ideal de organização da produção 
depende do setor, depende da região, depende da lógica com
petitiva daquela forma de inserção no circuito transnacional. E 
não só isso: há uma articulação entre as firmas das diversas 
categorias, onde os "modelos" de umas sustentam a eficácia e a 
eficiência dos "modelos" das outras. Por isto, é impossível falar 
de um único "modelo" para uma organização de produção mais 
competitiva para o Brasil; preferimos o termo padrões, mais 
modesto e plural. 

É preciso pensar inclusive em padrões acessíveis às pequenas 
empresas, ou talvez até mesmo ao mercado informal, se desejar
mos evitar um dualismo forte entre dois Brasis, um pós e outro 
pré-moderno. Pois um complexo inter-relacionamento entre pe
quena e grande produção é mais eficiente do que qualquer 
dualismo entre setores modernos e setores atrasados. 

Contudo, a multiplicidade de "modelos" ou padrões não 
pode nos fazer esquecer que há algumas tendências universais se 
impondo nos mais variados setores industriais, como a informa
tização, por exemplo. 

É preciso levar em conta também uma outra mudança, ainda 
mais abrangente: em todo o planeta, a indústria perde para o 
terciário seu papel de principal setor econômico na geração de 
empregos. A importância crescente do terciário se manifesta ainda 
na crescente influência do setor de serviços sobre a indústria 
(terceirização, exigências do JJT quanto a transportes etc.). 

Mas, na prática, como construir esta Cultura Técnica, de que 
o paíi, tanto necessita? 

1 �os últimos ano�, uma forte corrente ideológica ressaltou a 
importância da competição. Apesar da oportuna crítica aos mo
nopólios e corporativismos -aliás, nem sempre coerente - t�zida 
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por esta proposta, ela passa a ser perniciosa quando traz a ilusão 
de que haveria um caminho para a modernização industrial de 
uma nação que não passasse também pela cooperação simultânea 
dê vários tipos de atores sociais: não só os empresários, os 
engenheiros e os operários, mas ainda os consumidores, as esco
las, os sindicatos, os legisladores, o Estado etc. Só assim teremos, 
por exemplo, normas de consumo e de produção mais sofistica
das no próprio mercado interno (legislação trabalhista, pressão 
dos ambientalistas, queixas dos consumidores etc.). Em suma: 
trata-se de propor uma capacitação técnica coletiva, isto é, um 
novo grau de Cultura Técnica. 

No Brasil de hoje, e apesar de todas as crises, tais atores 
sociais passam por uma grande transformação. O Estado, antes 
agente promotor, ainda está à procura de um novo papel à 
altura de seu protagonismo indiscutível. O SENAI possui muitos 
aspectos positivos, mas tampouco esconde certos limites, so
bretudo no que se refere à pequena produção. As universidades 
ainda não definiram seu grau de ligação com o setor privado, 
mas tampouco estão conformadas com seu papel tradicional. 
Os órgãos públicos de financiamento à pesquisa, apesar de 
todas suas dificuldades, abrem novas linhas voltadas para a 
competitividade industrial. Os consumidores de elite têm a 
cabeça no primeiro mundo, mas parecem mais preocupados 
com a posse do que com o uso dos objetos técnicos. A preocu
pação ecológica, ainda que restrita, é crescente. As filiais de 
empresas multinacionais estudam novos papéis, a partir de 
mudanças estratégicas em suas matrizes. E as empresas estatais 
têm seu planejamento dificultado pela incerteza quanto à reto
mada dos investimentos. Os empresários hesitam e, enquanto 
isto, pelo menos uma central sindical se moderniza mais rápido 
do que eles. 

A nosso ver, só há uma sólução para todas estas reorientações 
dos atores sociais envolvidos com a modernização industrial: uma 
cooperação crescente entre eles, pelo menos a médio prazo. 
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COMPETITIVIDADE: FATORES SISTÊMICOS E 
POLÍTICA INDUS1RIAL 

Implicações para o Brasil 

Mário L. Possas 

1. Introdução 

O tema da competitividade tem sido uma presença marcante 
e crescente na análise econômica do desempenho de empresas, 
indústrias e países na última década. Apesar das dificuldades que 
apresenta para a formulação teórica e, talvez principalmente, para 
a mensuração, envolvendo indicadores por vezes tão complicados 
quanto pouco objetivos, tem atraído um interesse surpreendente 
não só entre economistas, administradores e profissionais afins, 
como também de governos, formuladores de política, agências 
oficiais nacionais e internacionais, empresários e mesmo da im
prensa. Tudo pareceria indicar que se trata de mais um modismo 
de época, tendo como cenário. a chamada terceira revolução 
industrial om -fun o processo de globalização pro-

nce tor ts 

, c co a economia mundial e como enredo a 
concorrência ca 'sta em nova fase de acirramento. 



O reconhecimento da importância dos chamados "fatores 
sjstêmicos" da competitividade, por sua vez, é algo mais recente 
e tende a deslocar a ênfase das empresas e das indústria_s - o 
foco mais natural da análise da competitividade -- para as 
condições do ambiente competitivo, do sistema econômico/ins
titucional e das infra-estruturas, que geram ··externalidades" 
para as empresas. Mais ainda que a própria noção de competi
tividade, a preocupação com essa dimensão sistêmica, à medida 
que tende a expandir o escopo da análise e da própria política 
industrial para o nível macroeconômico, e a adoção das chama
das políticas "horizontais", não-setoriais, com menor grau de 
intervenção governamental ad hoc, parece a alguns um subpro
duto da onda ideológica "neoliberal" que assolou a economia 
e a política nos anos 80. 

Sem negar que os traços acima constituem conotações, ainda 
que muito simplistas, de fenômenos reais, o presente texto pro
cura sustentar uma posição distinta, se não oposta. São dois os 
pontos básicos a serem defendidos. Primeiro, que competitivida
de é um conceito com muito maior gensidade teóricã e de política 
do que pode parecer, e as circunstâncias históricas que lhe dão 
destaque apenas reforçam essa conclusão. Segundo, que a dimen
são sistêmica é igualmente passível de fundamentação teórica e 
de reconhecimento quanto à relevância para a política industrial, 
sendo sua suposta conotação neoliberal inteiramente arbitrária. 
Os pontos teóricos centrais se,:io brevemente apresentados nesta 
introdução, e seus aspectos mais relevantes para nossa argumen
tação - especialmente relacionados ao ambiente competitivo e à 
estratégia empresarial - serão t,<1tados com maior profundidade 
nos dois próximos itens. O item 4 discutirá a competitividade a 
partir da ótica sistêmica num nível mais concreto, no atual contexto 
internacional, e as implicações para a política industrial. Alguns de 
seus reflexos para o Brasil, finalmente, serão objeto do item 5. 

* 

* * 

A importância teórica da competitividade, e de sua dimensão 
�stêmic·a�f!l articular, encontram respaldo decisivo - não ne
cessariamente exclusivo - na abordagem neo-schumpeteriana. 
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Não há espaço aqui para um tratamento aprofundado desse tema geral; segue-se uma argumentação concisa. Na visão neo-schumpeteriana (neste ponto essencialmente apoiada em Schumpeter), a atividade econômica é ' voltada para o lucro, e es_te virtualmente condenado à diluição na ausência de inovações lato sensu, vistas cama novas oportunidades de abertura de espa!;ps econômicos passíveis de (�ropriação privada, isto é, � criação de vantagens competitivas que possam ser convertidas em )ucros monopolistas, temporários ou não Assim, a concorrência é o processy �sico de interação das unidades econômi<as (empresas, prin-cipalmente) em busca do lucro, mediante permanente esfor<,c> inovativo - da diferenciação dos concorrentes (v. Possas M.S., 1993), da qual se destaca a dimensão ativa. transformadora, e não apenas a usual djmeosãopasswa, de ajustamento e eliminação de lucros extraordinários (v. Possas, 1989). Ora, sendo a competitividade um atributo da concorrência - em alguma medida, o grau em que tais vantagens competitivas são geradas e sustentadas -, a relevância teórica é i ualmente Rosicionada num lu ar central, estraté ico para a análise e P-ªca a po 1tic�. � Se o locus da concorrência é, por definição, o mercado, seu � agente é, �aturalmente, a empresa, mediante a formulação e execução de estratégias competitivas. No entanto como compe � titividade ressupõe capa:idade in� tiva (lato sensu as � 201-çoes esRec1 1cas (tecno OS!Cas, rodutivas e de merca o) da in ustria cons1 era a e o am iente econômico num sentidQ inãisãmplo (exterruÍÍidades físicas, sociais, técnico-científicas; condições institucionais; aparato regula tório) são decisivas para> -) que as empresas desenvolvam seu potencial competitivo, nal!!_ralmente diferenciado e assimétrico. Logo, a ênfase nos condicionantes sistêmicos da com etitividade - sem rejuízo dos fatores internos a em resa e dos setoriais - estará refletindo, nesse enfo ue o reconhecimento da im ortância e se constituir ·.,-,e gre ryar uro ambiente econômico competitivo, isto é, QUe Í?voreça o exercício contínuo de pressões competitivas sobre as empresas, gyaisquer que sejam as estruturas de mercado ( oligopolísticas ou não) ,vigen� Nessa perspectiva, a competitividade não se constrói pela tentativa de redução da concentração indus-
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triai, como nas antigas políticas antitruste, ou pela diluição do 
poder de mercado das empresas oligopolistas, na hipotética busca 
de aumentar a contestabilidade de sua posição, mas pela expl.2-
ração em grau máximo do potencial _in_9vativ_2, diferenciado, que_ 

--- - ----- - -
1 

-

esse poder (inclusiv�J}_!1_::t__IJC�ií(2}5_onfere. 
Se o enfoque neo-schumpeteriano não tem propriamente 

uma proposta de política industrial, não seria demais supor que 
as referências anteriores, ainda que incompletas e colocadas de 
forma extremamente compacta, apontem na direção relevante. 
Alguns elementos convergentes podem mesmo ser encontra
dos embrionariamente no próprio Schumpeter (ver a respeito 
Burlamaqui e Fagundes, 1993 e Burlamaqui, 1995, cap. 5). No 
entanto, é essencial frisar que, apesar de uma ou outra seme
lhança superficial - por exemplo, o foco na empresa e no 
ambiente competitivo ( com ênfase no sistema regula tório) -, 
em nada ela se confunde com as doutrinas e o receituário 
neoliberais. 

Nos dois prox1mos itens pretende-se expor uma breve 
fundamentação teórica, na perspectiva neo-schumpeteriana, 
das relações entre concorrência e ambiente econômico - in
cluindo mercados - que é o seu locus; e entre concorrência e 
estratégia por parte da empresa capitalista, que é a sua uni
dade elementar. 

A particular pertinência do enfoque neo-schumpeteriano 
para tratar desses temas - à parte sua importância mais geral 
para a construção de um paradigma em teoria econômica 
alternativo ao mainstream neoclássico - está na sua exp� 
ruptura com as duas principais colunas de sustentação desta 
ortosfoxia têori_ca en}_-ecOij9mta: ãs noções de--e9uilíbrio de 
mercado e de racionalidade substantiva ou maximizadora por 
parte dos agent;;,------

A primeira é rejeitada, na tradição schumpeteriana, em favor 
dos desequilíbrios micro e macroeconômicos ( ciclos econômicos 
e mudanças estruturais) decorrentes dos esforços inovativos dos 
agentes em concorrência. A trajetória do �i§tema eccmômico e de 

1 Estes pontos serão aprofundados nos itens 2 e 3. 
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suas r�_glifi.cações é vg,t�m rocesso eyolutiy__o- complexo, 
aberto e não-determinístico, não-ergódico e não-estacionário, ao 
longo do qual as posições <:._om_�� das çnlPresas se mod.ifi.c;;; 
tanto ou mais do que se-ajustam; e os Jll�_rcados CQ!!lO espa..ços 

rincipais desse processo sã · tO.§__!lll!_ito mais como çjcµlo� de 
mudan as t�s:_n�o_-e<:_onômicas, �m �E!_Ção às_gµais_ qmstituem 
ambientes seletivos, gerando_eLou pepetuando desigualdades e 
assimetria�, do que como mecanism�s Te-;fustârri"en'tõ,�vela
mento e convergência ao equilíbrio ou a regularidades de longo 
prazo. 

A segunda noção, por sua vez, é substituída pela de racionali
dade "limitada" (bounded) ou "processual" (procedural), conceitos 
propostos por H. Simon para caracterizar a racionalidade possível 
num mundo econômico marcado por complexidade e por incerteza 
(às vezes chamada incerteza "forte"), incalculável, e não apenas por 
risco, calculável probabilisticamente, na distinção proposta por 
Knight, aceita por Keynes e hoje razoavelmente consagrada. A 
i trodu ão da incerteza "forte") e complexidade no ambiente 
econômico e no âmbito de ecisão dos agentes eccm<}Il_l!,cos tal 
como vistas pela análise econômica� é-üma.impÕsiçãÕ.do já referido 
caráter não-ergódico e não-estacionário do processo econômico 
capitalista, compartilhado amplamente por correntes não-ortodoxas 
(pós-keynesianas, neo-schumpeterianas e neo-institucionalistas) 
mas em direta oposição às convicções teóricas do mainstream. Para 
este, incerteza não difere essencialmente de risco, e_ as situações 
econômicas que a envolvem (geralmente relativas à formação de 
expectativas e decisões) sempre se supõem passíveis de tratamento 
por modelos que lidam com certeza ou com equivalentes (prob
abilísticos) de certeza. O efeito deste rompimento é drástico, porque 
abre espaço na teoria econômica para soluções múltiplas e abertas, 
e não unívocas e determinadas, para o processo de decisão racional 
dos agentes; e, em particular, para a incorporação das estratégias 
como um tema central, no âmago ela teoria microeconômica, en
quanto linhas de ação coerentes e com um mínimo de estabilidade 
temporal-como é tratado em outras áreas de conhecimento-, em 
lugar de mero sinônimo de "ação" ou "decisão", como é de costume 
nas aplicações econômicas da teoria dos jogos. 

Os dois itens seguintes abordarão, respectivamente, esses 
temas, de forma necessariamente introdutória, tanto por falta de 
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espaço quanto pelo caráter ainda exploratório dessa temática na 
literatura pertinente. 

2. Concorrência, mercado e condições sistêmicas 

de competitividade 

Na perspectiva aqui adotada, concorrência é processo de 
criação constante, ainda que descontínuo (via inovações), de 
assimetrias competitivas entre agentes - no caso mais relevante, 
empresas capitalistas. As situações de "ajustamento" ou elimina
ção de lucros extraordinários ou monopolistas não são ignoradas, 
mas postas no seu devido lugar - o de um momento, ··passivo", 
de um processo que só pode ser compreendido na sua essência 
quando focalizado na sua dimensão "ativa", de criação e ocupação 
de novos espaços econômicos cm busca de lucros anormais e 
vantagens competitivas que não venham a ser completa e rapida
mente diluídas. De certo modo, a ausência de normas é a norma 
da concorrência. Como destacara o próprio Schumpeter, a antiga 
noção clássica de taxa de lucro normal ou média como um 
parâmetro da concorrência toma-se, mais que desnecessária, 
incorreta, pela inexistência de qualquer tendência em tal direção; 
e até mesmo indefinível, já que o lucro deixa de estar "normal
mente" associado ( ex post) à magnitude do capital aplicado, com 
o que a própria noção de taxa de lucro (expost) perde o sentido. 

Numa visão como essa do processo econômico, em que-� 
concorrência! assumidii como _por�dora de inQpa_sõe_s _e � 
de mudanças qualjtatiyas, até turbulentas e gi�es_sem-regu
laridades visíveis, nem mesmo teorizáveis, nada mais natural que o 
�eu_locus, o _11J.erççu:Jo, seja visto não como ins.!_r�n:1�ntg__çl_e ajus_te ao 
equilíbrio por eliminação de diferenças ( e 1 ucros monopolistas) ,_f!laS 
�'?-iEstrume�i� de evolução e até de progresso técnico e -��t_t:!rial, 
mediante o processo s_eletivo e filtrante, via concorrência, das ino
vações e assimetrias que a própria concorrência engendra_ no âmbito 
das e!>t_raJégttL� _de..c.is.ões empresariais. Nada mais distante do 
equilíbrio competitil10, em que os preços atuam livremente como 
mecanismo de ajuste e coordenação espontânea, que a tradição da 
··mão invisível" trouxe de A. Smith, via Walras, até a moderna teoria 
axiomática do equilíbrio geral, entronizada no hard core da ciência 
econômica mainstream. 
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Em paralelo à ftxação conceituai do equilíbrio geral compe
titivo como núcleo axiomático da ciência econômica nas últimas 
décadas, enquanto representação paradigmática da economia de 
mercado como um sistema que concilia decisões autônomas mas 
interdependentes, verificou-se uma reaftrmação dos antigos crité
rios normativos de Pareto como instrumento - teoricamente 
coerente e aderente ao modelo de equilíbrio geral - de avaliação 
da eficiência social do mercado como sistema alocativo de recur
sos. Sob a relativamente nova e paradoxal roupagem de "escolha 
social", os economistas vêm retomando, com maior softsticação 
formal, as implicações de bem-estar (welfare) que podem ser 
extraídas do modelo de equilíbrio geral e de suas propriedades 
matemáticas, aplicando-as crescentemente ao mundo real e à 
política econômica, particularmente na avaliação de situações 
específtcas de mercado, de falhas de mercado e de impactos de 
diferentes medidas de política. 

Como se sabe, o critério da eficiência econômica que presi
de este tipo de enfoque avaliativo de situações de mercado, 
usualmente chamado de eficiência alocativa, é inteiramente 
apoiado no individualismo metodológico, e na premissa dele 
derivada que recusa a comparação direta entre preferências indi
viduais, ou entre níveis de utilidade individual, muito embora não 
recuse a própria noção de utilidade. Assim, resultados sociais são 
considerados "superiores de Pareto" se, e somente se, forem 
preferíveis a pelo menos um indivíduo - em geral tratado como 
um consumidor - sem reduzirem a utilidade de qualquer outro; 
donde se segue diretamente a deftnição do ''ótimo de Pareto". 

É nítida, e até explícita em sua origem, a filiação teórica deste 
enfoque normativo ao modelo de equilíbrio geral competitivo. No 
plano formal, os dois chamados '·teoremas fundamentais'' do 
bem-estar estabelecem esta vinculação, ao demonstrarem que 
todo equilíbrio geral de mercados competitivos gera uma aloca
ção '"eficiente de Pareto", e que a recíproca também é verdadeira 
sob condições um pouco mais restritivas (preferências convexas, 
uma dotação social inicial estritamente positiva etc.). É flagrante 
o potencial enganoso, se não apologético, deste tipo de conexão. 
É evidente que se os mercados reais não funcionam sob tais 
pressupostos - não apenas quanto à flexibilidade dos preços (por 
exemplo) como mecanismos de ajuste, mas quanto ao próprio 
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comportamento atribuído aos agentes, às suas preferências, às 
características tecnológicas das funções de produção etc. -, a 
avaliação de sua "eficiência", alocativa ou qualquer outra, não 
pode estar baseada neles. Situações reais imprevistas no modelo 
- desde simples externalidades até as habituais imperfeições de 
mercado - inviabilizam sua aplicação. 

De outro lado, no plano teórico-metodológico, tal conexão 
tem conseqüências igualmente problemáticas. Primeiro, porque 
o modelo supõe que os preços são a variável de ajuste ao equilíbrio 
competitivo; preços flexíveis e market clearing (eliminação auto
mática dos excessos de demanda e oferta) são a norma pressupos
ta, sendo todas as demais situações - a grande maioria dos casos 
reais - consideradas desvios ou imperfeições. Chega-se à situação 
paradoxal de que a relevância teórica do modelo não é ditada por 
sua aderência ao real, e as respectivas "imperfeições" ou "falhas" 
de mercado são esmagadoramente mais freqüentes que a situação 
hipotética que corresponde ao modelo ideal. Se a teoria sempre 
encontra "falhas", em geral significativas, na aplicação do seu 
�-º�_eJo ideal, n_ão seria q_caso g� reconhecer ue a falha é dele? 
Como avaliar a eficiência alocativa, via preços, de mercados em 
que os preços cumprem - talvez até com relativa eficiência -
outras funções? 

Segundo, porque o modelo _ __d�_quilíb..rkLtem_u_m_ç.ará.ler 
!ntrinsecamente estátic��é .mesmo_.atemporal, que não COQ· 
segue sequer incocpacac uma função relevante pa_ra as questões 
monetárias (como notou Frank Hahn, um dos seus expoentes), 
q�a.rn a inova ão e a mudan a estrutural, este sub roduto 
schumpeteriano 1ª_Q_ e��ial às economias ca italistas. E claro 
que o processo alocativo assim focalizado também se restringe a 
uma imagem estática, apagada e principalmente errônea da efeti
va, assim como da socialmente desejável, distribuição dos recur
sos - não só os presentes, mas os futuros, ao longo de trajetórias 
dinâmicas, complexas e muitas vezes cumulativas - entre as 
atividades existentes e as ainda inexistentes (inovações); e, em 
conseqüência, uma imagem enganosa de sua real eficiência alo
cativa, que é mais dinâmica do que estática. Também o individua
lismo metodológico implícito no modelo, e em sua contrapartida 
de welfare, introduz um viés estático adicional por sua dificuldade 
na comparação de situações de equilíbrio quando mercados, 
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produtos e tecnologias podem variar de forma sistemática e 
significativa. Caso contrário - se tais situações não puderem ser 
consideradas - a análise econômica deve calar-se sobre as ques
tões da maior relevância que a realidade impõe à teoria e à política 
econômica. 

Um segundo critério de eficiência amplamente empregado 
pelos economistas é o de eficiência produtiva, cujo âmbito é 
obviamente mais restrito aos aspectos tecnológicos e administra-
tivos das empresas e unidades produtivas. Por isso mesmo, é 
menos controvertido entre economistas; em caso de dúvida, 
consulta-se um engenheiro ou administrador de empresa. Mesmo 
assim, corre-se às vezes o risco de confundir eficiência produtiva 
- isto é, na escolha e no uso adequado das tecnologias e das 
formas de organização da produção - com eficiência microeconô
mica, medindo-a por resultados econômicos que certamente en
volvem outras variáveis, estas estritamente econômicas. Os 
economistas, sempre tão apegados a soluções ótimas e unívocas, 
devem também abster-se de supor - como fazem os manuais de 
microeconomia - que o uso eficiente das técnicas, dados os 
preços dos insumos, tem geralmente uma única solução. A diver
sidade, ainda que sob uma mesma tecnolo��' tam�m preside a 

7 busca de obtenção de eficiência produtiva. LéJiCA e. n0.C. � Le:n\L. J 
Aí ��cem esgotar-se os critérios de eficiência econômica 

. amplamente aceitos. Entretanto, a corrente neo-schumpeteriana 
vem propondo um terceiro, a nosso ver o mais importante, que 
poderíamos denominar como de eficiência seletiva. a partir da 
concepção evolucionista difundida por Nelson & Wmter (1982), 
que trata o mercado (ao lado de outras instâncias institucionais) 
como um ambiente de seleção. Entendendo-se a seleção de 
inovações, no sentido amplo schumpeteriano (novos produtos e 
processos, respectivos aperfeiçoamentos, diferenciação; novas 
fontes de insumos; novas formas de organização industrial; novos 
mercados), f.Omo a mais importante/unção socioeconômica d,os 
mercados, a contrapartida normativa ou avaliativa de sua eficiên
cia deve remeter, logicamente, ·a sua capacidade de cumpri-la 
adequadamente. Sem prejuízo, é claro, da avaliação simultânea 
de outras dimensões ou da imposição de restrições à ação dos 
mercados, por sua importância social e pela variedade de efeitos 
que proporciona. 
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O ponto central que pretendemos sustentar é que, se o mercado é o locus da concorrência (na concepção schumpeteriana ), e não necessariamente da harmonia social, da conciliação entre interesses conflitantes, da coordenação econômica via preços, da alocação estática dos recursos econômicos, ou qualquer outro possível candidato a função primordial, ele deve ser avaliado essencialmente (ainda que não exclusivamente) pela t:xtensão e qualidade com_�µe a desempenha, em vez de sistematicamente cobrado por uns e outros -uns reafirmando, outros negando - �r aquilo que não parece ser da sua natureza 
q) proporcionar: equilíbrio com eficiência paretiana, ma,ket clea-

� ring, preços que sinalizam oportunidades com eficiência, redu'- s_ão de desigualdades, nivelamento das diferenças econômicas, e f até pl�no emprego. E curioso, aliás, notar que a postura liberal típica enaltece o mercado pelas razões erradas - a eficiência alocativa estática e o equilíbrio nivelador que ele não assegura, ignorando a razão verdadeira - a (maior ou menor) eficiência seletiva, pela qual ele é difusor de inovações e veículo de progresso técnic� e material. Talvez porque seria então preciso concordar com Schumpeter em que esse processo não se dá sem altos custos e sem fortes efeitos colaterais negativos: é típico do processo competitivo e inovativo capitalista gerar ganhadores e perdedores, "destruição criativa" de ativos, de capacidade produtiva, empresas e emprego, e até graves crises. Mais um motivo, aliás, para desconfiar das promessas quanto ao tipo de "estabilidade" que mercados inteiramente desregulados são capazes de produzir (como, de resto, já se conhece historicamente). A noção de um,..11mbiente competitivo, com capacidade variável de estimular a concorrência - -e com isso cumprir sua finalidade básica, de operar como ambiente de seleção, com maior ou menor eficiência seletiva -, pode ser introduzida neste ponto. Ele envolve um conjunto de regras e normas, de ação e regulação, sobre as quais se fará referência no item 4. Importa destacar nessa introdução teórica que o principal fator 
� r-5...conômico com que ele atua é o que J. Steindl denominou, em .;:f_ �ontexto um pouco diferente, pressão competitiva . 

. fJ· No sentido original, a expressão indicava a ameaça de 
� iadoção de políticas de concorrência mais agressivas - em pre-
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ços, diferenciação de produtos, esforço de vendas etc. -, por 
parte de empresas com maior lucratividade e potencial de 
expansão, oriundo de inovações bem-sucedidas e vantagens 
competitivas conquistadas, podendo levar à concentração do 
mercado, à mudança na sua estrutura e até à eliminação de 
concorrentes mais frágeis. A acepção aqui adotada inclui esta 
última, mas é mais abrángente: significa um conjunto de con
dições estruturais dos mercados - e não apenas por iniciativa 
estratégica isolada de algumas empresas - que mantêm as 
empresas sob pressão permanente, internµ e externa (concor
rência potencial),�e _ameaça de perda de posições de mercado 
e de re1g��i!�ade

_:_
SUQ_Õe então ampliar o escopo da noção 

proposta por Steindl para incorporar os as ectos institucionais 
de-Õperação dos mercados e a ameaça de entrada nos mesmos 
pela concorrência externa, �ja mediante -º_ova ca_nacidad�o
dutiva (entrada s(,:icto se�s�)_, seja pela importaçã.! e come_rçia
tlzaçãodep!(Jdutos �yb�t!!_llJos. - 9 .  q1:1_�,-�e�d� Jo_gQ..__pruk_t�r 
implicações distintas ma� constitui_am.eaçalis.�ões manti
das, que_ é o_ponto..i! destacar no m�� 

A idéia de manter sob pressão constante, c!�_çQncorrênci-ª, 
�xterna_ ou potencial, estruturas de mercado - n-2!ª.d� 
tponopólio--:S_ e oligopólios - que s�_r..e.ten�_tomar mais com
petitiY?-S é _I_"tl�ivamente recente, tendo progressivamente su
perado a concepção tradicional, as�e>�•�E.?_-ª.O�..J!!..�os ele 
�yil_f!Jrio _geral e de efic_i!1:1,cia paretiana dos _mercados� 
como vimos se baseia na identificação espúria entre concorrên
cia (bem como competitividade) e atomismo de mercado (di
luição absoluta das parcelas de mercado). Políticas antitruste 
apoiadas nesta premissa eram induzidas a combater as estrutu
ras de mercado oligopólicas em si, e não apenas as condutas e 
práticas abusivas e anticompetitivas, como se na maioria dos 
casos tais estruturas não resultassem de barreiras à entrada 
decorrentes de economias de escala e, nesse sentido, não 
constituíssem como que '"oligopólios naturais", pelo menos 
potencialmente mais eficientes. 

Foi a chamada teoria dos mercados contestáveis (veja-se 
Baumol, 1982, para uma boa síntese) que primeiro difundiu, 
no âmbito da teoria econômica neoclássica e da literatura de 
organização industrial, a tese segundo a qual os oligopólios não 
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são necessana ou intrinsecamente ineficientes, nem operam 
necessariamente com margens de lucro excessivamente altas. 
Na verdade, chega a propor o contrário-estruturas de mercado 
oligopólicas praticando preços competitivos, concluindo daí 
que atomismo e concorrência perfeita não são condições ne
cessárias (apenas suficientes) para obter resultados sociais -
ao menos em termos de preços e eficiência produtiva -
eficientes de Pareto. A condição é que tais mercados sejam 
contestáveis, o que significa entretanto, a rigor, impor outro 
conjunto de condições quase tão restritivas e irrealistas 
quanto a concorrência perfeita: livre entrada e saída (sem 
custos) dos mercados - que implica não só ausência de 
barreiras à entrada e de custos irrecuperáveis (sunk costs), 
como a vulnerabilidade do mercado a estratégias de entrada 
de tipo bit and run, oportunistas, supostas mais ágeis que a 
capacidade das empresas estabelecidas em retaliar via redu
ção de preços (preços rígidos; veja-se a respeito as críticas 
de Shepherd, 1984). Apesar dessas graves restrições, este 
tipo de modelo difundiu-se como a principal referência 
teórica, se não para a análise, ao menos para a avaliação de 
welfare de estruturas de mercado e da eficiência de políticas 
regulatórias. Fala-se corriqueiramente em induzir maior 
.. contestabilidade" nos mercados oligopólicos, desvirtuando 
o conceito original, como se estivesse ao alcance das políti
cas industriais e regulatórias impedir que economias de 
escala gerem, simultânea e necessariamente, barreiras à en
trada e elevados custos de saída (ibidem); ou, menos ainda, 
impedir que as empresas oligopolistas estabelecidas possam 
efetivamente ameaçar entrantes potenciais com violentas 
retaliações pós-entrada. 

Em contrapartida, a noção proposta de pressão cnmpetiti-
yq, !:llém de evitar qualquer suposição �ria sobre cust�_e 
estratégias, adota um enfo ue dinâmico e uai, mais ue 
resulta os imediatos de welfare expressos em custos e preços 
mais_ba�os busca-se assegurar condições de longo prazo para, 
ª.2 mesmo _te_!!l_p_o,_pJ�§sionar s(lckLe estimular (carrotLa 
adÕçao-_de_estratégias..d-t1-rada11ras de investimento - sem o qual 
não pode haver efetivo comprometimento das em resas - vol
tadas ª?_i��_re!l).ento da competi�ividade

2 
via maior eficiência 
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bem como maior inovatividade. Em suma: na perspectiva neo-
\ schumpeteriana da concorrência, com sua ênfase dinâmica...e 

inovativa um ambiente com etitivo ue inclui o mercado e 
suas instâncias regu atórias) é mais "eficiente" quanto mais é 
ca az de romover essas dimensões de concorrência, induzin
do à maior eficiência rodutiva e à inova tiva e não só m ores 
Qreços a curto prazo, atomismo ou mesmo contestabilidade 
(que abstrai a interdependência entre custos de saída e econo
mias de escala). A propósito, os comentários clássicos de 
Schumpeter (1943, cap. 8) permanecem atuais. 

Pode-se concluir que a promoção de competitividade em 
_sua dimensão sistêmíca gé°ve passa e de forma essencial, ainda 
que não exclusiva, rrela conformação de um tal ambiente com
petitivo, para o uer um conjunto de regras, instituiçõ-
es e "cul empresarial" que ···-·--""nham os �os em ge 
- e o só os oligopólios - submeti �con_��nte pressão 
c petitiva. Esta, por sua vez, supõe regras de política industrial, 
tecnológica, tarifária e creditícia que não só os exponham à con
corrtncia interna e externa mas também os induzam e estimulem 
a capacitar-se, num esforço de longo prazo, à maior eficiência 

rodutiva e inovatividade. Creio desnecessário enfatizar a distâ 
e esse tipo d oposiç o papel que nela cumRr 
e as p · oes de cunho neolibe-rnt-:------

Uma apresentação sintética desses elementos, apenas es
boçados aqui, será feita no item 4. 

3. Racionalidade, ambiente e estratégias 

Apesar das críticas que vem recebendo há pelo menos 
meio século, e de algumas incursões recentes de autores do 
mainstream nas implicações teóricas da noção de racionalida
de limitada (bounded), devida a H. Simon e elaborada fora da 
ortodoxia, esta última permanece apegada à idéia de que racio
nalidade se confunde com maximização de uma função-objeti
vo bem definida - a chamada racionalidade substantiva. Como 
já assinalado, esta premissa é tão enraizada e generalizada que 
pode ser considerada, ao lado da noção de equilíbrio de mer
cado, uma das bases de sustentação, até mais m�todológica do 
que teórica, da ciência econômica mainstream (neoclássica). 
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Nessa operação de redução da complexidade aparente dos 
processos decisórios, há um terreno comum a economistas de 
todas as correntes e matrizes, e que não é praticamente objeto 
de controvérsia: que a teoria econômica deve assumir, em 
princípio, que os agentes são racionais, entendendo-se por 
racionalidade, em primeira aproximação, a tentativa de adequar 
meios a fins. No entanto, a redução neoclássica envolve dois 
pressupostos adicionais extremamente fortes, quase sempre 
implícitos e por isso pouco discutidos na teoria ortodoxa: que 
essa racionalidade se traduza na maximização de uma função
objetivo bem definida. 

A suposição de que ela seja bem definida exclui antecipada
mente a já referida incerteza no sentido "forte" - não calculável, 
e por isso irredutível a risco, que pode ser quantificado prob
abilisticamen-te, na distinção devida a Knight e aceita por 
Keynes. Isto porque sob incerteza "forte", por hipótese, a 
informação é incompleta - e não pode ser completada por 
elementos adicionais obtidos por equivalentes (prob
abilísticos) de certezas. Não basta, portanto, suprir a ausência 
de determinadas informações, envolvidas em incertezas, por 
sucedâneos calculáveis, como probabilidades subjetivas fixadas 
a priori e atualizadas por métodos bayesianos, como se costu
ma fazer em modelos mainstream. Nesses casos, como dizia 
Keynes, simplesmente não há base objetiva, científica, para 
formular uma previsão. Em conseqüência, as lacunas de infor
mação da função-objetivo (por exemplo, os lucros esperados 
de um investimento) deverão ser preenchidas com hipóteses 
de cunho mais subjetivo - mas nem por isso irracionais -, 
sustentadas por graus de confiança inversamente relacionados 
com a incerteza (Keynes, 1936, cap. 12). Estes não dependem 
de probabilida-des, mas do acúmulo de evidências favoráveis ou 
desfavoráveis a determinados eventos ou conjecturas. 

A habitual construção de cenários em planejamento estra
tégico segue esta lógica: é possível depositar maior ou menor 
confiança num ou noutro, mas se nenhum deles é logicamente 
inconsistente não pode ser descartado por simples análise 
estatística. Projeções estatísticas e econométricas, por mais 
sofisticadas tecnicamente, não são em si mais críveis cientifica
mente, sob incerteza, que cenários nebulosos e aparentemente 
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arbitrários. Acrescente-se ainda que a mesma indeterminaçãc 
se aplica retrospectivamente sob incerteza: eventos passados 
tampouco são suscetíveis de reconstituição completa, por aná• 
lise determinística ou probabilística. Assim, a idéia de que com 
o simples passar do tempo agentes racionais aprendem as 
"verdadeiras" distribuições de probabilidades das variáveis re
levantes (consideradas estocásticas), e por isso não cometem 
erros sistemáticos de previsão - base teórica dos modelos de 
expectativas racionais - não vale sob incerteza. No máximo, eles 
"aprendem que não aprendem", isto é, que acontecimentos 
futuros não são projeção estatística de acontecimentos passa
dos; ou ainda, que o mundo econômico não é estacionário nem 
ergódico - o que não passa de uma caracterização mais sofisti
cada de processos estocásticos num ambiente com ittcerteza 
(ver a respeito Vercelli, 1991, caps. 5 e 6). 

Em suma, a incerteza na teoria econômica não-ortodoxa 
não diz respeito apenas ao desconhecimento, ainda que radical, 
do futuro, mas à natureza indeterminada dos processos eco
nômicos, cuja trajetória não pode ser suficientemente explica
da (se no passado) ou prevista (se no futuro) com base em 
relações seja de causalidade determinística, seja de inferência 
probabilística. Essa concepção é basicamente compartilhada 
pelas correntes neo-schumpeteriana, pós-keynesiana e neo-ins
titucionalista. No caso da primeira, acrescenta-se uma perspec
tiva evolucionista, pela qual o sistema econômico capitalista é 
visto como um sistema complexo, aberto, capaz de gerar traje
tórias indeterminadas e potencialmente instáveis, devido a 
inovações e a cumulatividade e sinergias competitivas e tecno
lógicas que podem conduzi-lo para longe da situação de equi
líbrio. É este mesmo processo, por sua vez, que gera a incerteza 
no âmbito sistêmico, tomando-a uma propriedade intrínseca 
ao próprio ambiente econômico, e não apenas à percepção dos 
agentes. 

Por outro lado, a suposição de que agentes maximizam 
alguma função-objetivo expectacional (lucros, utilidade etc.) 
assume não só que isto seja tecnicamente factível, mas econo
micamente viável - ou, nos próprios termos neoclássicos, que 
o custo marginal de adotar este tipo de procedimento seja 
compensado pelo respectivo benefício marginal. Como notou 
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Simon, dependendo da complexidade do processo de decisão, 
desde o estágio inicial de coleta e seleção de informações, passan
do pela sua análise (complexidade cognitiva), até o seu proces
samento e o cálculo da solução ótima (complexidade computa
cional), o procedimento ma:ximizador estrito pode ser inviável 
técnica e/ou economicamente. Nesses casos, soluções subótimas 
podem ser aceitáveis sob estritos critérios de racionalidade - que 
passa a ser denominada racionalidade "processual" (prôcedural), 
e a(s) respectiva(s) solução(ões) satisficing (para uma síntese ver 
Simon, 1979). Note-se o uso do plural: em princípio não há razão 
para supor, mesmo sob as hipóteses restritivas usuais (preferên
cias estritamente convexas ou funções utilidade estritamente 
quase-côncavas), que a solução seja única; diversas soluções 
igualmente "satisfatórias" podem candidatar-se a uma decisão ou 
escolha final. Ao mesmo tempo, abre-se espaço para a adoção de 
rotinas nos processos decisórios, baseadas em procedimentos 
predeterminados ou em padrões convencionais; ou, alternativa
mente, podem dar lugar a procedimentos inovativos ou criativos 
(ver a respeito Dosi & Egidi, 1991). Em outras palavras, o reco
nhecimento de que a complexidade do processo decisório pode 
resultar em soluções subotimas não conduz apenas a múltiplas 
soluções (o que também pode ocorrer em problemas convencio
nais de maximização, se as condições restritivas não forem estri
tamente satisfeitas), mas, o que é mais importante, a diferentes 
padrões de solução; vale dizer, algo como uma variedade ou 
multiplicidade de estratégias decisórias. 

Em síntese, a combinação entre incerteza no ambiente 
e complexidade no processo decisório é teoricamente explo
siva para os chamados "microfundamentos" da ciência eco
nômica. Ela não só permite como impõe o abandono da 
noção tradicional de racionalidade. Nesse novo contexto 
redefinido - uma economia capitalista percebida como não
ergódica e não-estacionária-, agentes racionais em geral não 
maximizam uma função-objetivo, de re_sto incompleta. Sob 
racionalidade limitada, e especificamente processual, eles 
tenderão a definir rotinas - não só operacionais, como 
também em processos de decisão de nível estratégico infe
rior - e as próprias estratégias no sentido estrito, isto é, uma 
sucessão temporal formulada antecipadamente, de linhas de 
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decisão e de ação coerentes (veja-se Heiner, 1983, e Vercelli, 
1991, cap. 5). Note-se que ambas as formas de organizar os 
procedimentos e as decisões, rotinas e estratégias - tão corriquei
ras nas empresas do mundo real -, deveriam a rigor ser conside
radas irracionais à luz dos microfundamentos ortodoxos. 

Para a presente discussão é essencial destacar, como sub
produto da redefinição da racionalidade econômica, o espaço 
teórico aberto para a diversidade. Se as decisões dos agentes, 
e das empresas em particular, não precisam ser unívocas sob 
pena de irracionalidade - e conseqüente impermeabilidade à 
análise -, a existência de múltiplas possibilidades como resul
tado de decisões em todos os níveis - tecnológico, organizacio
nal, estratégico - passa a ser central para a teoria e a análise 
econômicas. O enfoque neo-schumpeteriano tem especial afi
nidade com esses pressupostos, baseado como está no proces
so inovativo lato sensu - de criação e difusão de diversidade 
produtiva, técnica, organizacional e de mercado - como essên
cia da atividade econômica empresarial e de sua interação 
competitiva. 

A heterogeneidade e as assimetrias encontradas na realida
de das indústrias, que sob um ponto de vista ortodoxo tende
riam a ser interpretadas como um transiente entre situações de 
equilíbrio (móvel) distintas, ou mesmo como possível falha da 
concorrência no mercado em ajustar-se à estrutura ótima, pas
sam a ser encaradas como um resultado em princípio inteira
mente normal - cuja "eficiência seletiva" dependeria de análise 
ulterior - da própria operação da concorrência, que é basica
mente criadora, embora secundariamente também niveladora, 
dessas assimetrias. A geração, difusão e reprodução, endógenas 
às indústrias, de assimetrias competitivas (custos, qualidade, 
lucratividade), variedade tecnológica (produtos e tecnologia, 
não necessariamente comparáveis) e diversidade comporta
mental (estratégia) entre as empresas constituem, na formula
ção de Dosi (1988), elementos fundamentais para a análise da 
conformação e transformação endógenas das estruturas de 
mercado. Tais estruturas não são "dadas", na realidade como 
na teoria, mas modificadas constantemente (embora de forma 
descontínua) por forças competitivas, em geral endógenas, 
decorrentes de estratégias empresariais voltadas à concorrên-
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eia e à inovação; embora estas últimas sejam condicionadas 
1 

pelas estruturas previamente existentes. Em síntese, a confi-
guração e a evolução das indústrias e mercados devem ser 
entendidas à luz da interação dinâmica entre as estruturas 
industrial e de mercado e as estratégias empresariais. 

O anterior certamente não pretende que qualquer trajetória 
seja possível, ou a ausência de qualquer regularidade. A rejeição 
do equilíbrio como norma não implica nem a impossibilidade 
pura e simples de formular teorias e usar instrumental de análise, 
em sentido geral e sistemático-como supõe o saber convencional 
da maioritl dos economistas -, nem negar a existência de regula
ridades_ de n�turez,a estrutural, especialmente tecnológica_{JPaS 
também ligada a investimentos em infrâ-estrutura),-e institucio-
6.a_l, que-balizam- comportamentos,---exp_ec!_aJJvas e auxiliam na 
coordenação das decisões. São esses fatores redutores de incer
teza e atenuadores de dispersão que impedem ou amortecem 
substancialmente a possível tendência endógena à instabilidade, 
derivada de sinergias, cumulatividade e patb dependence (ver 
Dosi, 1988), das trajetórias de expansão tanto de indústrias indi
viduais quanto macroeconômicas (ver a respeito Possas, 1993). 

No caso específico das regularidades tecnológicas, difun
diram-se nos anos 80, no âmbito da economia da inovação de 
origem neo-schumpeteriana, as noções de paradigmas tecno
lógicos e de trajetórias tecnológicas (a respeito Dosi, 1984, 
cap. 2; para um resumo Dosi, 1988, ou ainda Burlamaqui e 
Fagundes, nesta coletânea) que apenas culmina� uma linha de 
interpretação liderada por Rosenberg e Nelson & Winter. No 
primeiro caso, trata-se de uma noção heurística proposta por 
analogia aos paradigmas científicos de T. Kuhn, com os quais 
compartilha a concepção cíclica e não-linear da evolução do 
conhecimento (científico num caso, tecnológico no outro) em 
áreas específicas e, principalmente, a ênfase na importância da 
difusão e reprodução, na comunidade pertinente, de referên
cias, procedimentos e enfoques comuns, qu·e orientam o esfor
ço de pesquisa. As trajetórias tecnológicas, por sua vez, são 
concebidas como uma seqüência temporal de deslocamentos 
progressivos de trade offs entre variáveis tecno-econômicas, 
específicas a. uma dada tecnologia, indicativos do progresso 
tecnológico e oriundos do esforço inovativo das empresas e 
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outras instituições, em geral públicas. Um paradigma pode 
abranger várias trajetórias (correspondentes a produtos e/ou 
processos), por meio das quais se difunde e reproduz, e diante 
de cujo esgotamento tende a transformar-se ou ser superado 
por outro. 'Em situação de transição é possível a coexistência 
de diferentes paradigmas, particularmente quando os sunk 
costs do antigo e as incertezas e magnitudes de investimento 
do novo são elevados. 

A difusão e prevalência de determinado paradigma tecno
lógico em muitas indústrias e aplicações - como o atual, basea
do na microeletrônica e nas tecnologias de informação - não 
implica, porém, homogeneidade absoluta nas soluções tecno
lógicas e organizacionais e nas estratégias adotadas pelas em
presas de uma mesma indústria, e com maior razão de 
indústrias diferentes. Aliás, uniformidades desse tipo seriam 
claramente incompatíveis com o enfoque de que vimos adotan
do até aqui. Trata-se apenas de regularidades decorrentes da 
difusão de referências e padrões comuns, tecnológicos e até certo 
ponto organizacionais, que nem se difundem imediatamente 
nem uniformemente entre indústrias e empresas. Sempre há 
graus de liberdade significativos: especialmente nas primeiras 
etapas de um novo paradigma, para a sua convivência com 
paradigmas anteriores, cujas trajetórias ainda não tenham se 
esgotado inteiramente; e em qualquer caso, para a adoção de 
diferentes estratégias competitivas e de negócios, que podem ter 
implicações distintas para as próprias estratégias tecnológicas. 

A persistência de condições tecnológicas e produtivas he
terogêneas, mesmo no contexto de paradigmas e trajetórias 
tecnológicas universalmente difundidos e predominantes, é 
um antigo tema da literatura do desenvolvimento econômico 
e da industrialização, tendo voltado a ganhar destaque e 
reconhecimento de um amplo espectro de correntes (inclu
sive ligadas ao mainstream, como nas chamadas teorias de 
crescimento econômico endógeno). São muitos os fatores 
que contribuem para tanto, e seria impossível tratá-los com 
um mínimo de profundidade aqui. Restringindo-nos apenas 
àqueles relacionados diretamente com o foco adotado neste 
texto, e de forma sumária, cabe ressaltar que mais uma vez 
a noção de ambiente competitivo pode ser uma referência 

89 



central para a análise. A difusão de novas tecnologias não se dá 
por mero "contágio" ou por difusão de informações, como nos 
modelos primitiv9s "epidêmicos" da difusão de inovações, mas 
por um conjunto de pressões competitivas combinadas a oportu
nidades inovativas e de mercado (ver Dosi, 1988), fortemente 
atreladas a paradigma e trajetória tecnológicos razoavelmente 
bem definidos, que surgem no bojo do processo de concorrência 
e delimitados pelo respectivo ambiente seletivo de novas tecno
logias, produtos e formas institucionais. 

Assim, são as características específicas do ambiente com
petitivo no qual o esso de concorrência realiza, com dife
rentes inte · ades e qtraíí� seletivas, que 
vão afet a extensão, ritmo, abrangência e formas particulares 
nas uais se dará a difusão, em determinados mercados e 
i ústrias, dos novos paradigmas tecnológicos. Tal ambiente, 

or sua vez, pode ser mais ou menos internacionalizado ou até 
globalizado (como no presente), mas as fronteiras nacionais 
são evidentemente decisivas para condicioná-lo e delimitá-lo -
eja por motivos legais, cambiais c10nais, de 

p ítica econômica, e até cult is. 
estruturas produt" s e de mercado, uma vez instala

das, têm--y.;�L.f!Ylae-n e inércia econômica e institucional, 
inclusive (mas não apenas) pela forte presença de sunk costs, 
do aprendizado e de conhecimento industrial acumulado e de 
interesses estabelecidos, que torna impensável sua montagem 
e desmontagem pura e simples (embora esta última seja até 
menos irrealizável. .. ) ao sabor das tendências internacionais. 
Quando estas últimas apontam firmemente para mudanças 
estruturais profundas e duradouras - em geral envolvendo 
também novos paradigmas tecnológicos -, a difusão destes 
últimos implicará adaptações complexas, ajustes conflitivos 
e investimentos custosos e demorados, melhor descritos 
como um processo de reestruturação· industrial. Países re
cém-industrializados têm que enfrentar exatamente este 
mesmo tipo de problemática, só que em condições financei
ras, tecnológicas e sociais de muito maior fragilidade, que 
por si sós indicam particular importância na formulação e 
execução de políticas ativas e estratégias, públicas e empre
sariais, articuladas entre si. 
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Essa articulação entre estratégias, políticas e ambiente 
competitivo é um dos principais desafios que se apresentam à 
análise em organização industrial e à formulação de políticas 
industriais. Na perspectiva teórica aqui assumida, as estratégias 
empresariais interagem dinamicamente com as estruturas de 
mercado, podendo modificá-las de muitas maneiras e em vários 
níveis - desde estratégias de vendas, passando por estratégias 
de expansão até estratégias tecnológicas, de mais longo prazo 
-, e não apenas sendo por elas condicionadas, ou até determi
nadas, como nos modelos tradicionais (estrutura-conduta-de
sempenho), até há pouco em voga, em organização industrial. 
A rejeição desse determinismo estrutural não nos deve levar, 
contudo, à posição pendularmente oposta de tomar as estraté-_ 
gias como arbitrárias e impermeáveis a qualquer teoria ou à 
busca de regularidades e vínculos sistemáticos. Esforços nesta 
direção podem apoiar-se na construção de tipologias, como 
geralmente acontece em situações análogas, organizando a evi
dência empírica e/ou desdobrando alguns elementos teóricos 
(um exemplo, incipiente mas ainda útil, é o de Freeman, 1974, 
cap. 8). 

No plano da teoria, o reconhecimento da inevitável diver
sidade estratégica não implica desconhecer a importância cen
tral dos paradigmas e trajetórias tecnológicas que vêm sendo 
percorridos pelas indústrias, entre outros elementos estrutu
rais de lenta maturação, na conformação e direcionamento das 
estratégias competitivas. Assim, cada paradigma pode ter im
pactos profundamente diferentes sobre a freqüência com que 
surgem novas oportunidades tecnológicas e inovativas (novos 
produtos, por exemplo); o grau em que as novas tecnologias 
são passíveis de rápido aprendizado e geram efeitos cumulati
vos; o nível de apropriabilidade de ganhos privados associados 
às inovações; entre outras dimensões do processo inovativo 
que prometem gerar vantagens competitivas apropriáveis pelas 
empresas, e por isso incidem decisivamente sobre a formulação 
de suas estratégias (v. Dosi, 1988). Se ainda assim os graus de 
liberdade estratégicos permanecem numerosos e importantes, 
pelo menos uma variedade notável de estratégias inviáveis, por 
serem anticompetitivas ex ante (embora só se venha a ter 
certeza de sucesso da estratégia ex post), podem ser excluídas. 
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Definições teoricamente mais positivas e qualitativamente 
mais precisas, no entanto, apenas começam a ser esboçadas no 
campo econômico não-ortodoxo (enquanto no ortodoxo se limi
tam à teoria dos jogos sob racionalidade substantiva, com ligeiras 
incursões em racionalidade limitada). De afirmativo, sabe-se que 
num ambiente competitivo marcado por incerteza e complexida
de, as estratégias, mesmo quando não são estritamente defensi
vas (e freqüentemente não o são), sempre procuram acautelar-se 
com complementos defensivos, no sentido de assegurar flexibi
lidade para sair da posição estratégica ocupada quando necessá
rio: utilização de tecnologias flexíveis, de um lado, e a 
manutenção de ativos líquidos, de outro, são manifestações desta 
preocupação (v. a respeito Vercelli, 1991, cap. 5). O uso de 
rotinas, como já mencionado, faz parte desse quadro. A adoção 
de procedimentos desse tipo reduz o custo x risco de errar ao 
mudar uma estratégia, diante de "sinais de mercado" (ou equiva
lente) que a indicassem erroneamente como ineficiente (Heiner, 
op cit.), na impossibilidade - sob incerteza e complexidade, 
repetimos -de distinguir eficientemente entre "sinais" e "ruídos" 
de mercado. Mas mesmo nesses casos a diversidade estratégica 
está presente, uma vez que vários níveis e tipos de procedimen
tos defensivos e de rotinas podem ser adotados, ou mesmo de 
convenções no sentido Keynesiano (constituindo como que 
"rotinas compartilhadas" pelos agentes). 

Entretanto, à medida que determinado paradigma se 
difunde e que os padrões e referências a ele inerentes se 
tornam conhecidos, além dos fatores institucionais que con
formam o ambiente competitivo, é natural que aumente a 
convergência entre empresas quanto à percepção desse am
biente, à identificação das prioridades estratégicas, à admissão 
da necessidade de novas rotinas; numa palavra, aumentando 
o caráter convencional dos procedimentos estratégicos mais 
básicos e defensivos, isto é, de mera adaptação ao ambiente. 
É claro que as estratégias mais "ofensivas" dificilmente se 
tornariam ''convencionais", o que implicaria desencadear, 
conscientemente e em condições normais, "uma guerra de 
todos contra todos" no mercado. E quanto a esse tipo de 
estratégias, de caráter mais inovativo (ou ''schumpeteriano"), 
por hipótese a diversidade de situações e a conseqüente 
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complexidade analítica ;umenta muito. Inovar é buscar e 
introduzir vantagem competitiva apropriável, o que supõe um 
largo espectro de possibilid�des a priori. Mesmo aí, porém, é 
possível dizer alguma coisa: desde E. Penrose, microecono
mistas com trânsito em economia de empresas vêm enfatizan
do a importância das áreas de especialização e da base 
tecnológica como "ativos específicos", acumulados ao longo 
do tempo, capazes de sustentar uma expansão, com maior ou 
menor diversificação, mas com aproveitamento eficiente e 
cumulativo das core competencies da empresa, vista como um 
conjunto único, historicamente construído, de recursos (v. a 
respeito, entre outros, Dosi, Teece & Winter, 1992). 

Também as formas institucionais do processo competiti
vo e inovativo variam muito, e as características dos paradigmas 
tecnológicos dominantes têm novamente aí um peso muito 
importante. Historicamente, tanto as formas de articulação 
entre empresas e de organização da concorrência, de um lado, 
quanto as formas em que as "regras de jogo" foram fixadas 
institucionalmente pelo Estado e pela legislação da concorrên
cia, de outro lado, sofreram modificações profundas. O apare
cimento de grandes empresas no século passado e sua 
tendência a constituir cartéis deu a muitos economistas âo 
início deste século a impressã9 errônea de que a concorrência 
estava em extinção, e a legislaçao antitruste foi mobilizada para 
conter esse que parecia ser um processo anti-social esmagador. 
Contudo, e não só por efeito da legislação, muitos cartéis se 
dissolveram, enquanto outros eram criados para dissolver-se 
pouco depois, num processo que se revelou muito mais flu
tuante e datado, ou ainda setorializado, do que tendencial. 

Nos dias atuais, sob a influência do novo paradigma - que 
reduz a importância relativa das economias de escala de mono

�duqão e da bttsça de aproveitamento eficiente das core ,,,✓• 

( 
competencies, o processo formalmente mais par�ain a 

\ que mais benévolo que o da formação de cartéis, é da 
! 

cooperação entre empresas. Como se sabe, trata-se · forma-
ção de alianças estratégicas que favoreçam o ªB-roveit,imento 
de sinergias técnicas e produtivas; a dilu�ó de ri'scos de 
�estimentos em P & D; o enfrentameytt> conjun o de alta 

inc� associada a tais investimentgs-é à inovaçã ; o compar-
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tilhamento do elevado aporte financeiro desses investimentos; e 
a tentativa de obter rendimento ótimo da complementariedade 
nas competências específicas das empresas. 

Tanto quanto o cartel, a cooperação nem extingue a con
corrência, nem' é o seu contrário; mas uma forma institucional, 
mais ou menos localizada (principalmente em setores de gran
de dinamismo tecnológico) e datada (contemporânea ao para
digma centrado em flexibilidade e "eçonomias de escopo"), da 
interação entre empresas, de caráter não permanente (ainda 
que às vezes duradouro) e voltado à maior, e não menor, 
competitividade, isto é, capacidade de concorrer. Na perspec
tiva teórica neo-schumpeteriana, "concorrência" não é uma 
conduta individual ou uma atitude, que pode ser eventualmen
te anulada ou invertida ( como parecia acontecer com os cartéis) 
legal ou culturalmente, mas um processo objetivo que tem sua 
força motriz (a inovação), sua meta (o lucro individual) e seu 
meio institucional ( os mercados, as leis, o Estado) objetivamen
te definidos, embora sob formas institucionais historicamente 
variáveis, e que acaba por se impor mais ou menos generaliza
damente, aí sim, à subjetividade, às condições particulares e às 
atitudes dos agentes individuais. 

Finalmente, no plano da política industrial, a abordagem 
neo-schumpeteriana avançou ainda menos, embora a dimensão 
sistêmica, como já foi observado, seja um ponto teórico de 
referência crucial. No que se refere à ligação com as estratégias 
empresariais, o ponto de partida para desenvolvimentos subse
qüentes é reconhecer que a eficácia da política depende, antes 
de mais nada, da sua capacidade de influenciar as estratégias, 
e portanto as decisões, das empresas. Como já indicado no item 
anterior, tal influência pode-se dar, por um lado, por pressão 
competitiva imposta objetivamente pelas características do am
biente competitivo - e a legislação, ao lado das políticas, tem 
um papel central na construção desse ambiente; só liberais 
extremados suporiam que o mercado "já vem pronto", ou que 

1 "se constrói" espontaneamente enquanto ambiente alocativo e 
seletivo. E, por outro lado, pela indução à maior capacitação 
tecnológica e produtiva, provendo os meios públicos necessá
rios (crédito, financiamento, subsídios e incentivos fiscais quan
do for o caso) e estimulando ou mesmo favorecendo a formação 

94 



de alianças e cooperação, inclusive privada, quando possível e 
relevante. Também nesse caso, estratégias empresariais competi
tivas estar&o sendo objeto, e em certa medida um produto com
plementar, de estratégias de política pública. 

4. O Contexto internacional e a competitividade sistêmica 

4.1. O processo de globalização 

O traço mais marcante do contexto econômico internacio
nal contemporâneo, condicionando a possibilidade e o alcance 
de políticas voltadas ao incremento da competitividade indus
trial, é o denominado processo de globalização, em sua dupla 
dimensão produtiva e financeira (v. Chesnais, 1993). 

Diversamente dos processos de internacionalização e mul
tinacionalização que tiveram lugar no pós-Segunda Guerra 
Mundial, o processo de globalização propriamente, que se 
inicia no final dos anos 70 e se consolida na última década, 
envolve mais que a difusão a nível mundial de tecnologias e 
processos produtivos, padrões de consumo e correspondentes 
fluxos de capitais financeiros e de empresas transnacionais. Sua 
principal característica é o reforço dos vínculos de interdepen
dência econômica entre empresas, e por extensão entre regiões 
e países, quer no âmbito produtivo - mediante a realização de 
alianças estratégicas, joint-ventures, parcerias tecnológicas e 
várias formas de networking, quer no financeiro - mediante 
diversificação de ativos, novos títulos securitizados, interpene
tração patrimonial e movimentos especulativos instabilizadores 
nos mercados de capitais de curto prazo e de câmbio. 

Em simultâneo à interdependência econômica desenvol
ve-se, como parte integrante essencial da globalização, uma 

'\ forte tendência à difusão de princípios e mecanismos regulado-
res da atividade econômica, seja pela imposição de uma nova 
agenda de regras e temas de negociação comuns nos organis
mos multilaterais, sejayela crescente exigência de uniformiza
ção da legislação ':A10rm)s aplicáveis à esfera econômica -
de_fesa da �oncor�êpcia, p�prie de intelectual, capi�l estran
geiro, me10 ambit\nte -/que o mesmo tempo restnngem e 
transformam os instrum� os e o alcance da intervenção dos 

-----� 
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estados nacionais no processo econômico, reduzindo com isso, 
em certa medida, a autonomia das políticas nacionais. 

Ao lado deste processo, e com ele interagindo na mesma 
direção de fortalecimento da interdependência global, tem-se 
verificado nas duas últimas décadas uma difusão vertiginosa do 

') _ novo paradigma tecnológico- que, como se sabe, é baseado na 
� microeletrônica e nas tecnologias da informação, de um lado, 

e na adoção complementar de formas flexíveis de inovações 
organiz.acionais, de outro. Os principais traços deste novo para
digma, para efeito da análise de seu impacto sobre a concorrência 
e a globalização, podem ser identificados como a obtenção, pelas 
empresas, de sinergias técnicas e organizacionais e a busca de 
flexibilidade técnica, gerencial e patrimonial no processo com
petitivo. Como se trata, de fato, de um novo paradigma, que por 

E
. o mesmo se difunde amplamente e de forma irreversível, tende 

· produzir implicações estruturais profundas, especialmente 
� uanto às novas formas de concorrência prevalecentes e os 

4l.ovos requisitos de competitividade que lhes correspondem. 
Impõe-se assim de forma generaliz.ada, a empresas e países que 
não pretendem permanecer à margem desse processo global, a 
reestruturação: 

- produtiva, infra-estrutural e regulatória, no âmbito dos 
sistemas econômicos nacionais e internacionais ("sistêmico"); 

- tecnológica e produtiva, organizacional e de gestão em
presarial, no âmbito das empresas. 

Dada a complexidade e urgência dos desafios e tarefas que 
esse processo coloca, é preciso admitir que ele possui uma forte 

2 Na acepção proposta por Dosi ( 1984), cap. 2, como visto no item 
anterior; a meio caminho entre a noção muito abrangente de 
paradigma tecnoeconômico, de Freeman e Perez, t: o sentido mais 
usado coloq uialmente no âmbito das empresas, como 11m modelo 
generalizado de padrões e rotinas. Além disso, há outros novos 
paradigmas tecnológico� relevantes, como o da biotecnologia 
(baseado na engenharht genética), mas esse é claramente menos 
abrangente e de menor impacto econômico - pelo menos até o 
momento- que o baseado na microeletrônica e nas novas tecnologias 
da informação. 
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dimensão excludente, embora não se possa negar que, exatamente por seu dinamismo, pode também abrir oportunidades. 
4.2. Implicações estruturais e institucionais das novas 

formas de concorrência 

A mencionada reestruturação, em seu sentido amplo, consiste na internalização, nos diferentes países e empresas participantes do processo, das condições básicas, sistêmicas e empresariais, para se adequar às novas formas de concorrência e aos novos requisitos de competitividade. Ao longo da última década tal processo desenvolveu-se, com diferentes graus de sucesso, intensidade e abrangência, nos países da OECD e em alguns poucos recém-industrializados (NICs ), sem que entretanto se possa considerá-lo concluído, em vista do intenso dinamismo e ritmo de difusão das inovações tecnológicas e financeiras que ainda se processam enquanto o novo paradigma ainda vai tomando contornos mais definidos. Com isso as estratégias \ empresariais, regras institucionais e as reações das políticas nado- { nais estão submetidas a fortes pressões no sentido de urri ajustamento que, em suas linhas gerais, tem uma direção definida mas que também apresenta, até por não estar rigidamente imposto aos agentes, graus de liberdade importantes de serem identificados e aproveitados. Os traços principais desses novos fatores competitivos, que se expressam em novos requisitos de competitividade, refletem em parte características específicas do novo paradigma, mas também em parte características perenes do processo de concorrência, baseado em grandes empresas, no capitalismo contemporâneo, que apenas adquirem maior ênfase ou formas distintas no presente contexto. Entre os aspectos que têm maior potencial de impacto estrutural e sistêmico podem-se destacar: a) a concorrência por inovação de produtos e processos, tendo maior ênfase no doi:nuú9-cl'étivo de tecnologia do que em paradigmas anterio
�
res co�etitividade depen-de em maior medida capacidade 'ing_vaJ:iYa e da capacitaçª9---- _ teçp.oló__gica (v. Bell e · l-993J; b) as novas-tecnologias, p"lJr-s�vez, são mais intensivas em 

aprendizado e em qualificação dos 1recursos humanos do que ás anteriores, enfatizando o �r tácito e cumulativo da 
-----
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tecnologia e de seu uso potencial como instrumento competitivo 
(Dosi, 1984); 

c) as novas tecnologias também abrem uma perspectiva 
muito importante para a flexibilidade produtiva, mediante o uso 
crescente de automação flexível e de formas de organização da 
produção e do trabalho apoiadas na versatilidade do processo de 
produção e da mão-de-obra, no aproveitamento de economias 
de escopo (além das tradicionais economias de escala) e no 
emprego de formas participativas e descentralizadas da gestão. 

� é amplamente favorecido-o aproveitamento, 
( voltado à maior competitividade, de sinergias técnicas e organi
! zacionais, não só intrafirmas, como também entre firmas (e l' outras organizações), mediante parcerias produtivas e tecnológi

cas, alianças estratégicas,joint ventures, contratos de coopera
ção, networking e outras formas de interação institucional e 
empresarial com grande potencial competitivo, ao combinar 
sinergias com flexibilidade; 

d) o âmbito da concorrência é global, quando muito regio
nal, impondo não só a transnacionalização das estratégias corpo
ra tivas nos âmbitos produtivo, tecnológico, financeiro e 
comercial, como ainda a adoção generalizada de regras relativa
mente uniformes e estáveis na regulação dos mercados, em 
particular as tendências à liberalização comercial e financeira e 
de acesso ao investimento estrangeiro de risco e à adoção de 
legislações protetivas de concorrência, da propriedade intelec
tual e do meio ambiente. 

Deste conjunto de características emergem fortes pressões 
indutoras de mudanças estruturais: técnicas, produtivas, geren
ciais, regulatórias; bem como estratégicas:· tecnológicas, de 
diversificação de produtos e mercados e de política econômica, 
que incidem igualmente sobre os agentes privados e públicos, 
ao afetar as empresas, o Estado e a dimensão sistémica da 
competitividade. É sobre esta última que se concentrará o 
restante do presente texto. 

43. Os fatores sistémicos da competitividade 

Os fatores sistémicos de competitividade, no contexto acima 
esboçado, adquirem uma posição estratégica sem precedentes. 
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Apenas para enunciar o que será aprofundado no próximo item, 
pode-se dizer, em primeiro lugar, que eles compreendem, quanto 
à sua área de ação, tanto o nível empresarial e de mercado quanto 
o institucional e público, e comportam tanto ações privadas 
quanto públicas, de governo e legislativas. 

Em segundo lugar, quanto à natureza dos fatores sistêmicos, 
propomos hierarquizá-los em três níveis: 

a) Fatores que estimulam a criação e consolidação de um 
ambiente competitivo, condição essencial para que os mercados 
possam prover a seletividade necessária ao aumento de sua eficiên
cia produtiva, alocativa e principalmente inovativa, � 
eficiência econômica do sistema como um todo. Para tanto é primor
dial o estabelecimento de mecanismos de estímulo à pressão com
petitiva exercida sobre as empresas e mercados, em particular sobre 
as posições oligopolistas dominantes. Os instrumentos pertinentes 
são basicamente os regulatórios, relativos à defesa da concorrência 
e do meio ambiente (que são ao mesmo tempo estímulos à compe
titividade, ao exercer pressões competitivas), de comércio exterior 
(tarifãrios) e de fluxos de capital externo. 

b) Fatores que provêm as chamadas externa/idades à com
petitividade empresarial, compreendendo condições adequadas 
de infra-estrutura de transportes, energia e comunicações, de 
educação básica· e qualificação da mão-de-obra para os atuais 
perfis tecnológicos, e de infra-estrutura científica e tecnológica, 
entre outros. São predominantemente, embora não exclusiva
mente, subordinados à ação pública, pela abrangência das políti
ca-s envolvidas e pela magnitude e baixo retomo de muitos dos 
investimentos necessários. 

c) Fatores político-institucionais, associados ao arcabouço 
institucional e às políticas governamentais que afetam a configu
ração do ambiente econômico em que se ins�esas e , � no qual estas formulam suas estratégias. hl>rangem as po1ffials-
tipicamente riii:ü:roeconômicas, e por isso inerentemente hori-
zontais (cambial, fiscal, monétária e creditícia, comercial), bem 
como as políticas de fomento e promoção (incentivos à ciência e 
à tecnologia, P&D, à reestruturação e à modernização, via poder 
de compra do governo etc.). Em todas, cabe sublinhar que ºf 
caráter predominantemente horizontal não exclui a seletividade 
inerente a qualquer política, seja implícita - como nas políticas 
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macroeconômicas, seja explícita - nos demais casos; mas significa 
que elas não estão necessariamente focalizadas nos setores, mas 
muitas vezes diretamente no nível sistêmico ou no nível das 
próprias empresas. 

Vale ressaltar que enquanto o primeiro nível envolve a 
presença do Estado com funções predominantemente regulató
rias, sendo portanto prima facie compatível com um enfoque 
liberal (embora o conteúdo das funções varie muito;e de forma 
decisiva), os outros dois supõem uma presença estatal mais ativa, 
indutora e promotora, em certos casos póssivelmente estruturan
te, mas sempre interventiva em algum grau. Competitividade, 
como a própria concorrência, não é um atributo espontâneo dos 
"mecanismos de mercado" deixados ao seu livre arbítrio e livre 
curso, mas um resultado, sempre inconcluso e temporário, cons
truído pela ação estratégica, tanto privada como pública. 

4.4. Competitividade e política industrial: os novos padrões 

emergentes 

Na seção anterior discutiu-se em que medida novos fatores 
de competitividade, tanto ao nív��

. 
sarial como sistêmico, 

emergem do atual processo de !pío�_çã� associado à difusão 
do novo paradigma tecnológico,tinpoiiao" de modo mais ou 
menos inevitável aos agentes privados e públicos uma agenda 
complexa, mas premente, de demandas de reestruturação em 
sentido amplo. 

O peso relativo desproporcional conferido pelo novo con
texto aos fatores sistêmicos de competitividade, comparativamen
te ao passado, requer não um afastamento do Estado e da ação 
das políticas públicas como instrumento de ajuste, mas a redefi
nição do seu papel e das políticas a serem implementadas, assim 
como da sua efetiva capacitação e aparelhamento para implemen
tá-las. Em outras palavras, requer-se não menos políticas, mas 
novos objetivos e instrumentos paras estas; voltados, principal 
mas não exclusivamente, ao reforço da competitividade sistêmica 
- notadamente num país que, como o Brasil, apresenta graves 
debilidades nesse terreno. 

Convém retomar e desenvolver a seguir os principais ele
mentos, apenas enunciados no item anterior, que caracterizam a 
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competitividade sistêmica e suas implicações para a política 
industrial. 

a) O principal elemento sistémico da competitividade, e que 
deve constituir também o principal objetivo de uma política 
industrial destinada ao seu incremento, é o fortalecimento de um 
ambiente competitivo, no qual a posição das empresas que 
exercem liderança de mercado seja permanentemente questiona
da e o conjunto das empresas esteja submetido a uma contínua 
pressão competitiva. 

Como discutido no item 2, estamos supondo que a manu
tenção de um tal ambiente competitivo é desejável para que o 
processo de concorrência possa dar lugar àquele que é, provavel
mente, seu resultado potencial mais relevante numa economia de 
mercado - a incorporação e difusão de inovações que ampliem a 
eficiência econômica, e com ela o nível de bem-estar da população 
do país. 

Dois pontos devem ser logo comentados a esse respeito, a 
fim de evitar mal-entendidos. Primeiro, não se está assumindo 
acriticamente uma postura liberal, quer atribuindo virtudes es
pontâneas de eficiência alocativa ou produtiva ao mercado, quer 
excluindo a presença do Estado. Ao contrário, este é indispensável 
para prover tanto o aparato regulatório necessário ao próprio 
funcionamento dos mercados e à viabiliz,ação de estratégias em
presariais num ambiente crescentemente complexo, quanto os 
níveis tarifários e de atração de investimentos externos adequa
dos, simultaneamente, à sobrevivência da indústria e à sua expo
sição permanente à concorrência externa. Sem esquecer das 
funções alocativas e estruturantes, por indução ou por ação 
direta, complementares aos mercados, que qualquer Estado mo
derno tem o dever de exercer. 

Segundo, não se está assumindo uma ingênua defesa da 
concorrência contra os oligopólios, seja quanto à sua própria 
existência - que, como se sabe, é quase sempre inevitável por 
motivos estruturais (monopólios ou oligopólios naturais)-, seja 
quanto à sua atuação supostamente restritiva na defesa da valori
zação dos seus ativos. Criar e sustentar um ambiente competitivo 
não implica combater genericamente as posições oligopolistas e 
monopolistas, mas estimular internamente a concorrência - que 
se dá, a nível global, entre as próprias grandes empresas oligopo-
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listas dos principais países e setores - mediante os instrumentos 
regulatórios de mercado, via legislação e política, antes referidos, 
que auxiliam na defesa da concorrência contra abusos de poder 
econômico contra os concorrentes mais fracos, o meio ambiente 
e o consumidor, e mantêm a pressão competitiva do mercado, ao 
mesmo tempo em que o protegem da concorrência externa, seja 
com níveis adequados de tarifas, seja com o uso eventual de 
mecanismos não-tarifários, das leis antidumping e anti-subsídios 
e de uma legislação de salvaguardas comerciais. 

b) Outro componente sistêmico essencial, já tradicional mas 
crescentemente importante, é o da criação de externa/idades 
favoráveis, notadamente infra-estruturais, para os vários segmen
tos industriais e empresas. Educação básica e qualificação de 
recursos humanos, no plano social; transportes, energia e teleco
municações no plano da infra-estrutura material e de serviços; e 
a infra-estrutura de ciência e tecnologia constituem os principais 
ingredientes desta dimensão sistêmica fundamental. 

O último referido - infra-estrutura de C&T -, que representa 
provavelmente o mais estratégico no atual contexto globalizado 
e intensivo em tecnologia science based, corresponde ao que vem 
sendo denominado "sistema nacional de inovações" na literatura 
especializada, que inclui o esforço de P&D das empresas (inclu
sive cooperativo com instituições e centros de pesquisa públi
cos), a base institucional de C&T instalada (pública e privada) 
e a articulação interinstitucional (v. Nelson, 1993). Sua princi
pal função na promoção de competitividade sistêmica consiste 
na diluição dos elevados riscos econômicos do investimento em 
P&D, especialmente em atividades intensivas em tecnologia de 
ponta e/ou altamente dinâmicas do ponto de vista tecnológico; 
e, em segundo lugar, no estímulo à obtenção de sinergias 
derivadas do esforço científico e tecnológico compartilhado 
entre instituições e entre firmas, especialmente relevantes no 
presente contexto, e que dependem em grande parte de defi
nições estratégicas nas quais o Estado pode ter um peso signi
ficativo, senão no sentido estruturante, ao menos como indutor 
de modernização. 

Contudo, a precariedade dos outros dois ingredientes men
cionados - as infra-estruturas materiais, de serviços básicos e de 
recursos humanos -, embora em boa medida inespecíficas para o 
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atual paradigma tecnológico e o correspondente processo de 
globalização (com a importante exceção das telecomunicações), 
lhes dá, no caso brasileiro, o caráter de pontos de estrangulamen
to, obstáculos muito sérios à obtenção de competitividade sistê
mica, tomando-os todos em princípio equiparáveis quanto à 
prioridade que devem merecer. Soma-se a isso a constatação feita 
por um dos mais eminentes propositores da relevância da noção 
de "sistema nacional de inovação" (Nelson, ibidem) de que, à luz 
da diversidade observada nos minuciosos estudos nacionais com
parativos realizados, tais sistemas são na verdade menos "sistemá
ticos" e menos ''nacionais" de que se supunha à primeira vista, 
diante da multiplicidade e autonomia das estratégias das grandes 
empresas globalizadas. 

As políticas tipicamente relacionadas a este componente da 
competitividade sistêmica são: 

- de caráter fiscal e orçamentário, no caso das infra-estrutu
ras associadas diretamente ao Estado ou à ação pública; 

- de crédito e financiamento, tanto para estatais como para 
empresas privadas em setores, como os de transportes e energia, 
de alta intensidade de capital, volumes elevados de investimento 
necessário e baixo retomo esperado; 

- de poder de compra do governo, no estímulo, via enco
mendas, à modernização e capacitação tecnológica dos fornece
dores de equipamentos aos setores de infra-estrutura; 

- de normalização e certificação tecnológica, voltada à mo
dernização, ao investimento em qualidade e à capacitação tecno
lógica de fornecedores; 

- de estímulo à criação e à consolidação de mecanismos de 
difusão da informação tecnológica e de comércio exterior. 

c) O terceiro componente básico que afeta a competitivi
dade sistêmica, os fatores político-institucionais, envolve dire
tamente políticas de corte horizontal, que têm por alvo quer a 
própria dimensão sistêmica, quer empresas individualmente 
aptas a receber incentivos por algum critério amplo, em lugar 
de setores ou segmentos industriais considerados em seu con
junto. 

A ênfase horizontal do enfoque sistêmico contemporâneo 
de política industrial é coerente, em primeiro lugar, com o foco 
centrado na criação, fortalecimento e regulação de um ambiente 
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competitivo, como indicado acima; no sentido que tal ambien
te envolve, tanto nos aspectos regulatórios como nos infra-es
truturais, um escopo muito mais abrangente que os setores, 
objetos mais tradicionais de política industrial. Em segundo 
lugar, com a concepção de origem schumpeteriana de que a 
unidade básica do processo de concorrência são as empresas, 
enquanto agentes capazes de gerar e apropriar ganhos econômi
cos derivados de vantagens competitivas adquiridas no processo 
inovativo e de diferenciação tecnológica, produtiva, organizacio
nal e comercial; com o que uma política industrial voltada à 
competitividade deve estimular a seletividade dos mercados e 
do ambiente de modo geral, apoiando e sancionando favoravel
mente o esforço inovativo bem-sucedido (Nelson, 1993; Lall, 
1992). Em terceiro lugar, com o reconhecimento, no atual qua
dro de globalização, do mercado mundial como o espaço da 
concorrência e o horizonte das estratégias das empresas dinâmi
cas, fixando seus parâmetros de custos, qualidade, especificações 
de produto, tecnologia etc. - dos elementos básicos da c.ompeti
tividade, em suma. Finalmente, a ênfase horizontal das políticas 
também reflete a superação, em NICs como o Brasil, de uma 
etapa marcada pelo esforço de industrialização, com suas políti
cas industriais de estruturação, fomento e proteção setoriais (às 
vezes incorretamente generalizado como de "substituição de 
importações"), e a transição para a atual etapa, marcada pela 
busca de eficiência e de padrões internacionais de competitivi
dade. 

Isso não significa a extinção das políticas setoriais, mas a 
redução de sua aplicabilidade em comparação com a etapa 

\ anterior de industrialização, restringindo-as a casos particulares 
onde se imponha uma reestruturação em sentido estrito - patri
monial (privatização inclusive), tecnológica, produtiva, financei
ra - de algum setor com participação pública significativa, ou à 
aplicação específica e temporária de políticas de promoção ou de 
proteção (tarifária e não-tarifária) em circunstâncias consideradas 
excepcionais. 

Tampouco se exclui que haja um impacto setorial diferen
ciado, implícito tanto em políticas horizontais - especialmente 
as macroeconômicas (cambial, fiscal, comercial, creditícia), que 
evidentemente afetam os setores distintamente quando estes se 
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encontram em condições distintas, o que é comum - como 
em políticas de âmbito específico, como as de incentivo fiscal 
e creditício ao investimento tecnológico (capacitação, P&D 
etc.), que tendem naturalmente a afetar mais as empresas de. 
setores mais intensivos em tecnologia. 

Do exposto depreende-se que a ênfase horizontal das políti-. dustriais não exclui a seletividade, que de resto é indispen
sável a qualquer política. Isto não apenas porque o enfoque 
setorial ("vertical") não está de todo excluído, mas principalmente 
porque a seletividade que se requer no atual contexto é orientada \ 
para a competitividade, o que por sua vez envolve não só um 
investimento infra-estrutural de apoio e capacitação às condições 
ex ante de competitividade, mas também - como visto acima -
considerar a empresa e não o setor, em última análise, como o 
agente da concorrência, e portanto como o principal foco de uma 
política concebida para reforçar a capacidade seletiva ex post dos 
mercados, em sua direção e ritmo, ao sancionar ex ante os 
esforços mais promissores de ajustamento e modernização das 
empresas. Em poucas palavras, um setor só é competitivo se suas 
empresas, em média, o forem. 

Em linhas gerais, as políticas que têm impacto sobre as 
condições sistêmicas de competitividade podem ser agrupadas 
em dois grandes blocos: as macroeconômicas, e por isso hori- ft 
zontais por definição; e as de promoção de âmbito específico, 
mais seletivas, porém ainda horizontais no sentido de não-se
toriais. Segue-se uma relação não exaustiva, apenas ilustrat

�
·va. 

1) Políticas macroeconômicas: abrangem as políticas m -
netária e creditícia (juros e financiamento), fiscal, cambial, 
comercial (de apoio às exportações) e tarifária. Embora não se \ 
trate de políticas industriais stricto sensu, é evidente que seu 
impacto sobre as condições de competitividade sistêmica pode 

'\ ser extremamente importante, tanto em sentido positivo como 
negativo, ao colocar óbices e restrições diretos à competitivida-

;
' 

de, à adoção de políticas favoráveis e/ou à criação de um ambien-
te macroeconômico favorável. É exemplo de fator positivo um 
ambiente macroeconômico de crescimento, com uma política 
monetária e de juros não recessiva, facilitando os investimentos 
e o aproveitamento de economias de escala no mercado domés
tico. São exemplos de fatores negativos uma política cambial 
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ativa, com câmbio valorizado (para efeito, por exemplo, de 
uma política de estabilização), com ônus potencialmente sério 
às exportações; e uma política fiscal que onere, como no caso 
brasileiro, as exportações e os bens de capital e imponha uma 
carga excessiva a numerosos setores. 

11) Políticas de promoção: incluem as políticas de incenti
vo fiscal e de crédito e financiamento aos investimentos de risco 
em capacitação tecnológica, modernização e P&D; de utilização 
de poder de compra do governo ( empresas estatais e adminis
tração pública) para promover a qualificação e a capacitação 
tecnológica de fornecedores de equipamentos e serviços; de 
fomento, via incentivo fiscal e creditício, à reestruturação tec
nológica e produtiva, em casos especiais onde isso se justifique; 
de apoio fiscal e financeiro à cooperação e formação de parce
rias tecnológicas. 

Como observado acima, são políticas "horizontais", no 
sentido de que seu foco é sobre as empresas e/ou projetos 
específicos, e não o setor. Por isso mesmo são deliberadamente 
seletivas no sentido estrito, antes definido, de incentivar e 
premiar o esforço próprio de capacitação das empresas - o 
principal agente da concorrência - à maior competitividade. 
Muitas dessas políticas complementam ou se superpõem ao 
anteriormente tratado componente infra-estrutural da compe
titividade sistêmica - especificamente, de apoio ao P&D das 
empresas e à formação de parcerias tecnológicas, que possuem 
uma dimensão em certa medida "infra-estrutural", quando vis
tas do ângulo da constituição de um "sistema nacional de 
inovações". 

Concluindo, ressalte-se novamente que os efeitos de sele
tividade setorial destas políticas estão implicitamente presentes 
na concessão de incentivos que tendem a se distribuir desigual
mente entre setores em função das diferenciações destes quan
to à intensidade do esforço tecnológico ou de modernização 
requerido, de investimento, de recursos financeiros ou de 
capital etc. O importante é que a concessão dos mesmos não 
seja feita indiscriminadamente a determinados setores, mas 
vinculada a critérios bem definidos ao nível de empresa: ex 
ante, de incentivo ao esforço de capacitação produtiva e tecno
lógica e de qualificação; e ex post, de desempenho efetivo a 

106 



partir dos investimentos realizados (a respeito Lall, 1992, apud 
Carvalho et ai, 1993). 

Antes de encerrar esta seção, cabem ainda breves comentá
rios gerais - preliminares e restritos, como é necessário neste 
texto, à dimensão sistêmica - sobre o papel do Estado na formu
lação e implementação destas políticas, além de outros efeitos 
institucionais. Já foi reiterada antes a proposição, crescentemente 
consensual entre economistas, de que a redefinição das políticas 
industriais em termos de escopo, horizonte e instrumentos, no 
quadro atual, deve ser vista muito menos como redução da 
presença do Estado do que como uma necessária adequação ao \ 
seu novo papel num contexto onde a competitividade e suas 
precondições sistêmicas substituem, em medida considerável, os 
objetivos anteriores - tais como a industrialização ( com substitui
ção de importações ou comandado por exportações); a meta de 
completar ao máximo a estrutura produtiva; a de deter controle 
estratégico sobre determinados setores, inclusive mediante pro-' 
priedade pública; e os correspondentes instrumentos de proteção 
e de promoção industrial, de corte principalmente setorial. 

Entre as mudanças institucionais mais significativas destaca
se, em primeiro lugar, o deslocamento relativo, mas decisivo, nas 
formas de atuação do Estado - ue se toma progressivamente 
mais regulatório do ue in erventivo. Is o implica, de um lado, 
maior ênfase na adoção de ce tos e fixação de normas 
gerais e estáveis, quando possível de caráter legislativo, em detri
mento relativo de medidas de caráter administrativo, ad hoc e 
discricionárias, ao sabor da política momentânea de órgãos go
vernamentais e cutores Salgado, 1993). De outro lado, menor 
ênfase na açã int tora d eta do Estado na esfera econômica, 
notadamente a ativída produtiva, mas sem prejuízo de ações 
específicas de cunho estruturante -como as de caráter articulador 
e mediador, eventualmente gestor, de processos de reestrutura
ção produtiva e patrimonial que envolvam conflitos de interesse 
mais complexos e alcance público estratégico.3 

3 Para uma boa síntese de medidas de política industrial no âmbito da 
OCDE nos últimos anos, veja-se� (1994). 
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Segundo, deve-se ressaltar que a preservação de todo o 
conjunto mencionado de instrumentos de ÇKJlitica macroeconô
mica e industrial (destinados ao fomento da capacitação e da 
competitividade) continua conferindo ao Estado não só o espaço 
institucional como os meios para interferir fortemente na direção 
e ritmo em que as estratégias empresariais reagem e se ajustam a 
um determinado quadro competitivo global. O que muda de forma 
significativa é a autonomia para a definição de rumos e metas para 
as políticas, que se reduz drasticamente diante da globalização; e 
a consciência, cada vez mais clara entre os legisladores e gestores 
da política industrial, de que é indispensável a exigência de con
trapartidas precisas, cujo descumprimento acarrete ônus bem 
definido, à aplicação de incentivos e subsídios. Paralelamente, a 
capacidade institucional de fiscalizar e impor o cumprimento 
(enforcement) da legislação existente são vistos como entre os 
principais desafios com que se defronta o aparelho de Estado ao 
proceder à sua própria reestruturação voltada à maior eficácia. 
Cabe ressaltar que o Estado que emerge de todo esse conjunto de 
exigências de atuação e demandas de reestruturação é não apenas 
um organismo mais eficiente e ágil -certamente mais depurado de 
excessos -, como também funcionalmente mais forte. 

Finalmente, va ·strar que o atual quadro de globalização 
com mudança n,au;:af--e�o:aradigma tecnológico vem abrindo 
caminho pa novas f_o ·nstitucionais, não redutíveis ao 
espaço pu de · são liberal nem à área pública 

j referida formação de alianças 
estratégic s parcerias pro t as, tecnológicas, financeiras e 
patrimo ai (joint ventures), a usca de sinergias extrafirma e 
condiçõe r dutoras de risco. s s não são mais meras "extema
lidades", a vez que envolve , da vez mais decisões internas 
às empres s definições est é · as que, ao contrário, procuram 
internaliza ·yadament anta ens externas que, por serem de 
natureza inte tiva, nao poderi ser obtidas sem algum esforço 
compartilhado, e coopera - ou dé forma semelhante.4 Estabe-

4 Sobre formas de cooperação e de interação estratégica em redes, 
veja-se o texto de V. Prochnik nesta coletânea. 
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lecendo novos modelos de articulação entre atividades e inte
resses privados ou mesmo público-privados, acabam por cons
tituir novos espaços institucionais de coordenação simultânea 
aos efeitos sinérgicos, reduzindo assim seu potencial instabili
zador; ao mesmo tempo, de forma crescentemente importante, 
tendem a criar um continuum institucional entre "mercados" 
(contrato puro) e "hierarquias" (organizações, firmas) via con- 1 

tratos mais duradouros e articulações mais estreitas e flexíveis 
no interior do âmbito privado ou na sua relação com o âmbito 
público. 

5. Algumas implicações para a política industrial no Brasil 

A experiência brasileira de industrialização nas últimas 
décadas pode ser considerada amplamente exitosa na criação 
de uma estrutura industrial diversificada e integrada, tendo � 
ainda apresentado taxas de crescimento do produto e de absor
ção de mão-de-obra das mais altas e sustentadas dentre as várias 
experiências nacionais comparáveis. Tal dinamismo, assentado 
no crescimento da capacidade produtiva, na implantação suces
siva de novas indústrias e na ação estruturante do Estado, esteve 
voltado essencialmente para atender um mercado interno pro
tegido e igualmente dinâmico, até pelos efeitos expansivos 
diretos e indiretos do investimento e da produção industriais. 

A conclusão em geral satisfatória deste processo de indus
trialização representa, ao mesmo tempÔ, o esgotamento de uma 
etapa ou de um padrão de industrialização "voltado para den
tro" que deixa como legado negativo a ser enfrentado na 
presente transição estrutural vários componentes de fragilida
de sistêmica: o baixo grau de competitividade dos mercados 
habituados ao protecionismo; a reduzida capacitação tecnoló
gica e o insuficiente esforço para lográ-la; o uso predatório dos 
recursos humanos e naturais, levando tanto à degradação do 
meio ambiente quanto à dependência extrema da capacidade 
competitiva da indústria ao baixo custo da mão-de-obra, crian
do-se uma perversa e desnecessária oposição entre competiti
vidade e eqüidade, em claro contraste com outros NICs 
(Fajnzylber, 1989; Carvalho et ai, 1993). 



Além da precariedade dos meios operacionais e finan 
ceiros públicos, também o ambiente econômico (em geral: 
não dispõe favoravelmente à competitividade industrial. Dt 
um lado, o contexto macroeconômico recessivo e sua relaçãc 
com o regime de inflação cronicamente alta, impondo a neces 
sidade de uma política de estabilização com alguns traço: 
recessivos, é um dos mais sérios obstáculos à retomada dt 
crescimento, cenário ideal para uma reestruturação competiti 
va. Além disso, a própria política de estabilização em curse 
inevitavelmente coloca restrições e trade offs às variáveis ma 
croeconômicas que mais diretamente afetam a competitividade 
como é o caso das taxas de juros e de câmbio e da receita públic: 
(Miranda, 1994). De outro lado, o processo de globalização, rn 
opinião majoritária dos especialistas, é essencialmente exclu 
dente em relação a países em desenvolvimento (v. Motta Veig: 
et al, 1993), especialmente, como no caso do Brasil, con 
inserção débil em termos de fluxos de comércio e de capitais 
seja por motivos geoeconômicos, estruturais ou institucionais 

Este conjunto de circunstâncias adversas quanto ao am 
biente econômico leva o Brasil à necessidade de "enfrentar e 
desafio de 'internalizar' os condicionantes internacionais dt 
competitividade em condições de extrema vulnerabilidade' 
(ibidem, p. iv). 

5.1. A dimensão internacional 

A internalização desses condicionantes vem passando, en 
primeiro lugar, por mudanças no quadro econômico e regulatóric 
que afetam as condições de acesso das exportações brasileiras ao: 
mercados da OECD e a atratividade do Brasil para os investimen 
tos externos. Essas mudanças se traduziram internamente nun 
processo de liberalização, comercial e financeira, que já come9 
a produzir resultados. Com respeito à abertura comercial, é hojt 
virtualmente consensual entre os analistas o reconhecimento dt 
sua inevitabilidade e necessidade, embora caiba a ressalva básic, 
de que não deve ser tratada como um item isolado de política 
mas integrada, enquanto uma das políticas instrumentais, a un 
sistema articulado de política econômica da qual fazem parte m 
políticas macroeconômica e industrial (Suzigan, 1992, p. 6) 
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Quanto à liberalização financeira, teve certamente um papel, 
ainda que não exclusivo - dividido com as altas taxas de juros 
internas e a maior liquidez internacional - na crescente atrativida
de brasileira aos fluxos de capitais externos a partir de 1992 
(Barros, 1993). 

No âmbito das relações comerciais, as perspectivas para o 
Brasil são condicionadas negativamente, em primeiro lugar, 
pelo baixo dinamismo econômico dos países da OECD e seus 
desequilíbrios macroeconômicos e comerciais, ambiente em que 
se negocia o novo quadro regula tório da economia mundial e no 
bojo do qual tendem a emergir iniciativas protecionistas e com
petição regulatória. As políticas comerciais não só apontam para 
um novo protecionismo centrado nos investimentos de alto con
teúdo tecnológico, como mantêm a tradição de aplicar barreiras 
não-tarifárias em produtos em que os países em desenvolvimento 
são competitivos e agregam ainda "novos temas" difundidos nos 
fóruns multilaterais - como normas ambientais e trabalhistas, 
defesa da propriedade intelectual e outros - com importante 
impacto potencial negativo no acesso das exportações desses 
países aos mercados da OECD. Nesse quadro predominantemen
te desfavorável, processos de integração regional como o Merco
s u l assumem especial importância, apontando para a 
conveniência de realizar esforços de harmonização não só tarifária 
como de diretrizes de política e de estabilização cambial (v. Motta 
Veiga et ai, 1993, loc. cit.). 

Quanto aos fluxos de financiamento externo, a recente 
reinserção brasileira, associada a mudanças regulatórias, às 
altas taxas de juros domésticas e à liquidez internacional, apre
senta alguns traços estruturais de mudança que merecem regis
tro: 

- a substituição dos recursos de agências governamentais, 
de organismos internacionais e de créditos de fornecedores por 
recursos privados, notadamente instrumentos de crédito secu
ritizados - títulos e bônus; 

- a redução substancial das modalidades tradicionais de 
investimento direto, cuja participação declina para menos de 
20% dos recursos externos ingressantes; 

- a captação e absorção de recursos externos predominan
temente por empresas não-financeiras e bancos estrangeiros 
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operando no país, com participação reduzida de empresas 
nacionais de setores específicos; 

- o peso decrescente do IDE nos setores industriais com
parativamente à agricultura e serviços, principalmente nos seg
mentos de maior valor agregado. 

5.2. A dimensão empresarial 

Um segundo componente essencial do ambiente econômi
co em direção à maior competitividade sistêmica é a abrangên
cia e o ritmo de difusão do novo modelo empresarial, voltado 
também à intemalização, em suas estratégias, do foco na compe
titividade. As novas modalidades de investimentos diretos e de 
captação de recursos, negociação comercial de tecnologia, con
tratos de parceria - enfim, a prospecção e aproveitamento de 
"nichos" de mercado e de oportunidades de apropriação de 
vantagens competitivas num cenário internacional predominan
temente adverso, requer das empresas capacitar-se não só em 
tecnologia e eficiência produtiva e gerencial, mas também para 
mobilizar recursos, aproveitar sinergias e negociar contratos mais 
complexos. Na verdade, às empresas privadas caberá, no novo 
padrão emergente da relação entre o Estado e os agentes priva
dos, um papel central, para o qual deverão aparelhar-se tanto 
quanto o Estado para cumprir suas novas funções regulatórias e 
negociais (Motta Veiga et ai, 1993, loc cit.). 

Ao menos quanto à intemalização da busca de eficiência 
produtiva e gerencial e de capacitação tecnológica, há fortes 
sinais de que uma direção promissora já vem sendo seguida 
pelas grandes empresas industriais - as que exercem liderançà 
efeliva na estrutura industrial - nos últimos anos no Brasil. 
Análise recente (Bielschowsky, 1993), baseada numa subamos
tra de 104 grandes empresas - 63 delas de capital nacional - da 
pesquisa de campo do ECIB, que cobre cerca de 25% do 
faturamento da indústria do país, revela essencialmente, entre 
1990 e 1992: 

- mudanças estratégicas no escopo das firmas: redução de 
pessoal e terceirização de serviços; desverticalização; e redução 
de linhas de produ\ão; 

112 



- redução de custos (inclusive estoques), incremento de 
produtividade e reforço da qualidade como estratégias predo
minantes quanto à eficiência produtiva; 

- desempenho crescentemente favorável quanto a produtivi
dade e custos, tempo de entrega, taxas de defeitos e de retrabalho, 
rejeição de insumos, introdução de just-in-time, círculos de controle 
de qualidade, qualidade assegurada e células de produção; 

- em contraste negativo, redução dos gastos em P&D e 
engenharia, em parte devido provavelmente à profunda recessão 
e perda de rentabilidade verificada no mesmo período. 

Pesquisa mais recente sobre as motivações do ajuste empre
sarial, cobrindo o período 1990-1993, embora com menor amos
tra de empresas, aponta para uma combinação de ações defensivas 
(voltadas ao corte de pessoal e redução de custos) e moderniz.antes 
(atualiz.ação dos padrões de gestão e produção) como principais 
vetores desse ajuste, como reação à maior concorrência interna e 
externa e à recessão; ver Fleury &Arkader, nesta coletânea. Segundo 
os autores, com apoio adicional em survey comparativo internacio
nal de 1993, duas características importantes parecem emergir desta 
experiência de ajuste, ainda inconclusa: o peso do componente de 
modernização neste processo - nem sempre reconhecido pelos 
comentaristas -, embora ainda insuficiente quanto à sua intensida
de, abrangência e qualidade (por não incorporar suficiente inovati
vidade, flexibilidade produtiva e diversidade nos produtos); e a 
efetividade aparente da pressão de maior concorrência, externa e 
interna, vista como ameaça à sobrevivência das empresas, em desen
cadear tais reações. Se verdadeira, esta hipótese corrobora empiri
camente a importância, aqui destacada no plano teórico, da pressão 
competitiva, associada ao ambiente competitivo, como um elemento 
central entre os fatores sistêmicos de estímulo à competitividade. 

É nesse quadro, de uma economia que precisa - e já vem 
conseguindo - reagir e adaptar-se a um contexto em mutação, 
potencialmente adverso e excludente, e que apresenta como 
agravantes uma notável heterogeneidade estrutural e muitos anos 
de relativa acomodação a um ambiente protegido e de baixa 1 pressão competitiva, que se coloca a necessidade urgente de 
completar o redesenho das políticas industriais, horizontais e 
verticais, que virão gerenciar a transição para um novo padrão 
industrial competitivo. 
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6. Comentário final 

Para os países recém-industrializados, o tema da política 
industrial vinha sendo visto tradicionalmente, por analistas de 
variados matizes, como um espaço substancialmente em aberto, 
com muitos graus de liberdade para o exercício de projetos 
nacionais soberanos; as divergências centravam-se mais na dire
ção a tomar e nos instrumentos a empregar do que na exeqüibi
lidade de algum projeto movido por vontade política concentrada 
e articulada. Durante décadas de construção de uma indústria e 
uma economia capazes de crescer rapidamente por si mesmas, de 
forma aparentemente sustentada, política industrial virtualmente 
confundiu-se com política ou projeto de industrialização. 

A crise dos anos 80, particularmente grave para os NICs 
latino-americanos, veio interromper esse consenso implícito. Em 
sua dupla dimensão - crise de estabilização com fortes compo
nentes fiscal e cambial, inviabilizando a retomada dos investimen
tos e do crescimento econômico, e crise de esgotamento do 
padrão anterior de industrialização substitutiva -, ele coincide 
com mudanças profundas na ordem internacional, acompanha
das de transformações estruturais de grande e generalizado im
pacto, que culminaram os processos de globalização e de 
mudanças nos paradigmas tecnológicos (e organizacionais) domi
nantes. Nesse quadro, em que se impõem ações radicais e em boa 
medida universais de reestruturação, públicas e empresariais, a 
redução dos graus de liberdade para o exercício eficaz de políticas 
soberanas e de estratégias autônoma� contraria convicções, inte
resses e posturas políticas arraigadas, confundindo-se para muitos 
com uma rendição a preceitos neoliberais e ou a estratégias 
hegemônicas de países dominantes -o que, em certa medida, não 
deixa também de ser verdade. 

Ocorre que tais mudanças são estruturais e de longo alcance, 
e não mero resultado ocasional de estratégias voluntaristas impul
sionadas pela onda ideológica neoliberal que assolou (e ainda 
subsiste) o mundo nos anos 80. Sucesso ou fracasso de estraté
gias, públicas ou privadas, de retomada industrial, hoje passam 
por reestruturação voltada à competitividade. No caso dos NICs 
que, como o Brasil, tentam emergir de uma crise prolongada, isso 
implica a busca, entre outras providências, de reforçar as condi-
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ções sistêmicas para a obtenção de maior competitividade, seja a 
curto ou a longo prazo - o que requer medidas imediatas (de 
estabilização, fiscais, tarifárias) bem como de horizonte mais 
longo (financiamento, infra-estruturas, capacitação tecnológica, 
educação e qualificação). 

O enfoque neo-schumpeteriano, centrado na concorrência e 
na mudança tecnológica, facilita perceber que a política industrial 
nesses países, cumprida a sua industrialização, pode e deve voltar-se 
predominantemente para a competitividade, e com ênfase nas 
condições sistêmicas, sem que isso envolva adesão a modismos 
ideológicos ou submissão a interesses hegemônicos. E que tal 
redirecionamento tem caráter mais duradouro, não se limitando 
ao esforço atual de reestruturação ou às circunstâncias interna
cionais de acirramento da concorrência, em que a globalização 
em curso ainda não logrou um mínimo de equilíbrio estratégico. 

A década de crise e estagnação custou a esses países, e ao 
Brasil em particular, empobrecimento, envelhecimento estrutural 
e perda de oportunidades na economia mundial. A recente aber
tura comercial, desregulação em vários mercados e reestruturação 
industrial têm custado desemprego estrutural, concentração de 
renda e poder econômico, dificuldades crescentes de coordena
ção e execução de políticas (Cepal, 1993). Que não se perca outra 
década resistindo às mudanças; seus custos poderão ser minimi
zados e melhor assimilados se sua dimensão estrutural - e por 
isso mesmo inexorável - for compreendida, e só assim os espaços 
competitivos existentes identificados e explorados. A política 
industrial, como outras políticas, continuará sendo uma "arte do 
possível" - mas não do voluntarismo; mesmo que o arco de 
possibilidades tenha se estreitado. E que a legítima busca de 
eqüidade por meio da política econômica não seja um entrave 
equivocado à necessária busca de competitividade pela política 
industrial; reconhecidos os trade-offs inevitáveis - como na ques
tão do desemprego estrutural -, que as soluções sejam procura
das, criativamente, onde elas são possíveis. 
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NOTAS SOBRE DIVERSIDADE E 

REGULARIDADE NO COMPORTAMENTO 

DOS AGENTES ECONÔMICOS 

Uma perspectiva neo-shumpeteriana 

1. Introdução 

Leonardo Burlamaqui 
Jorge Fagundes 

Apesar das mudanças qualitativas e estruturais serem 
mais significativas para a compreensão da atividade econô
mica do que aquelas de natureza quantitativa - por exemplo, 
nos preços e quantidades de produtos dados -, a teoria 
econômica tradicional sempre encontrou dificuldades para 
analisá-las. Vários problemas - a maioria deles localizados na 
própria metodologia e epistemologia de construção de seu 
paradigma intelectual - poderiam ser destacados para explicar 
esta incapacidade. Contudo, ao longo deste texto não estaremos 
preocupados com a crítica à teoria convencional, mas com a 
explicitação da riqueza analítica potencial contida em algumas 
vertentes da chamada "heterodoxia teórica", em particular, nas 
perspectivas pós-keynesiana, neo-schumpeteriana e na Nova So-



ciologia Econômica. Para os propósitos desse artigo, três dimen-
1 

sões nos parecem de particular relevância: as fontes de diversi
dade no sistema econômico, seus mecanismos de regularidade 
e as implicações de ambos, tomados em conjunto, para a 
elaboração de política econômica. O texto está dividido em quatro partes. À introdução, se segue uma seção onde procuramos explicitar aquelas que nos parecem ser as principais fontes de diversidade entre os agentes econômicos: a presen a de incerteza e suas implicações para a racionalidade dos agentes econômicos, a especificidade dos processõs de administração de recursos, aprendiza o e ormu ação de estraté-gias no interior clãs em- resas e as características da concorrê ia ua do esta é concebida de modo schum eteri�no mo concorrência via inovações. A terceira focaliza o lado oposto da questão: os mecanismos que impõem alguma regularidade ao comportamento dos agentes. Por último, tecemos alguns comentários gerais a propósito das relações entre diversidade, . regularidades e implicações para a política econômica. Nossa hipótese básica é a de que a teoria econômica em geral, · ao não incorporar como elementos centrais, fundadores do seu discurso - ou pelo menos ao tratá-los de forma lateral, quando não equivocada - a incerteza, o conceito de tempo histórico e as 
suas implicações para a racionalidade dos agentes, a espqcifici
dade da firma e de sua organização interna, '1 a relação entre 
concorrência, progresso técnico e inovações, partiu de pressupostos inadequados para a compreensão do funcionamento do sistema capitalista. Em seguida buscamos apresentar, ainda que de modo telegráfico, argumentos que escorem essas observações. 

· 2. Diversidade, racionalidades múltiplas e assimetrias 

competitivas: fontes de dinamismo 

2.1. Incerteza, expectativas e racionalidades múltiplas 

No prefácio à Teoria Geral, Keynes fixa um ponto de partida · para a sua teoria do funcionamento do capitalismo, o qual se materializa no conceito de economia monetária: "Uma economia monetária, iremos ver, é essencialmente uma economia em que mudanças de pontos de vista sobre o 
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futuro são capazes de influenciar o volume de emprego e nao 
meramente a sua direção" ( Keynes, 1983, p. 4). 

A interpretação chamada pós-keynesiana das idéias de Keynes 
privilegia justamente este ponto de partida, utilizando-o para 
construir uma perspectiva teórica radicalmente distinta da neo
clássica, para analisar o funcionamento das economias capitalis
tas. Utilizando as idéias de Shackle, Dillard, Minsky e Davidson, e 
Carvalho é possível sintetizá-lo partindo de quatro postulados, 
dos quais os três primeiros têm relevância para os propósitos 
deste artigo: 

• Agentes dotados de poder de escolha 
• Tempo econômico (irreversível e expectacional) 
• Incerteza 
• Não-neutralidade da moeda tanto no curto como no 

longo período 

A presença de �gentes econômicos com poder de escolha, 
mas também submetidos às dificuldades da escolha, significa que 
eles são crzatwos!e, simultaneamente, conscientes de que podem 
errar. Poder de escolha se traduz, do ponto de vista das decisões 
empresariais, em diversidade comportamental, ou multiplicidade 
de estratégias (cf. Shackle 1972, caps. 1 e 2, Penrose, 1959, p. 215; 
e Carvalho, 1992, p. 122). Dito de outra forma: os agentes 
econômicos são criativos na sua interação com o meio ambiente 
que os cerca. Isto se traduz, do ponto de vista das implicações 
conceituais, em dois resultados: 

I) Os contextos onde os agentes decidem podem não se 
repetir, na medida em que o padrão de interação entre as decisões 
muda continuamente (os contextos são não-ergódicos, nas pala
vras de Davidson, cf., 1982, ps. 13 e 57). 

II) O futuro não é cognoscível no presente, pois é construído 
por agentes criativos, porém ignorantes das ações dos demais e, 
portanto, do impacto das suas próprias ações no tempo - na 
medida em que este só se revela quando da sua interpenetração 
com as "outras". Em uma palavra, agentes criativos implicam 
vários futuros possíveis, ou, de forma mais direta, na sua impre
visibilidade: o futuro só pode ser conhecido quando ele se 
tornou passado ... 
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É justamente a partir do anterior que se abre o espaço próprio 
para a inserção do segundo princípio operativo de uma economia 
monetária de produção: o conceito de tempo. A teoria econômica, 
até então, havia incorporado um conceito mecânico e espada/ de 
tempo onde passado, presente e futuro são apenas momentos de 
uma seqüência passível de ser conhecida e, portanto, predetermi
nável. Neste contexto, as trajetórias são bidireci.onais (cf. Shackle, 
1967,passim, 1972: livro 5; Carvalho, 1983/4, ps. 267-273). 

O ponto de partida alternativo, o conceito de tempo econô
mico, unidirecional - irreversível portanto - implica o abandono 
do paradigma mecânico, newtoniano, e a consideração da mu
dança no tempo como uma conseqüência também da influência 
do tempo sobre a mudança, o que obriga encará-la como um 
processo contínuo e unidirecional de destruição e reconstrução 
de situações sobredeterminado por duas dimensões simultâneas, 
porém distintas: 

a) A influênci.a do passado sobre o futuro dada pela "memó
ria" do sistema econômico, isto é, pelo peso das decisões tomadas 
no passado, consubstanciado nas estruturas econômica, social, e 
institucional existentes. Numa palavra, o condicionamento das 
decisões sobre o futuro pelas estruturas do presente e decisões 
tomadas no passado: tempo histórico, irreversível; contextos e 
processos alimentados por convenções, estruturas de passivo, es
pecificidade de ativos e durabilidade do capital fixo. 

b) A influência do futuro sobre o presente, através das 
expectativas formadas pelos agentes, no momento das suas deci
sões: tempo expectacional. 

O anterior sucita uma importante questão: por quê o futuro 
tem tanta importância sobre as decisões tomadas no presente? A 
resposta de Keynes é conhecida: porque grande parte das nossas 
ações presentes estão voltadas para, ou orientadas pelo, futuro. 
São decisões cujo impacto ou maturação só se dará adiante. Isso 
é particularmente claro quando o tema é riqueza, acumulação ou 
alocação de capitais. 

Quando articulada à dimensão histórica do tempo (tempo 
calendário, real), realçada por Shackle� Davidson e Minsky, sua 
dimensão expectacional (o futuro imaginado pelos agentes) se 
robustece, e o ângulo de análise de Keynes é reforçado. Os 
eventos futuros são fundamentais para as decisões empresariais 

--
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no presente porque elas criam elos rígidos - via dívidas, especi
ficidade de ativos e durabilidade do capital fixo - entre o atual 
e os períodos de produção subseqüentes, elos cuja alteração 
acarreta altos ustos de transa ão As ações ou decisões presen
tes são, portanto, parcialmente limitadas pelas conseqüências de 
ações passadas e, como já indicado, pela impossibilidade de 
antecipar (calcular, prever), de modo seguro, seu desdobramento 
no futuro (Shackle, 1967, caps. 1 e 2, e Carvalho, 1992, cap. 7).1 

Isso, por sua vez, cria espaço para o conceito, cunhado por 
Shackle, de decisões cruciais. 

As decisões empresariais são cruciais tanto por suas causas, 
na medida em que são tomadas por "átomos que criam e erram", 
isto é, por firmas e bancos orientados por propósitos múltiplos 
- racionalidades distintas - e cuja ação é condicionada pelo \k
.. contexto material... e pelas estratégias de outros agentes" (Car
valho, 1992b, p. 23); quanto pelas suas conseqüências - elas 
destroem o contexto onde foram tomadas, criando irrepetibili
dades, descontinuidades e a possibilidade de futuros alternati-
vos. �isões cruciais são, neste enfoque, fundamentalmente 
aquelas referidas aos investimentos, alocação de riqueza e esco-
lha de estratégias de competição. 

-
-

A decisão de investir, central na Teoria Geral, é, por exem
plo, uma decisão crucial por excelência, não só por sua "causa" -
o conhecimento que seria necessário para sua correta avaliação 
simplesmente não existe no momento de sua decisão -, mas 
também por suas conseqüências - porque muda o contexto de 
onde se originou. 2 Como Keynes evidencia, "o nosso conheci-

1 "íhe impossibility of prediction in economics follows from the facts 
that economic change is linked to change in knowledge, and future 
knowledge cannot be gained before its time" (Lachmann, 1959, apud 

Shackle 1972 Seção VIII). 

2 O leitor deve notar que o· problema face ao futuro desconhecido não 
reside somente na insuficiência de informações, mas na sua eventual 
ausência, dado que "in the future market signal is given because there is 
nothing to signal" (Kregel, 1980, p. 36). O ponto é ainda mais relevante 
quando se considera as características do processo de inova ão. 
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mento dos fatores que regularão a renda de um investimento 
alguns anos mais tarde (a sua realização) é, em geral, muito 
limitado e, com freqüência, desprezível" (Keynes, CWJMK, ob. cit., 
p.125). Em uma palavra: investir é se tornar ilíquido, sem que 
haja garantias sobre as possibilidades de recuperação da liquidez. 
A contrapartida é que investir pode significar a criação de uma 
fonte de lucros extraordinários, e de caráter cumulativo, no 
futuro. 

Diante das influências do passado sobre as ações possíveis 
no presente e do futuro sobre as decisões correntes, e dada a 
ignorância incontornável a seu respeito, toma-se imperativa a 
introdução do terceiro postulado acima referido: a incerteza, 
que _surge como elemento indissociável da ação econômica, 
sendo as expectativas por ela condicionadas o filtro através do 
qual ela é avaliada. Ambos são elementos constitutivos da 
racionalidade dos agentes econômicos e das decisões empre-
s�riais. . 1•/'\\�J,// ·t \1/-WiÍ,..� 

Sendo a incerteza o elemento central no processo de 
tomada de decisões cruciais, é preciso conceituá-la de modo 
mais preciso. Isto implica a diferenciação entre os conceitos de 
incerteza e risco. Para Keynes, probabilidade é uma relação 
funcional, regida pela lógica formal, que associa um dado 
conjunto de pressupostos a determinadas conclusões. Entre
tanto, estas conclusões, mesmo respeitando as normas lógicas 
de construção, são válidas somente se as premissas iniciais 
constituírem "conhecimento verdadeiro e completo". A subje
tividade individual se introduz no problema através da escolha 
das premissas, campo onde a lógica humana - conceito rela
cionado com os hábitos mentais que constituem um padrão de 
pensar específico aos indivíduos - exerce seu domínio, e cuja 
atuação se manifesta pelo grau de confiança (degree of belief) 
em uma proposição, baseado nos pesos dos argumentos que a 
sustêm. 

No entanto, diante da complexidade dos fenômenos do 
mundo real e/ou da impossibilidade de se obter todo o conhe
cimento necessário para a elaboração de proposições corretas, 
os agentes econômicos devem criar informações adicionais, 
fato que incorpora a incerteza ao próprio âmbito do processo 
decisório. Nesse contexto, pela sua própria natureza, a incerte-
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za não pode ser reduzida ao cálculo probabilístico quantitativo, 
variandoapenas em grau devido às características intrínsecas do 
objeto de decisão capitalista, inclusive a de produzir, e, sobretu
do, a de investir, dado o ,.elevado grau de iliquidez dos bens de · 
ca2!tal e o horizonte de tempo associado à sua duração 

Conscientes de que as expectativas sobre o futuro não ' 
podem ser formuladas a partir de bases objetivas e completas e 
reconhecendo a interde endência dos efeitos de suas decisões, 
os agentes econômicos recorrem aos métodos convencionais, 
baseados na opinião média dos participantes em seus mercados 
específicos (Keynes, 1982, cap. 12, e Carvalho, 1992). Ou seja, 
na formação de expectativas, os indivíduos substituem o desco
nhecido (Keynes, CWJMK, p. 124) por convenções, sabendo, 
no entanto, que alterações radicais no estado de confiança 
podem se dar subitamente (Possas, 1987, p. 134 e 1993, 
passim e Crotty, 1994, cap. 5). 

Assim sendo, os agentes na formação das expectativas subs
tituem o desconhecido, ao qual seria "insensato ... atribuir grande 
importância", por convenções, criatividade e animal-spirts, inven
tando as informações de que não dispõem, na elaboração e 
previsão de cenários futuros. Esses cenários, no entanto, e por 
isso mesmo, estão sujeitos a alterações radicais, na medida em 
que sua âncora é - fundamentalmente - um elemento subjetivo 
chamado estado de confiança ( cf. Keynes, 1973, p. 124, Carvalho, 
1992, caps. 3 e 4, Possas, 1986, ps. 300-307). 3 Em outras palavras, 
a não-ergodicidade do universo econômico 4 toma impossível a 
existência de qualquer processo objetivo de descoberta das pre-

3 Cabe notar que padrões estáveis na formulação de expectativas não 
implicam uma economia estacionária, visto que o conteúdo das 
mesmas é variável (ver Possas, 1987, p. 135, nota 211 ). 

4 O conceito de não-ergodicidade relaciona-se, do ângulo da estatística, 
à distribuição de probabilidades dependentes do tempo, mas pode 
ser percebido, do ponto de vista de seu significado econômico, como 
a irrepetibilidade de contextos e, conseqüentemente, a não-previ
sibilidade dos comportamentos dos agentes e fenômenos econômicos. 
Ver Shakle, 1967, e Davidson, ob. cit., p. 185. 
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missas necessárias ao completo conhecimento e à diluição total 
da incerteza inerente às atividades econômicas: "uncertainty 
means the acknowledgement of the impossibility of dealing 
logically with this complexity" (Carvalho, 1988, p. 75, grifo 
nosso). I:ogo, nad_a pq_de _r�m?y_cr--.o �ará_�e-��turalmetJ.te 
incerto da economia capitalista, embora mecanismos de ate
���-na sua maior parte, de �ature-za institucional-possa� 
ser cri�dos�tando o siste_f!!<!__çl� r_!g__u_l�rid_açl��!..o._g_r�u 
fuoordenação em meio a um ambiente potencialmente instá
vel (Vercelli, -ca.ps ... 4, 6 e 13; e Possãs�1987, cap. 1). 

- --

A incerteza incomensurável presente no capitalismo e as 
�!!!!!!_rias !!!:'!!!.t irmas - tecnológicas e_�om� =--9-u� 
c��teriz�m o pr�resso técnico e o ambiente inovativo também 
produzem múl�as raci.°-n_a_!i9,�des ue se mani es m através 
de_!i jsti!!:_tg.§ rQ!_i!!:!!__;:: heurísticas de decisão que aumentam as 
chances de acerto das ações dentro do período de tempo "apro
priado" (Nelson e Winter, 1982, cap.1) - e�� 
vas especificas à firmC!:_: Os gaps particulares de informação e de 
competência (Dosi, 1988a) introjetam a incerteza na base da 
formação ããs expectativas dos agentes, que informam seus 
processos de decisão frente às questões ligadas ao processo de 
"precificação", estrutura de ativos e passivos, marketing, produ
ção, progresso técnico etc. e, portanto, ao investimento em 
capital físico e humano. 

Os comportamentos que emergem deste ambiente evolu
cionário (Nelson e Winter, 1982) são, por natureza, estratégi
cos, realimentando as assimetrias interfirmas em te�de 
c��f��o_t�ç_njca e o.rgãniiáêíonal. Portanto, estes elementos 
aparecem como responsáveis pelas diferenças interfirmas, 
mesmo no interior de um mesmo setor, nas taxas de inovação, 
de investimento, de gastos com propaganda, recursos huma
nos, treinamento etc. 

Neste sentido, um comportamento é racional (procedural) 
quando "é o resultado de uma deliberação apropriada" (Simon, 
1976, apud Gaffard, ob. cit., tradução nossa). Diante das incertezas 
e complexidades do mundo econômico, de um lado, e da presença 
de gaps de informação e competência, por outro, a racionalidade 
dos indivíduos se desloca dos objetivos em si (por exemplo, racional 
é a firma que maximiza lucros), para as ações (meios) efetivadas 
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para a consecução de metas -genéricas ou não -estabelecidas. Neste caso, o conjunto de escolhas não é mais um dado (parâmetro) do problema, mas sim uma variável: a questão é como construir 
um conjunto de escolhas, a ser atingido ao longo do tempo, e 
implantar um corpo de rotinas que assegure a existência de um 
processo de aprendizagem compatível com a obtenção de "níveis 
de satisfação aceitáveis" no tempo, na tradição das teorias gerencialistas e behavioristas (Gaffard, 1990, p. 338).5 

A racionalidade procedural depende do processo que sustenta o comportamento do agente econômico, de modo que a ênfase é deslocada da decisão em si para o processo que a conduz, dentro de um enfoque cognitivo. A racionalidade limitada é herdeira direta da tradição keynesiana, pois reconhece que os limites. que restringem as decisões dos agentes econômicos residem menos nas características do ambiente externo, e mais na incapacidade dos indivíduos e organizações em conhecer -ou mesmo imaginar -a totalidade dos possíveis resultados oriundos de suas ações presentes.6 É neste contexto que as formas organizacionais e os mecanismos de aprendizado adquire� / portância, constituindo. como veremos, outra fonlecle diversidade entre as firmas. Afastando-se do critério de racionalidade neoclássico, a racionalidade limitada implica que os agentes seguem várias formas de comportamentos, guiados por normas (por exemplo, investir 10% do faturamento em P&D) que são específicas de determinados contextos (context-specif) e, portanto, locais. Ademais, em alguns casos, as rotinas de decisão são relativamente independentes dos eventos, isto é, podem permanecer inalteradas 

5 Neste sentido, o conceito de racionalidade limitada e suas 
conseqüências em termos do comportamento das organizações é 
inteiramente compatível com a idéia de estratégias emergentes. Para 
uma discussão do tema, ver Proença, 1994. 

6 O reconhecimento da racionalidade limitada dos agentes econômicos 
é uma das bases para a afirmação da necessidade de instituições, 
entre elas as próprias firmas, dentro da teoria dos custos de 
transação. Ver nesse sentido Willianson: 1985. 
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face a pequenas mudanças nas informações oriundas do meio 
ambiente. Por outro lado, os agentes são criativos e estão 
�llbmersos em processos de aprendizado, do tipo tentativa e 
�rro,_§ençl_9_�az�s_ � �-"p�rjrpen�.!:_,_ de�_1:obrir e introduzir 
novas re ras no sistema econômico (Nelson e Winter, 1982, e 
Dosi e Nelson, 1994). 

--- -

Em resumo, o conceito de incerteza, reduzido (e confun
dido) na teoria neoclássica com o risco probabilístico, é funda
mental para a compreensão e incorporação da diversidade 
interfirma (e de suas distintas estratégias competitivas) aos 
estatutos teóricos da ciência econômica. A percepção deste fato 
é reforçadª--ª partir da ótica das aborda�s Q_rganizacionaCé ---- - - - - --- ----- --

institucionaLc!ªJirma, que _sul�Hnham as es ecifici.9-a_��s que lhe 
são in�rentes. De fato, a incerteza estrutural que permeiaas 
decisões capitalistas é responsável pelo surgimento de distintas 
racionalidades, enformadas, embora não exclusivamente, por 
instituições e materializadas nas chamadas convenções ou opi
niões médias (Keynes, 1982 (orig. 1936), cap. 12). Sendo assim, 
as respostas dos agentes econômicos aos estímulos e restrições 
provenientes do mercado assumem um caráter estraté ico, cu·a 
natureza se encontra na existência das diversas in as de a ões 
racionais à "disposição" da em� (Possas, 1990, e Burlama
quíe Fagu-Õ.des, f993bTEstas ações, por sua vez, são captadas, 
teoricamente, através do conceito de rotinas de decisão, numa 
abordagem (evolucionária) que afasta a idéia de que exista um 
nível ótimo a ser atingido pelas variáveis controladas pela firma 
(nível de investimento em capital fixo, gastos com P&D, inves
timentos em recursos humanos etc.). 

2.2. Empresas: arquitetura organizacional, mecanismos de 
aprendizado e diversidade operacional 

Do ponto de vista schumpeteriano, dadas as características da 
competição, a empresa é fundamentalmente uma estrutura adminis
trativa criada para coordenar estratégias envolvendo informação, \ 
recursos materiais, humanos, hierarquias e divisão do trabalho. 

1 
Seus objetivos são a constituição e sustentação de vantagens compe-

1 
titivas e a geração de lucros extraordinários. Inovação e capacitação 

:..___ organizacional são suas principais "armas" para tal, e eficiência \ 
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estratégica num contexto de destruição criadora sua preocupação 1 
primordial7 (cf. Best, 1990, cap. 4, e Lazonick, 1992, caps. 2 e 8). _,--· • -

Partindo desse enquadramento, Edith Penrosc elaborou o 
que podemos chamar de uma teoria schumpeteriana do funcio
namento e do crescimento das empresas. Ao anterior, ela agrega 
as seguintes premissas: a) a operação de uma firma é um processo 
diacrônico, isto é, envolve seqüências e etapas; b) é um trabalho 
de equipe onde as interações pessoais são críticas para a eficiên
cia organizacional; c) os inputs utilizados pelas empresas não são 
nunca os recursos materiais, humanos e informação tomados de 
forma genérica, mas sempre os sen1iços obtidos desses recursos 
pela organização que os processa (cf. Penrose, caps. 2 e 5). Três 
elementos ressaltam dessas premissas: tempo, aprendizado e 
especificidade de atiV(?S. 

��--

0 tempo é uma imposição e um requisito fundamental para 
qualquer processo produtivo, e para a formação e progressão de 
espírito de equipe. Produção e interação social envolvem, amoos, 
processos de aprendizado - onde problemas são detectados e 
resolvidos - que repercutem diretamente sobre a capacidade de 
processamento de inputs pela organização. E, ainda, processos 
de aprendizado, modos de interação social e processamento de 
recursos e informação envolvem criatividade e retroagem reci
procamente, de modo que se caracterizam pela variedade e 
resultam e�_ 1::u!tt1_�� emp_resariai� e estraté.sias_ operacionais que 
são específicas de cada firma. A produtividade obtida dos insu
mo� ·obviamente, também-oê. - -

Essa ótica põe em destaque alguns pontos cruciais para 
a compreensão das características operacionais da empresa 
schumpeteriana que são particularmente úteis para analisar 
a arquitetura organizacional das firmas japonesas no pós
guerra. Em primei ro lugar, a firma é percebida como uma 
estrutura administrativa, mas, antes de tudo, como um locus 
de processamento e produção de conhecimento, e, portanto, 
uma organização voltada para, e dependente do, aprendiza-

7 Em oposição a preços e_ficlêncta alocattva numa situação de 

estabilidade. 
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do.
8 

Adicionalmente, no seu funcionamento, o tempo é uma 
variável fundamental do ponto de vista da aquisição de eficiência 
estratégica e vantagens competitivas (cf. Stalk in Montgomery e 
Portcr cds, 1992, passim).9 Em terceiro lugar, a interação social 
no seu interior, sua cultura empresarial, é o elemento crucial a 
responder tanto pela sua capacitação gerencial quanto por sua 
eficiência estratégica. 

Em quarto lugar, o conceito neoclássico de produtividade 
marginal de um fator de produção tomado de forma genérica, isto 
é, independentemente da organização que o utiliza, não faz 
sentido na perspectiva Schumpeter-Penrose. Aqui, as produtivi
dades médias e marginais são sempre específicas da firma e 
sujeitas a uma significativa taxa de variação, do ponto de vista 
comparativo (cf. Best, 1990, ps. 126-8). Isso é, por sua vez, 
fundamental para esclarecer do prisma da dinâmica interna das 
empresas o resultado -já antecipado por Schumpeter desde 1912 
- da tendência à diferenciação de taxas de lucro. Se as produtivi
dades dos recursos variam, seus custos para a empresa também o 
fazem, o que implica a existência de diferenciais permanentes 

10 entre estruturas de custo e preço. O resultado desta configu-
ração funcional é justamente uma forte tendência à "abertura cm 
leque" tanto de margens quanto de taxas de lucro (cf. Penrosc, 

4 11 
1959, cap. 5, Schumpeter, 1976 [1912], cap. ). 

8 

9 

10 

11 
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"Experience ... develops an increasing knowledge of the possibilities 
for action and the ways in which action can be taken by ... the firm. 
This incre ase in knowledge not only causes the prod uctive opportunity 
of a firm to change ... but also contributes to the ·uniqueness· of the 
opportunity of each firm to change" (Penrose: 1959, p. 53 ). 

À idéia schumpeteriana tradicional de que as inovações economizam tempo, 
o conceito de ttme-competltlon adiciona a da importância crescente da 
economia de tempo na Implementação das Inovações como fonte de 
vantagens competitivas suplementares. O encurtamento dos ciclos de 
produto é a face mais visível da generalização desse procedimento. 
Ainda que exista um "preço de mercado" para um produto ou serviço, 
a estrutura de custos é sempre específica à empresa. 
Analogamente ao equilíbrio, a equalização de taxas de lucro na 
perspectiva Schumpeter-Penrose, se houver, é acidental. 



Em termos teóricos, o enfoque de Penrose antecipa toda a 
discussão neo-schumpeteriana contemporânea sobre a importân
cia da in�wação 4?-cremental como fonte de aumentos de produ
tividade e, como base para aquisiç�Q..9_� �tag�_ns cõjnpeti1ms, 
e avança em relação ao próprio Schumpeter na medida em que r. 
relaxa a dicotomia rígida entre funções gerencial e empresarial� � 
Embora aceite a proposição-de-Schumpeter-quãnto à separaçao 
entre concepção e execução de idéias, Penrose não o acompanha 
na caracterização da segunda como uma atividade conservadora, 
destituída de criatividade, e como uma mera rotina freqüentemen-
te condicionada por situações de lock-in gerencial. Ao contrário, 
seu texto sublinha a conexão entre execução e geração de novos 
conhecimentos (inovações incrementais) a partir da qual se criam 
•·oportunidades produtivas" em todo o organismo empresarial, 
vale dizer, em todas as "camadas" e departamentos da empresa 
(cf. Penrose, 1959, p. 56, e Loasby, 1991, cap. 4). 

Na teoria "penrosiana", o crescimento das empresas é, simul
taneamente, estimulado e limitado por esses elementos. O apren
dizado se dá no tempo e,  portanto, a acumulação-º!! 
conhecimentos e ca acitações toma tempo, e nesses entido res
tri11ge �� - possibilidades de expansao. or outro a o, essa mesma 
acumulação de conhecimentos amplia a capac1clãde produtiva 
(entendida lato senso) e atua como um mecanismo interno_de 

_indução ao crescimento. A expansão pode se dar via integração
]

, 
1 vertical, estratégias de diversificação, fusões e aquisições ou, \i. \ "'+'" 

simplesmente, ampliação da base produtiva tradicional da firma ( 1 
(cf. Penrose: 1959, caps. 4-8). O elemento crucial em todas essas 
possibilidades é o que a autora chama de constituição de uma (ou 
mais) "base sólida", a partir das quais a firma possa estender suas 
operações em um mundo permeado pela incerteza, concorrência 
e mudança estrutural (cf. idem, p. 137): 

"It is not the scale of production nor even, within limits, the 

!!* 
size of the firm, that a re the important considerations, but * rather the nature of the basic position that it is able to establish :/<. 
for itself' (cf. idem, ibidem, grifo nosso). 

A "natureza" dessa posição competitiva depende, por sua l t vez, da capacitação organizacional e da integração administrativa 4'
)f 
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� l presentes numa empresa, que determinam a forma e a intensi
dade pelas quais ela absorve e cria conhecimentos, inova, aper

-fc feiçoa, conquista clientes, e, assim fazendo, se diferencia dos seus 
� concorrentes. Essa abordagem organizacional da firma, desen

volvida por Penrose e, a nosso juízo, o complemento indispensá
vel à perspectiva schumP.eteriana (ou schumpeter-keynesiana, 
talvez seja possível argüir12

) acerca das relações entre atividade 
empresarial, concorrência e inovações. Na sua ot1ca, mecanismOs 
ae aprendizado, expectativas e tecnologias são "endogeneizados" 
e surgem como organization-dependent; o conceito de estratégia 
é posto no centro da análise, e a empresa ganha integridade 
conceituai (Para desenvolvimentos recentes na linha de Penrose, 
ver Nelson in Schendel ed., 1z91, Dosi, Gianetti e Toninelli eds., 
1992, e Coriat e Dosi, 1994). 3 

Três anos após a publicação deste brilhante - e insuficiente
mente apreciado - livro vem à luz o marco fundador do que é, 
hoje, uma "odisséia intelectual": Strategy and Structure, de Alfred 
Chandler Jr., o decano dos historiadores de empresa norte-ame
ricanos. Além de basicamente compatível com o enfoque de 
P 14 li - f: enrose , o vro avança uma tese e se propoe a azer sua 
demonstração empírica: de que as, até então inéditas, eficiência 
operacional, capacidade produtiva e� de m�rc�das em
presas americanas eram resultado de uma historia e sucesso 
organizacional; mais precisamente, da integração coerente entre 

12 

13 
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O comentário a seguir, feito no contexto de uma discussão acerca de 
estratégias empresariais, é especialmente ilustrativo a esse respeito: .. It is not the environment as such, but rather the environment as the 

entrepreneur sees lt that is relevant for his actions" (Penrose: 1959, 
p. 233). 
Curiosamente, Penrose é pouquíssimo citada nesses estudos, e as 
razões para isso nos parecem misteriosas. A nosso juízo, aí há uma 
dívida intelectual de monta a ser saldada. 
Basicamente, porque toda a discussão de Penrose sobre transmissão 
de conhecimento, aprendizado e características de cada firma não se 
encontra em Chandler e, talvez, não possa ser facilmente inserida na 
sua proposta conceitua!. Não obstante Ó anterior, não temos dúvida 
de que as duas análises podem ser combinadas. 



estratégias inovativas e estruturas administrativas desenhadas 
para sustentá-las. 

Partindo da visão de Schumpeter e utilizando como concei
tos-chave economias de velocidade ( economies of speed - reno
meadas de economias de escala na literatura sobre organização 
industrial) e a necessidade de compatibilização en volu ão de 
estraté ias e trans orma ões o nizacionais, handl constrói 
uma análise de como, através da combinação destes elementos, 
as grandes empresas tomaram-se capazes de transformar elevados 
- e arriscados - custos fixos totais em custos fixos unitários 
declinantes, viabilizando mercados de consumo de massa (cf. 
Chandler Jr., 1962, introdução e conclusão). Na base deste pro
cesso, estão as relações entre tecnologia e organização. 

para o autor, o impacto da tecnologia sobre as O!ganizações 
implica a reacomodação entre estratégia e estrutura. Tomando 
como base as mudanças tecnológicas trazidas pela "segunda 
revolução industrial", Chandler documenta como estratégias15 de 
integração vertical ("para trás", a fun de assegurar o suprimento 
de insumos, e "para frente", de modo a garantir que a produção 
em massa se transformasse em comercialização em massa) e 
diversificação, aliadas à constituição de novos métodos de con
tabilizar a performance operacional das unidades produtivas e à 
necessidade de redistribuir tarefas e responsabilidades adminis
tra tivas, implicaram uma transformação organizacional decisiva: 
a criação de estruturas multidivisionais. Estas, as visible hands of 
management, por sua vez, retroagiram sobre a mudança tecnoló
gica, potencializando-a. Criava-se, assim, um círculo virtuoso (cf. 
Chandler Jr., 1962 e 1977,passim, e Lazonick, 1992 b in Scherer 
e Perelman eds., e 1992, caps. 2 e 7 para um resumo das contri-
buições de Chandler). 11 

Como em Penrose, os conceitos de estraté ia ca aci -o j
i
'rflf,, 

organizac10na e coordenação administrativa têm um papel cen- � 

15 O conceito correto aí é, para sermos precisos, o de estratégt

1 
genéricas, isto é, aquelas praticadas por todo um conjunto de 
empresas em diversos setores. Isso o diferencia das estratégias � 

ftrm-spec!flc mais afins ao enfoque "penrosiano". 
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tral na explicação de como as empresas podem superar os cons
..trangimen.tos_criadQs pela _çoQtpJ_e_xidade do meio ambiente e pela 
açã9 dos concorrentes. Nas palavras de Lazonick, um discípulo-de 
Chandler: 

" ln Strategy and Structure, Chandler argued that when a 
corporation undertakes an investment strategy to expand 
into new regional or national markets or to diversify into 
new product lines, it must also put in place an organizational 
structure that is capable of administering the more complex 
set of business activities in which it has invested" (cf. 1992, 
p. 192). 

Partindo das idéias de Chandler e Penrose, William Lazonick 
e Michael Best avançam na mesma direção, e convergem totafmen
te para a ótica que estamos propondo ao ressaltar a importância 
de três elementos que reputam como cruciais na elaboração de 
uma "teoria da organização inova tiva": 1) as incertezas de diversa 

; 

natureza que confrontam a empresa antes, durante, e depois da 
sua decisão de investir/in<;>Vàr; 2) a aquisição de vantagens com
petitivas no chão de fábrica; e 3) a extensão da coordenação 
administrativa intrafirmas à relação entre empresas - vale dizer, 
sua horizontalização - prática característica de firmas alemãs e 

1 
japonesas desde meados do século passado (cf. Chandler, 1990, 
parte IV; Lazonick, 1990, passim, 1992, caps. 1 e 6, Best, 1990, 
caps. 1, 4 e 5). 

O primeiro ponto é discutido apenas por Lazonick. Os dois 
outros são comuns a ambos. A perspectiva schumpeter-keynesia
na que estamos advogando é endossada, e reforçada, por Lazo
nick, quando o autor sublinha que, do prisma da empresa, a 

decisão de investir, especialmente quando é também uma deci
são de inovar, envolve incertezas múltiplas incluindo as receitas 
futuras - e eventualmente os juros devidos - (incerteza financei
ra), a capacitação da empresa para desenvolver - resolver proble
mas de produção e aperfeiçoar - o processo, produto ou serviço 
que estiver criando (incertezas tecnológica e produtiva); as rea
ções dos concorrentes (incerteza competitiva) e a ignorância 
sobre o desempenho do conjunto do sistema econômico à época 
da maturação do seu projeto (incerteza macroeconômica). Estes 
elementos servem-lhe de base para ressaltar, ecoando idéias de 
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Schumpeter e Chandler, não só a necessidade, mas a supe
rioridade da "mão visível" da coordenação administrativa intra
organizações, sobre a "coordenação pelo mercado" como veículo 
para obtenção de eficiência operacional, gerenciamento de incer
tezas e aquisição de vantagens competitivas. (cf. 1992a, cap. 6, ps. 
199-220). 

O segundo ponto, percebido tanto por Lazonick quanto 
por Best como uma lacuna quer na abordagem schumpeteriana 
do processo inovativo, quer nas abordagens organizacionais da 
firn· i, refere-se à utilização do trabalho direto, e do chão de 

fábrica como fontes permanentes de geração de inovações 
incrementais e, por conseguinte, aquisição de vantagens com
petitivas. Para Best, por trás dessa lacuna encontra-se uma 
premissa implícita de que as motivações e características das 
atividades gerenciais são radicalmente distintas das dos traba
lhadores diretos (Best, 1990, ps. 133-4).16 Em poucas palavras: 
a concepção do trabalho direto como tmbalho exclusivamente 
manual e a assunção de um conflito irremediável de interesses 
entre trabalhadores e gerentes ou patrões (cf. no mesmo sentido 
Lazonick, 1992a, ps. 281-6). 

Na visão de ambos, embora esta lacuna sempre tenha existi
do do ponto de vista teórico, ela só foi explicitada de fato pelo 
que Best chama de as "novas regras da competição", impostas 
principalmente pelas firmas japonesas a partir dos anos 70 e 80. 

16 Essa crítica é, para Chandler e Penrose, correta, na medida em que nas 
suas obras a ênfase analítica se concentra inequivocamente no 
management, em detrimento do shop-jloor. Ainda assim, parece-nos 
que no caso de Penrose é possível estender seu enfoque, "a learntng 

theory qf the flrm" nas palavras de Best (cf. p. 128), à análise da 
criatividade no chão de fábrica; ou, por outra ótica, a teoria penrosiana 
da firma nos parece amplamente ca paz de absorver as inovações 
explicitadas e difundidas pelas empresas japonesa contemporâneas. 
Quanto a Schumpeter e Keynes, vimos que, se por um lado suas análises 
decididamente não se propõe a discutir essa questão levantada por Best 
e Lazonick, por outro, não lhes escapa as possibilidades e a fertilidade 
potencial contidas na construção de uma postura cooperativa e de 
aliança entre trabalhadores diretos, gerentes e patrões. 
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Nesse novo paradigma organizacional, o que era apenas uma 
possibilidade teórica se transformou numa alavanca competitiva 
fundamental: a integração entre fazer e pensar no chão de fábrica 
e, por conseguinte, a redefinição das relações entre trabalho 

\ direto e gerência. O resultado dessas inovações organizacionais 

1 
é, nas palavras de Best "a firma como empreendedor coletivo" (cf. 
Best, 1990, introdução e ps. 132-4) e, nas nossas, a integração do 
trabalho direto no processo inovativo. 

Veremos em seguida que o funcionamento eficiente de uma 
estrutura com essas características depende de todo um conjunto. 
de arranjos institucionais onde hierarquias e reciprocidade se 
entrelaçam, uma cultura econômica distinta da taylorista, e de · 
uma arquitetura organizacional coerente onde incentivos e de
sempenho estejam "casados", e onde empregados e patrões vivam 
em regime de "comunhão parcial de bens". 

Finalmente, o terceiro traço - cuja adição à estrutura da 
"empresa schumpeteriana" é condição necessária para que ela se 
tome capaz de funcionar como recurso analítico para interpretar 
a lógica operacional das firmas contemporâneas - é a coordena
ção via networking, vale dizer, um conjunto de arranjos institu
cionais marcados mais por mecanismos de reciprocidade e 
cooperação, do que por hierarquias ou relações de mercado 
stricto senso. 

A coordenação via networking implica uma flexibilização 
das hierarquias características _das estruturas verticalmente inte
gradas, postas em relevo por Chandler, e, ao mesmo tempo, um 
embebimento de relações orientadas exclusivamente pelo merca
do. O network pode ser tanto vertical, do tipo "cadeia consultiva" 
típica das indústrias automobilística e eletro-eletrônica japonesas, 
quanto horizontal, conectando bancos e indústrias como na 
Alemanha, pequenas e médias empresas a exemplo de Taiwan e 
da "terceira Itália" ou impregnando toda a estrutura produtiva 
como nos keiretsu japoneses (cf. Best, 1990, caps. 5-8; Lazonick, 
1992, cap. 1, e, para Alemanha, ·chandler, 1990, parte N. Para 
Taiwan, Wade, 1990, caps. 2, 9 e 10. Para o Japão, ver Gerlach, 
1992, e Fruin, 1992). 

anterior evidencia a importância da estrutura organizacio
nal da firma para a const1tu1çao e sua estrategia competitiva. A 
organização, neste sentido, deve ser entendidã como um meio 
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através do qual os talentos e conhecimentos individuais se tradu
zem numa competência coletiva (Metcalfe, 1989, p. 12). Nesta 
perspectiva, a arquitetura organizacional da firma deve perseguir 
a aquisição de informação externa, o mapeamento e a exploração 
sistemática das possibilidades associadas à tecnologia e aos mer-

' cados onde atua - ou pode vir a atuar-e cultivar a habilidade de 
aprender não apenas com seus próprios erros, mas também com 
os de seus concorrentes. 

Nesta ótica, a princi ai implicação da estrutura o anizaci -
nal da firma so re suas estratégias está no balanceamento entre a 
consolida ão de sua si ão atual vis-à-vis a necessidade de 
cria ão de um con ·unto de atividades necessárias ara asse urar 
- e ex andir - sua ormance no futuro. Isto" significa que a � 
firma deve equilibrar os imperativos da eficiência estática com os 9 '12; -
requisitos da eficiência dinâmica (Klein, 1977). Particularmente 'o� <ê.z. 
relevante é a obtenção da chamada i i a e inamica, sso- A (à ciada à capacidade das empresas em realizarem e se a apta�'% 
rapidamente, às mudanças no meio ambiente. Ao contrário da � 
flexibilidade estática - entendida como a habilidade de fabricar 
distintos produtos numa mesma linha de produção pré-progra-
mada (fauile, 1992, p. 11) -, a flexibilidade dinâmica opera num 
prazo mais longo, envolvendo desde as atividades de P&D até a 
engenharia de produto e processo. A obtenção de flexibilidade 
dinâmica está diretamente relacionada com os mecanismos de 
a rendizado associados à estrutura o anizacional e à inse ão da 
empresa no processo competitivo. Vejamos isso mais e perto. 

2.3. Concon-ência, inovações e progresso técnico 

O principal elemento causador das transformações econô
micas, segundo Schumpeter, são as "novas combinações", isto é, 
inovações que podem assumir as seguintes formas: a) novos 
produtos; b) novos procéssos de produção; c) novos mercados; 
d) novas fontes de matérias-primas; e e) novas organizações 
industriais. Estes fatores são entendidos como formas de concor
rência, cuja eficácia em reiação aos meios tradicionais - preço, 
qualidade etc. - é como "um bombardeio comparado a se forçar 
uma porta" (Schumpeter, 1984, p. 114). 
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A concorrência é, nessa perspéctiva, a luta pela sobrevivência e pelo crescimento das firmas capitalistas em um ambiente -estruturalmente incerto. É um processo que gera desequilíbrios e diferenças, que sã<Yás bases da apropriação dos lucros extraordinários persegui'éÍos pelas firmas no intuito de valori7.ar seus capitais. Po.,rtánto, a concorrência não é apenas a ocupação dos mercadosj á existentes, de modo a dissolver os lucros anormais, m�(Íambém e principalmente, a criação de novos espaços que 
�ermitem a apropriação de lucros extraordinários pela empre-,, / ·[sa. O sucesso - ou fracasso - dessas estratégias (re)produz dife
renças e assimetrias entre as irmas: algumas crescem, adquirem e/ou reforçam suas capacitações tecnológica e organi7.acional, enquanto outras desaparecem ou passam a desempenhar funções marginais no sistema econômico. Em resumo, para Schumpeter, o lucro decorre de um monopólio temporário de vantagens obtidas através de inovações - que, para o autor, se constituem na forma mais eficaz 
de competição - esvaindo-se com a difusão destas ao longo do processo de concorrência ou pelo aparecimento de outras inovações. Diante da noção de � shumpeteriana, �que enfatiza seu caráter ativo e dese uilibrador, abrem-se as possibilidades para a ana ise as estra'tégias competitivas, e, · portanto, das formas de competição em cada mercado. A diferencia ão entre as em resas toma-se, simultaneamente, pressuposto e resultado do rocesso de concorrência e da evolução do sistema econômico. E importante notar a diferença desta possibilidade teórica 17 oriunda do conceito de concorrência schumpeteriana, em contraposição às abordagens convencionais de cunho neoclássico. Nos conceitos tradicionais de concorrência, não há espa o ara a no ão de diversidade e de distintas estrategias com titivas, na medida em ue a compettçao surge su u ada" a uma teleolo ia 
equilibrista. A concorrenc1 e um processo de ajuste a um obje-

---

17 Referimo-nos à possibilidade de desenvolver uma teoria da 
concorrência que incorpore distintas:racionalidades econônúcas em 
um ambiente de incerteza e transformação. 
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tivo determinístico estabelecido fora de seu âmbito, como, por exemplo, equalizar as taxas de lucro ou estabilizar a estrutura econômica. As empresas "marshallianas", reduzidas a um conjunto de equações, cumprem determinações impostas pelo meio ambiente, de acordo com critérios de conduta fautados pela presença de uma suposta racionalidade objetiva.1 A racionalidade exclusivamente maximizadora dos agentes limita suas possibilidades de ação, tratando-os como mero apên
dice a serviço da teoria de preços. No máximo, poderia-se afirmar que a teoria econômica tradicional reconhece a existência de somente uma ação competitiva na firma: a estratégia de competição via preços (Best, ob. cit., p. 139). Mesmo neste caso, pode-se questionar a validade do emprego da palavra estratégia para designar as atitud�s da firma nas decisões de "precificação", na medida em que seus conteúdos já obedecem as determinações externas da própria teoria. Por outro lado, o conceito schumpeteriano de concorrência, por estar desvinculado de qualquer compromisso com normas de nature?.a estática ou equilibrista, nos remete a uma análise cujo 
outcome é "aberto", isto é, não determinístico, nem determinável 
ex ante.

19 São as estratégias competitivas utilizadas pelas firmas em seu processo de enfrentamento no mercado, ou seja, como 
1 con uistam e/ou mantêm suas si ões com titivas e, rincipalmente, como constroem e renovam seus otendais competitivos 1 

18 Eventuais diferenças em seus comportamentos surgem como 
conseqüência de diferentes funções objetivas (maximização de lucros, 
satisfação da gerência etc.) e de distintos estímulos oriundos da 
estrutura de mercado na qual estão inseridas. Contudo, dada a 
estrutura da indústria e reconhecido um pequeno espaço para 
alternativas opções face a preços e quantidades, as empresas que se 

- localizam em um mesmo ambiente devem se comportar da mesma 
forma. 

e 
Evidentemente, as estratégias competitivas não são constituídas no l 
vazio. Sua formulação depende de fatores internos - capacitação '"'f 
tecnológica, mercadológica e organizacional - e externos - estrutura .:JL 
de mercado, ambiente macroeconômico, grau de abertura da -'\" 
economia etc. - à firma. / � 

139 



ao longo do tempo, que passam a ocupar um lugar de destaque 
na formulação do discurso econômico. Na base destas estratégias, 
a existência de diferentes capacitações, graus de competência e 
objetivos ocupam uma posição fundamental para a explicação dos 
fenômenos econômicos. 

No universo da destruição criativa, o princípio das �ões 
estratégicas conduzidas pelas firmas no embate competitivo tor
na-se o centro das fo as de mudan a da estrutura industrial 
(Gaffar -, 1990, segunda parte, p. 150). As firmas passam a ser 
capazes de transformar o meio ambiente

,;__ 
gerando novas tecno

logias produtos, servi os métodos de _ estão e de alte r as 
preferências dos consumidores, cqm. ... a .... oh' · o de con uistarem 
poder de mercado e lucros extraordinários. 

O progresso técnico endogeneizado e as inovações tecno
lógicas aparecem como as principais armas de concorrência 
intercapitalista, pois são veículos de criação de assimetrias, 
cujos resultados se manifestam em ganhos de competitividade 
e monopolização temporária de oportunidades e vantagens 
competitivas nos mercados. O progresso técnico, então, emer
ge do interior da própria firma. 

Os processos de inovação e difusão são tanto incentivados 
,, quanto inibidos pelas dimensões econômicas da tecnologia. A 

diversidade se constitui no pressuposto fundamental para o pro
cesso de geração e difusão das novas tecnologias, manifestando-se 
através de três elementos principais (Dosi, 1988): as assimetrias 
tecnológicas; a variedade tecnológica e a diversidade compor
tamental. 

As assimetrias tecnoló icas refletem as diferentes capacida
des tecnolo icas as firmas de um determinado setor em inovar, 
os seus diferentes graus de êxito na adoção e no uso de novos 
produtos e novos processos e as suas estruturas de custo. As 
diversidades tecnológicas interfirmas contribuem para os distin
tos resultados econômicos entre �s empresas. Este aspecto da 
diversidade captura a tecnologia enquanto "arma competitiva 
apoiada por elementos intrafirma, em lugar da imagem conven
cional de uma oferta tecnológica exógena, homogênea ao nível 
da indústria, e portanto neutra do ponto de vista competitivo". 
(Possas, 1989, p. 159). Além do mais, as firmas poderiam ser 
classificadas quanto as suas assimetrias tecnológicas, através de 
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uma hierarquiz.ação baseada nos custos de produção e nas carac
terísticas dos produtos. 

A variedade tecnológica se relaciona à adoção de diferentes 
tecnol ias or arte das firmas de uma indústria em fu 
características es cíficas de seus rocessos de busca (Nelson e 
Winter, 1982) e das diferenças em relação as suas combinações 
de insumos e produtos utiliz.adas, mesmo que suas estruturas de 
custos e suas capacitações tecnológicas sejam semelhantes. Em
bora a variedade tecnológica esteja ligada ao caráter cumulativo 
do progresso técnico - de modo análogo às assimetrias tecnoló
gicas -não são necessariamente hierarquizáveis. 

A diversidade comportamental tem origem na incerteza 
que funda a racionalidade dos diferentes tipos de comporta
mento adotados elas firmas, segundo orientações estratégicas 

istintas. Em outras palavras, a diversidade comportamental se 
baseia nas distintas estratégias competitivas das firmas - tanto 
em relação ao nível, quanto face à composição de suas inversões, 
sobretudo em P&D - e nas diferenças em seus procedimentos 
e critérios empregados nos processos de decisão, inçlusive em 
relação às variáveis tecnológicas. 

A existência de características econômicas associadas a tec
nologias particulares é também uma fonte de assimetrias interfir-
mas, principalmente para aquelas que operam em diferentes ,y 
setores de atividade econômica. Dependendo do estágio das 
dimensões econômicas das tecnologias utilizadas pelas firmas, 
haverá diferentes incentivos - ou restrições -para a implantação 
de estratégias voltadas para a busca de inovações e/ou adoção de 
novas tecnologias (difusão), cujo resultado alimentará o grau de 
assimetria entre as empresas. 

Do anterior, destacam-se três características da dimensão 
econômica das inovações tecnológicas que devem ser considera
das quando se procura entender como são criadas - ou ampliadas 
- as assimetrias, através da concorrência, no interior do sistema 
econômico. As características da tecnologia contribuem para a 
formação de certas dimensões econômicas que definem parte das 
condições de contorno-motivações-do processo de escolha das 
estratégias da firma perante as atividades tecnológicas 

A primeira destas propriedades - a oportunidade tecnológi
ca - se apresenta como um aspecto inerente à firma ou aos 
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setores, relacionando-se à facilidade ou maior possibilidade de 
introdução de novas tecnologias rentáveis. As oportunidades 
tecnológicas estão condicionadas pelas características técnicas de 
cada indústria e pelo grau de desenvolvimento do paradigma 
tecnológico que definem as trajetórias tecnológicas de cada setor 
de atividade econômica. 

A segunda, denominada de cumulatividade, está associada 
aos padrões de inovação e à capacidade de inovar das firmas. Esta 
característica somente pode ser apreendida através do tempo, na 
medida em que depende, em grande parte, dos processos de 
aprendizado. Por fim, a terceira característica se refere às condições 
de apropriabilidade das inovações, ou seja, as diferentes possi
bilidades de converter os diferenciais de custo, gerados pelo 
progresso técnico, em lucros. 

r 

Por outro lado, as assimetrias tecnológicas e diversidades 
✓ comportamentais presentes no universo empresarial, ao refleti
, .,1_,,_ rem diferentes capacitações tecnológicas e organizacionais, con

T dicionam as possibilidades da firma em explorar as dimensões 
econômicas da tecnologia. Por exemplo, uma firma melhor capa
citada, organizacional e tecnologicamente, poderá aproveitar, 
com maior eficiência, as oportunidades contidas numa dada tec-
nologia. Ou, ainda, uma empresa com um grande poder de 
mercado talvez tenha melhores chances de apropriar-se dos frutos 
de uma inovação bem-sucedida. 

Finalmente, as especificidades da base de conhecimento -
tácito ou público, universal ou privado etc. - que informam o 
progresso técnico e os processos de aprendizagem - P&D, lear
ning by doing, learning by using etc. (Rosemberg, 1982, cap. 6) 
- também se constituem em fatores que geram diversidade entre 
as firmas.Coe fato, a forma pela qual as empresas procedem em 
relação à busca por inovações - radicais ou incrementais - está, 
em parte, associada às características da tecnologia por elas em
pregadas. Portanto, suas estratégias·inovativas se encontram tam
bém enformadas pelas propriedades da base de conhecimento 
inerente as suas tecnologiasJ 

Os comportamentos que emergem deste ambiente evolu
cionário (Nelson e Winter, 1982) são, por natureza, estratégi� 
cos, realimentando as assimetrias interfirmas em termos de 
capacitação técnica e organizacional. Logo, estes elementos 
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aparecem como responsáveis pelas diferenças interfirmas, mes
mo no interior de um mesmo setor, nas taxas de inovação, de 
investimento, de gastos com propaganda, recursos humanos, 
treinamento etc. �rias compõem, entretanto, uma -
importante e totalmente negligenciada pela teoria convencio
nal - face do processo competitivo. O mesmo engendra tam
bém regularidades, que são a contrapartida conceituai - e 
empírica - das assimetrias supracitadas. 

3. Mecanismos de regularidade 

3.1. Paradigmas e trajetórias tecnológicas, aprendizado e 
emulação organizacional 

Os conceitos de paradigmas e trajetórias tecnológicas nos 
permitem um bom ponto de acesso a algumas dessas contribui
ções. Os paradigmas tecnológicos fixam direções para o pro�
so técnico, a partir de uma base de conhecimento científico, e de 
rotinas institucionalizadas de procedimentos de investigação e 
resolução de problemas. Definem trade-offs técnico-econômicos, 
modos de pensar e, conseqüentemente,perguntar. As trajetórias 
tecnológicas representam o seu "refinamento"; são as direções 
seguidas pelo progresso técnico dentro de um ,Aaradigma ( cf. 
Dosi, 1984, OCDE, 1992, Dosi e Nelson, 1994). O movimento 
ao longo de uma trajetória tende a acelerar o progresso do 
conhecimento pela via da especializa.ção e das possibilidades de 
aprendizado - de seu caráter cumulativo. 

Por outro lado, esse mesmo movimento pode atuar também 
como antolhos ou barreira à saída, tanto pelas irreversibilidades 
tecnológicas subjetivas - ditadas pelo modo de pensar - e objeti
vas - refletidas na especificidade dos ativos e, do tipo de conheci-

20 Dosi é a referência "clássica" nesse tema. Devemos, entretanto, 
advertir o leitor que as definições utilizadas no texto seguem a linha 
proposta por Dosi, mas. não são reproduções lpsls ltterls das do 
autor. Trata-se aqui de uma tentativa de adaptação crtattva das 
definições por ele propostas. 
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mento acumulado - quanto pela rigidez comportamental - resis
tência a mudanças - característico de estruturas institucionalizadas 
onde, freqüentemente, os custos a curto prazo da mudança ultra
passam as expectativas quanto a seus benefícios funiros.21 

A "cristalização'' de paradigmas e o desenvolvimento de 
trajetórias a eles associadas são, portanto, fontes potenciais de 
regularidades - estrutur-.iis e institucionais - que "b1·otam" em 
meio à diversidade estratégica e concorrencial. Os conceitos de 
difusão de tecnologias, aprendizado via interação e emulação 
organizacional ajudam a entender porque. Quanto ao primeiro, 
sua importância reside nos retornos crescentes a ele associados. 
Essa é uma idéia desenvolvida por P. David e B. Arthur, e pode 
ser condensada na expressão uma tecnologia se torna mais 
eficiente porque é adotada (cf. David, 1985, e Arthur, 1988, 
1989).22 Sendo isso correto, então, a difusão de tecnologia tende 
a se converter em um processo cumulativo, onde o resultado é a 
padronização, o que pode ser percebido facilmente como um 
elemento de constituição de regularidades colado ao desenvol
vimento de trajetórias tecnológicas. 

Em relação aos mecanismos de aprendizado, sua dimen
são de introjeção de regularidades23 se deve basicamente ao 

21 Não é difícil compreender a racionalidade desse tipo de 
comportamento: em primeiro lugar. os custos são tangíveis e estão 
no presente, enquanto os benefícios estão no futuro. isto é, são 
expectativas. Em segundo lugar, há uma imensa gama de situações 
onde o peso do passado é tão grande, que a mudança simplesmente 
não é possível. exceto em ambientes onde há um compromisso 
permanente com uma filosofia corporativa de aprender a aprender. 

22 Por outro lado, esse mesmo processo de desenvolvimento ao longo de 
uma trqJetórta tende a ser - por razões tecnológicas, econômicas e 
organizacionais - um processo de estreitamento de opções dentro do 
qual a empresa fica trancada (locked-ln), caso no qual a passagem 
para uma tecnologia (nova) mais eficiente pode ser "baqueado" (cf. 
Arthur, 1989). Os mecanismos capazes de minimizar esse constralnt 
passam necessariamente pela forma como se interligam estratégia e 
estrutura dentro das empresas e organizações. 

23 Isso deve ser frisado, porque o aprendizado tem, obviamente, uma 
outra dimensão, ligada não à padronização, mas à diferenciação 
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"aprendizado via interação". A interatividade diz respeito ao 
estreitamento de contatos entre produtores e usuários de uma 
tecnologia, produto, ou serviço (cf. Aleen in Dosi et ai eds., 
1988, e Imai e Yamazaki in Shionoya e Perelman eds., 1994). 
Esse tipo de aprendizado, que combina outros dois, os mais 
citados na literatura (learning by doing e learning by using), 
e reforça o argumento da padronização associado à difusão 
de tecnologias; é um segundo fator de criação de regulari
dades. 

O âmbito de aplicação dessas idéias é, na realidade, mais 
geral; não se restringindo a tecnologias apenas: pode ser leva
do, transplantado para organizações e inovações em geral. Essa 
constatação nos remete ao conceito de emulação organizacio
nal (cf. Someren in Sherer e Perelman eds., 1992). Assim como 
uma tecnologia pode ser absorvida e se difundir, isso também 
é factível para um modelo organizacional: a estrutura multidi
visional característica das empresas norte-americanas, o méto
do taylorista de administração da fábrica, e, mais recentemente, 
o sistema toyota de produção são exemplos cristalinos desta 
proposição - casos exemplares de emulação organizacional, 
cujos efeitos de padronização de procedimentos compõe uma 
terceira fonte de introdução de regularidades no sistema eco
nômico. 

A análise anterior implica quatro observações: em pri
meiro lugar, todos estes conceitos se aplicam no interior 
da concorrência shumpeteriana; e fornecem parte da expli
cação para fatos fundamentais da operação das firmas no 
tempo e de sua interação com o contexto onde atuam. Por 
exemplo: a) a constituição de estruturas de mercado com 7 

ao acumular conhecimentos, uma organização ( ou indivíduo ) se 
torna mais capacltad.o a transformar os conhecimentos adquiridos 
em novos conhecimentos, ou seja, criar. A criatividade, por sua vez, 
não é certamente um fator de padronização, mas o seu inverso. Edith 
Penrose percebeu com. clareza esse aspecto crucial inerente aos 
processos de aprendizado, e o incorporou na sua teoria do 

crescimento daflrma. 
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graus diferenciados de concentração e estabilidade pode ser 
vista à luz do grau de desenvolvimento do paradigma tecno
lógico que enforma o progresso técnico em cada setor de 
atividades, b) a destruição de posições de liderança empresa- 1 

rial pode ser analisada dos pontos de vista da constituição de / ? 
barreiras à saída dentro de um paradigma tecnológico/orga- � 
nizacional (na medida em que ele tem uma dimensão de 
antolhos) e, do caráter temporário das barreiras à entrada 
existentes, na medida em que novas técnicas destroem vanta
gens de custos e geram novos produtos (cf. Nelson e Winter, 
1982, partes 4 e 5, e Burlamaqui, 1990, seção 3). 

Em s undo lu ar, as ro riedades da base de �onhecime!1-
!0 inerentes à tecnologia empregada pelas empresas també 
condicionam suas possi i t es inova ivas: ca a estágio tec
nológico contém um conjunto restrito de oportunidades para 
avanços possíveis e rentáveis. As formas pelas quais as firma� 
aprendem - P&D interno, learning by doing, learning by 
using e learning by interacting- são cruciais para o grau de 
cumulatividade ue são capazes de armazenar, para a concej)
ção de suas estratégias tecoalógicas, e por consegumte, de sua 
capacitação para inovar (cf. Penrose, 1959; Rosenberg, 
1982, cap. ; Dosi, 1988; Fruin, 1994, cap. 1). 

Em terceiro lugar, o que resulta da interpretação conjunta 
das três subseções anteriores é que a interação - conflitiva -
entre fatores de instabilidade e fontes de regularidade é o 
elemento central no funcionamento - e na dinâmica - do 
capitalismo (cf. Schumpeter, 1984, caps. 12-14). 

Einalmente, o arcabouço institucional concomitante
mente com os mecanismos de seleção do mercadosão 
co-responsáveis pela escolha de determmada têcnoio -·as \, 
em meio ao con ·unto e oss1 i i ades tecnoló icas. Uma e,· 
vez empregadas, o avanço ao longo das trajetórias tecnoló- � x � 
gicas produz ganhos crescentes _em termos dos trade-offs ,�� entre as variáveis econômicas e técnicas definidas pelos 
paradigmas, determinando-se, desta forma, o próprio in-
cremento da eficiência da tecnologia em uso. De fato, as 
instituições podem promover a coordenação econômica e 
uma relativa ordem comportamental, na medida em que 
são responsáveis pela criação de "visões de mundo" e con-
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4 
b fu · fu d sensos so re o nc10namento - presente e turo - o 

· � · d d 'fi 25 sistema econom1co e e merca os espec1 1cos. 

3.2. Instituições 

Laura Tyson e John Zysman observam, ao iniciar uma 
análise das estratégias de desenvolvimento tecnológico e ino
vação no Japão dos anos 1980, que "markets do not exist apart 
from the rules and institutional settings in which they operate" 
(cf. Tyson e Zysman, inJohnson, Tyson e Zysman eds, 1989, p. 
61, grifo nosso). Essa constatação, evidente para cientistas 
políticos e sociólogos, encontra-se, em grande medida ausente 
do enfoque convencional que a teoria econômica utiliza para 
analisar o funcionamento do sistema econômico. Recentemen
te, Dopfer, ao concluir um balanço do estado da arte no campo 
dos estudos orientados para a incorporação da análise institu
cional pela teoria econômica, escreveu: "economists working 
in the field of organizational analysis are well aware that the 
'institutional link' is missing" (cf. Dopfer, in Shionoya e Perel
man eds., 1994). 

Douglass North, Prêmio Nobel de Economia, mas, de fato, 
um historiador econômico há algum tempo dedicado a esse tema, 
confirma inteiramente essa proposição. Na abertura de um recen
te livro, buscando justamente explorar as relações entre institui
ções, mudança institucional e performance econômica, ele 
escreve o seguinte: 

24 

25 

foto é, construção da convergência das expectativas de longo prazo 
dos agentes econômicos. 
Vale notar que as_ funções institucionais em destaque são 
potencializadas pela própria existência dos gaps de informação e de 
competência, pois o reconhecimento destas lacunas por parte dos 
�entes econômicos os conduz à busca, no interior das instituições, 1� 
� padrões comportamentais e ações estratégicas que traduzam ( 'J:.. 
linhas de menor risco face ao futuro incerto. . ', 

� � 

�, 

''� 

j 
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"Institutions are the rules of the game in a society or, more 
formally, are the humanly devised constraints that shape 
human interaction...... yet neither current economlc theory 
nor cliometric history shows many signs of appreciating the 
role of institutions in economic performance ... " (North, 1990, 
p. 3, grifo nosso). 

Ao que aduz adiante no texto, sintetizando a discussão: 

"The most important moral to be drawn .. .. is that the insti
tutionalframework plays a major role in the performance of 
an economy" (cf. North, 1990, p. 69, grifo nosso). 

No campo da análise sociológica, pelo contrário, instituições 
e processos de institucionalização são os conceitos centrais. Durk
heim ao se pronunciar sobre uma definição de sociologia, cha
mou-a de "a ciência das instituições" (cf. 1950 [1901], p. lx). 
Lachmann, um comentador de Weber, sugere que a teoria das 
instituições deveria ser o equivalente conceituai de uma teoria de 
concorrência na economia (cf. 1971, p. 68). Operando numa matriz 
conceituai mais sociológica que a de North, Oran Young chega a 
uma detinição semelhante. Instituições são concebidas como ... "re
cognized practices consisting of easily identiftable roles, coupled 
with collections of rules or conventions governing relations among 
the occupants of these roles" (1986, p. 107). 

[ 

A partir dessas definições, todos põem em evidência o fato 

� de que são as instituições que constroem os espaços onde as 
relações econômicas têm lugar. São as instituições que estru
turam os incentivos, e delimitam as fronteiras, para as ativida-

/ 
des e a ação coletiva numa sociedad� sejam elas econômicas, 
políticas, culturais ou religiosas. Desse moqQ, ��as 
institucionais condicionam as ormas através das quais as 
socíech:rdes evu-luem -no tempo, e p_or essa via a etam seu 
desempenbõecoiiormco.- - ---- --

Para North�ão o elemento-chave para a eliminação do "mis
sing link .... " [ ofl "an understanding of the nature of human coordi
nation and COOJX!ration" (1990, p. 11). Do prisma da sociologia 
econômica, toma-se claro que instituições são os principais veícu
los através dos quais a cultura econômica embebe as atividades 
econômicas, os valores se enraízam e os comportamentos e con-
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venções se sistematizam. Na perspectiva shumpeter-keynesiana, 
são um elo importante para explicar a relação entre instabilidade 
potencial e padrões efetivos de estabilidade. 

Para a sociologia econômica, portanto, a perspectiva liberal
neoclássica, justamente a inversa da sua, introduz uma dimensão 
verdadeiramente intrigante na análise institucional: não a da 
emergência de instituições, mas a da sua ausência na análise do 
funcionamento da esfera econômica na sociedade. Em outros 
termos, o que para a teoria econômica convencional é uma 
hipótese metodológica assumida plenamente - a da autonomia 
do mercado vis-à-vis o contexto institucional (e que se traduz em 
termos normativos, numa espécie de mínima/ismo institutional 
do tipo get the fundamentais right) - é, para a sociologia econô
mica, motivo de perplexidade. 

Isso posto, para integrar a dimensão institucional no nosso 
argumento, vamos destacar-lhes três dimensões: ernergência, ca
racterísticas e impacto. Vejamos cada uma mais de perto.

26 

Incerteza e complexidade ambiental: 
instituições como resultado 

No que se refere à primeira dimensão, a da sua emergência, 
os argumentos já expostos por outros autores, fundamentalmente, 
a presença de incerteza, a ausência de mecanismos de pré-concilia
ção de decisões (Keynes), a complexidade do meio ambiente, as 
limitações dos agentes no que diz respeito à capacidade de proces
samento de informações (Simon) e a necessidade de constituição 

26 Aqui, é mandatória uma advertência ao leitor. O tema é 
inquestionavelmente vasto, complexo e polêmico. Não é, certamente, 
nossa intenção responder à pergunta '"por que surgem as 
instituições?" Reconhecendo o fato de que as instituições existem e 
permeiam toda a estrutura da sociedade, vamos apenas, aceitando a 
proposição básica da sociologia econômica, de que as instituições 
tmpactam dectstvamente a operação doststema econômico, indicar 
suas características mais relevantes, e sugerir como podem ser 
integradas na nossa discussão. 
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de camadas protetoras (Schumpeter e Polanyi) e mecanismos de 
administração de conflitos (Durkheim e Weber) nos parecem 
adequados para lhe dar uma resposta genérica. Na "nova sociologia 
econômica", sua presença explica mais do que requer explicação. 
As instituições são, como vimos, o próprio substrato da sociedade, 
dos seus nexos e interações (econômicas, sociais, políticas ou cultu
rais). Em poucas palavras: a estrutura social é uma armadura 
institucional. Percebida dessa forma, quanto maior sua complexi
dade, mais robusta tende a ser sua teia institucional. Nessa perspec
tiva, a sociedade é apreendida, em uma palavra, como an 
interinstitutional system ( cf. Friedland e Alford, in Powell e DiMag- · 
gio eds., 1991, p. 232). 

Na perspectiva Schumpeter-keynesiana (implicitamente en
dossada por North), a presença de instituições é um dado empí
rico, mas, principalmente, também um requisito analítico. Aqui, 
dois elementos interconectados se destacam: o primeiro é a 
qiversidade e a complexidade do m__eio ambien{(!_,_ O segundo, a 
presença de incertezas de natureza diversa (produtiva, financei
ra, tecnológica e conco-rrencial), todas deco-rrendo em última 
instância da não-ergodicidade dos processos característicos das 
atividades econômicas e da diversidade de estratégias (e deci
sões cruciais) que as originam. 

A emergência de instituições conecta-se, nessa linha de argu-i mentação, a um impulso em direção à busca de regularidades, 
enraizamento de convenções e elementos de previsibilidade com
portamental e de parâmetros decisórios que incrementem a inte
ligibilidade do meio ambiente, administrem sua complexidade, e, 
assim fazendo, reduzam ou amorteçam as - múltiplas - fontes de 
incerteza, criando condições para a continuidade e estabilidade das 
atividades econômicas (cf. Sjõstrand, 1992, ps. 1.008-23, e North, 
19?(), ps. 20-25). North o sintetiza de modo eloqüente: 
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"Institutions exist to reduce the uncertainties involved in 
human interaction. These uncertainties arise as a conse
quence of both the complexity of the problems to be solved 
and the problem-solving software ... possessed by the indivi
dual... It is sufficient to say here that the uncertainties arise 
from incomplete information with respect to the behavior of 
other individuais in the process of human interaction" 
(1990, p. 25). 



O argumento, até então, está formulado num elevado nível de abstração. É necessário exemplificá-lo. Para isso, vamos intro-duzir duas observações: a) a resença e as implicações de con
tratos de longo prazo, e b) proteção via patentes. uanto aos 
primeiros, são comentados de forma tangencial por Schumpeter, mas sublinhados pelos neo-schumpeterianos e centrais na interpretação pós-keynesiana sobre a relação entre incerteza e estabi
lidade. Os contratos de longo prazo são, nessa perspectiva, / J � cruciais e, de fato, lançam luz sobre a discussão. Do ponto de vista de seu impacto, contratos são institµições M 
potencia/mente estabilizadoras. Na medida em que a produção é efetivada ao longo de um fluxo de tempo unidirecional e irreversível, os agentes responsáveis pela decisão de empreendê-la são obrigados a comprometer-se antecipadamente com o desembolso de recursos em contrapartida aos insumos produtivos utilizados, e a "assumir posições" em ativos de longa maturação e alto grau de especificidade. Contudo, embora a realização, no futuro, dos bens resultantes do processo produtivo seja incerta, essa incerteza pode ser amortecida pela criação de parâmetros de 
estabilidade (cf. Kregel, 1980, Davidson, 1982, p. 301, e Crotty, 
1994, in Dymski e Polli eds.). O instrumento básico utilizado para a fixação das obrigações mútuas entre os participantes do processo de produção é o contrato. Durante sua vigência, que em geral ultrapassa o período de produção, os salários, a obtenção de insumos e os preços monetários e eventualmente parte das vendas são regidos pelas obriga�ões contratuais. Não obstante, a importância da presença dessas obrigações,> a confiança na sua continuidade - no seu cumprimento - é fundamental, pois sua validade é garantida apenas parcialmente pelas-leis de cada sociedade.27 

Isso nos remete aos contratos implícitos, que se traduzem ) em linguagem durkheimeana, na emergência de um 011tro con
junto de instituições; os elementos não-contratuais do con- / 
trato enfatizados por Durkheim (cf. Durkheim, 1933, e Collins,\ 
27 Na linguagem da abordagem via custos de transação, os Mcontratos 

complexos" são sempre Mincompletos" (cf. Williamson, 1985, caps. 2 e 3). 
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1981, cap. 1, a esse respeito). Tais elementos envolvem não só convenções, vínculos de solidariedade, reputação e valores compartilhados, mas também toda uma "trama complementar" (ou, por vezes, substituta dos contratos) através da qual esses elementos se sedimentam e exercem influência (isto é, se institucionalizam). Associações de produtores, sindicatos, corporações profissionais, comunidades religiosas, redes étnicas, "clubes" e ''apertos de mãos" são exemplos que apontam nessa direção. O Estado é a representação mais abrangente dessas instituições e também a arena a partir da qual são traçados os seus limites de atuação. Quanto ao nosso segundo exemplo, as patentes, ele nos remete diretamente ao terreno da relação entre concorrência schumpete
riana, contexto institucional e fontes de competitividade. A patente é uma instituição que se materializa num tipo de contrato entre o governo e o inovador, pelo qual aquele dá a este a exclusividade temporária sobre sua invenção, em troca do que, o inovador inicia a sua exploração comercial. Uma vez esgotado o tempo concedido, a inovação pode ser adotada por concorrentes, sem penalidades legais, ou despesas de licenciamento (cf. Penrose, 1951, caps. 3-6). A patente protege, temporariamente, o ganho de fundação do inovador, reduzindo, portanto, o seu grau de incerteza. Ao fazê-lo, impulsiona seu animal spirit e, por conseguinte, sua propensão a competir pela via da inovação (cf. Luski e Zuscovitch, 1992). 

( O anterior nos indica que atividades produtivas, negociações 
intersindicais, estratégias empresariais e ação coletiva de modo 

+ geral, concebidas e empreendida,s em contextos complexos '1 pw
meados por incerteza, requerem respaldo institucional. Indi0l também que, em ambas as perspectivas analíticas discutidas (com raízes em Keynes e Schumpeter), o enfoque da sociologia econômica é facilmente absorvido: as instituições desempenham um papel central,.._ na medicla_em _qu.e._rn-0rganizam as interações entRl os 
, 

A • 

rod • 00
28 ª$�ntes econonucos no processo p ubVo e no merca . 

28 Swedberg a esse respeito anota perceptivamente, na sua biografia de 
Schwnpeter, que: "we shall suggest that his central theme - 1n Capitalism, 
Socialism and Democracy - is .... the role qf lnstttutlons ln the economy. 

As we k11ow. Schumpeter felt that economic theory should deal with 
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São canais que modelam a "visão de mundo", as expectativas e 
os comportamentos dos indivíduos e das empresas, condicionando 
suas ações no meio ambiente onde atuam. Criam mecanismos e fixam 
regras de conduta para pautar, por exemplo, a busca de eficiência 
operacional, os critérios para tomada de dêcisÕes, a escolha de 
estratégias competitivas e os modos de rea -o a "eh ues exó enos" 
e desapontamentos nas suas expectativas. Aqui, é necessário acrescen
tar uma importante observação. Não está sendo postulada nenhuma 
relação de inexorabilidade quer entre instituições e estabilidade, 
quer entre ambas e eficiência. Vejamos isso mais detidamente. 

Instituições, estabilidade e eficiência: relações complexas 

O argumento proposto pode ser enunciado de forma sucin
ta: a estabilidade tem raízes institucionais; a presença de insti
tuições é, entretanto, condição necessária mas não 
sufu:iente para que ela ocorra. Como se vê, é todo feito no 
condicional, está despido.de quaisquer implicações deterministas 
ou funcionalistas e tem dois eixos: o primeiro é que, uma vez 
destruídas as instituições que impregnam o sistema econômico, 
sua estabilidade é ameaçada. Essa idéia é, na realidade, o cerne 
d.i proposição pessimista acerca do futuro do capitalismo, articu
lada por Schumpeter na segunda parte do seu livro de 1942: 

"Assim - escreve o autor - o mesmo processo econômico que 
solapa a posição da burguesia, reduzindo a importância das fun
ções dos empresários e da burguesia, destruindo as camadas e as 
instituições protetoras ... também decompõe por dentro as forças 
motrizes do capitalismo. Nada mostra melhor que isso o fato de a 
ordem capitalista ... se apoiar em esteios feitos de material extra
capitalista ... " (cf. Schumpeter, 1984, p. 209, grifos nossos). 

·economic mechanisms'. and economic sociology with economic 
institutions·· (cf. 1991, p. 152). Quanto à abordagem de Keynes, James 
Crotty observa que "expectation and confidence formation are 
institutionally specific and historically conttngent processes", ao que 
aduz ... " Keyne·s rnacrotheory is based on an institutionalist 
methodology" (cf. Crotty ln Dymski e Pollin eds, 1994, p. 129). 
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O segundo eixo do argumento é o inverso: uma instituição 
ou constelação institucional pode sobreviver, e freqüentemente 
sobrevive, a despeito de sua funcionalidade já ter perecido. A 
incongruência resultante pode se converter num fator de inefi
ciência29 e, eventualmente, gerar uma fonte de instabilidade. 
Powell o sintetiz.a com precisão: 

"the beneficts associated whit familiarity may easily outweight 
the gains associated with flexibility. Altertng institutional rules 
always involves Wgh switching costs, thus a host of political, 
financial and cognitive considerations mit:lgate against such 
changes ............. Success is frequently the enemy of experimen-
tation ... " (1991, p. 192). 

O anterior remete à segunda dimensão das instituições, cuja 
incorporação é crucial para o nosso argumento nessa seção - a 
das suas características. Entre as mais relevantes, do ponto de 
vista da sua relação com a atividade econômica, três se destacam: 
a) fontes de padronização, b) inércia (path-dependences e lock
in) e, c) heterogeneidade. Segue um sintético esclarecimento 
sobre cada uma. 

Como fontes de padronização, as instituições agem na dire
ção da uniformiz.ação de procedimentos, impondo códigos de 
conduta e princípios de operação a atividades localiz.adas sob sua 
"jurisdição". Se são bem-sucedidas nesse propósito, criam espaço 
para o incremento do agir comunicativo entre os agentes (Ha
bermas, 1989, vol. 2 [V], caps. 1 e 2 e [Vll] cap. 1). Assim fazendo, 
constroem condições para a existência de consistência institucio
nal (cf. Meyer e Rowam in Powell e DiMaggio eds., 1991, ps. 
43-55). O resultado importante aqui é que os efeitos positivos, 
quanto ao incremento de previsibilidade e de eficiência, associa
dos a uma instituição ou constelação institucional, aumentam na 
medida em que ela é adotcula. 

29 O conceito de ejlclêncla está sendo utilizado aqui para caracterizar 
uma interação bem-sucedida entre meios e fins, vale dizer, uma 
instituição ou arquitetura institucional é eficiente se atinge os fins 
para os quais foi concebida. 
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Um exemplo recente desse argumento no campo da organi
zação da produção é o salto de produtividade e eficiência, no 
Japão e em outros países, decorrente da difusão (adoção) do 
chamado sistema toyota de produção (cf. Fruin, 1992, cap. 7, 
Coriat, 1994). Outro, no campo da "arquitetura institucional" 
propriamente dita, é a mimetização organizacional referida à 
adoção de laços cooperativos entre empresas no Japão - os 
Keiretsu - (cf. Gerlach, 1992, passim). Em ambos os casos, o 
ganho de eficiência se deveu, em grande medida, aos efeitos da 
padronização. 

Por outro lado, e aqui entra em cena a sua segunda caracterís
tica, justamente por serem sistemas de padronização de procedi
mentos e de criação de laços de interdependência, as instituições 
são fontes não só de introdução de regularidades no sentido 
estabilizador do termo, mas também de inércia no sistema eco
nômico. A idéia-chave aqui -já exposta na discussão sobre "traje
tórias tecnológicas" -é que, uma vez sedimentadas, as instituições 
podem funcionar como uma espécie de antolhos, fontes de esta
bilidade, mas também filtros de mudanças ou prisões onde 
rotinas operacionais, sistemas tecnológicos, e estratégias de 
produção ou negociação ficam trancadas - locked-in ( cf. Powell 
in Powell e DiMaggio eds., 1991, e North, 1990, cap. 11). 

Nesse sentido, sua função estabilizadora pode entrar em 
conflito com o pr�ósito de incremento de eficiência (cf. North, 
1990, ps. 93-96).3 Se assim for, o resultado é uma contradição 
intra-institucional, uma situação onde o contexto institucional 
se toma uma "vítima do seu sucesso": situações onde estabilida
de e eficiência deixaram de ser sincrónicos ( cf. F riedland e Alford 
in Powell e DiMaggio eds., 1991). O bloqueio do desenvolvimento 
de um mercado de trabalho "livre" pela Speenhamland (legislação 
introduzida na Inglaterra em 1785, e só abolida em 1834), em 
nome da estabilização de c_onflitos econômicos e do tecido social, 

30 A idéia de Schurnpeter de que a introdução de inovações não é jamais 
uma operação trivial, na medida em que, além de se contrapor à 
incerteza do futuro, tem que vencer também o conservadorismo do 

presente está totalmente sintonizada com esse argumento. 
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é um exemplo clássico desse tipo de situação (o episódio é 
cuidadosamente discutido por Polanyi, cf. 1980, cap. 7). 

A constelação institucional norte-americana contemporâ
nea, fortemente ancorada numa cultura política antiestado e 
anti-big business, de raizjefffersoniana, e expressa numa legis
lação antitruste capaz de ameaçar partir uma empresa como a 
Microsoft por ... excesso de sucesso competitivo (o que, na 
perspectiva schumpeteriana pode, como vimos, levar - legitima
mente - a uma posição de liderança sustentada de mercado), é 
um outro exemplo "espetacular" nessa mesma direção (cf. Wal
lace e Erickson, 1992, cap. 6, para o episódio da Microsoft versus 
Federal Trade Comission, e Dietrich, 1991, para uma discussão 
esclarecedora do impacto econômico - perverso - da cultura 
política norte-americana). 

A terceira característica, a heterogeneidade, isto é, a existên
cia de uma enorme diversidade entre as instituições englobando 
princípios de funcionamento, poder de organização, '"ética en
volvente" e grau de legitimidade - para citar apenas alguns 
exemplos - por sua vez, conspira contra a inércia, criando 
possibilidades de fertilização cruzada e adaptação criativa 
entre instituições (cf. Powell, 1991, cap. 8). A Constituição Meiji, 
promulgada no Japão em 1889 e definida por Munakata como "a 
remarkable product of a joint effort by German schollars and 
Japanese political leaders", pode ser citada como um exemplo 
de mimetização criativa de instituições (cf. Munakata, 1985, p. 
165 apud Pempel, 1986, e Pyle, 1974). 

A ocupação norte-americana no após-guerra (1945-52) forne
ce um outro, e talvez ainda mais impressionante, exemplo: o 
"casamento" de um projeto rooseveltiano de capitalismo "disper
so" e democrático com uma sociedade militarizada e dominada 
economicamente por uma dúzia de Zaibatsu ( cf. Cohen, 1987). O 
resultado desse entrecruzamento foi um autêntico evento crucial; 
não antecipado, provavelmente nãó pretendido -na forma em que 
se cristalizou - e irrepetível. De um ponto de vista mais organiza
cional do que institucional propriamente dito, os Chaebols, con
glomerados coreanos (Samsung, Daewoo, Hyundai, Goldstar) 
também exemplificam, através da sua arquitetura organizacional, 
um caso de fertilização cruzada institucional, fundindo traços da 
corporação multidivisional norte-americana com a estrutura de 
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propriedade dos Zaibatsu e elementos dos Keiretsu japoneses ( cf. 
Orrú, Biggart e Hamilton in Powell e DiMaggio eds., 1991). 

Instável, complexa e de dificil teorização, a relação entre 
instituições, estabilidade e eficiência pode, entretanto, ser orga
nizada de uma forma um pouco menos imprecisa, se nela forem 
introduzidos os conceitos de isomorfismo e congruência. 

Instituições, estabilidade e eficiência: isomorfismo 
e congruência institucional 

Para sermos tão sintéticos quanto possível: não se trata 
apenas de discutir a presença de instituições, mas, fundamen
talmente, a existência de isomorfismo31 

e/ou congruência entre 
elas. Definiremos isomorfismo institucional como a existência 
de compatibilidade entre os princípios de funcionamento de um 
conjunto de instituições, de modo a configurar um resultado 
sistêmico, isto é, internamente coerente ( cf. DiMaggio e Powell 
in Powell e DiMaggio eds., 1991, ps. 67-77). Quanto à congruên
cia institucional, iremos utilizar o termo para definir constela
ções ou arquiteturas institucionais cujos objetivos apontam 
para a mesma direção. 32 

Isso nos permite inserir na discussão a terceira dimensão 
relacionada à integração das instituições na nossa discussão: o seu 
impacto. Retomando um argumento já exposto, vamos sublinhar 
que o impacto das instituições sobre a atividade econômica não 
pode ser - e é fundamental que se repita isso - predeterminado: 
pode ser tanto estabilizador, quanto desestabilizador. No pri
meiro caso, a estabilização pode estar conectada com condicio
nantes institucionais agindo nas direções apontadas por Keynes, 

31 Por tsomo,jlsmo entende-se a propriedade que têm certas 
substâncias qulmlcami;mte diferentes de se cristalizarem no mesmo 

sistema. O transplante do conceito para o terreno institucional 
refere-se, como anotado no texto, à compatibilidade entre princípios 
de funcionamento das instituições, de modo que possam se plasmar 
num sistema integrado. 

32 Agradecemos a Adriano Proença a discussão desse ponto. 
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Weber e North; através da criação - via centralização política, 
coordenação e reforço de nexos interativos - de fontes de previ
sibilidade e eficiência - cm resumo: arenas socialmente construí
das para o exercício de ação coletiva (cf. Keynes, 1931, passim 
e, 1983, cap. 24, e Moogridge, 1992, caps. 13 e 18, Skidelsky in 
Skidelsky ed., 1977, e 1992, caps. 13-16). 

No segundo caso, a desestabilização pode resultar da presença 
de conflitos de racionalidades interinstitucionais ( cf. Weber, 1975, 
vol. 1, parte 2, Andreski, 1984, cap. 5 e Bell, 1976) ou, de situações 
onde as instituições se rigidificam e engessam o contexto que 
deveriam proteger (cf. Schumpeter in Swedbreg ed., 1991, cap. 12, 
e Olson, 1982, caps. 2, 3, 4 e 7). Tanto num como noutro, a 
proposição da correlação positiva entre estabilização e isomorfis
mo institucional é reafirmada. O que precede nos permite dizer o 
seguinte: os resultados concretos - da relação entre contexto insti
tucional e performance econômica - a despeito de não poderem ser 
predeterminados, irão depender de laços históricos, da cultura 
econômica na qual as instituições estão embebidas, de sua flexibi
lidade e da forma como se combinam entre si. 

Nesse sentido, talvez o exemplo mais impressionante seja o 
oferecido por Peter Berger, quando nos chama a atenção para o 
fato de que, em 1948, um Japão arrasado pela guerra e ocupado 
militarmente votava leis e construía instituições congruentes e 
isomórficas, moldadas em reciprocidade e solidariedade social, 
que iriam impactar positiva e significativamente sua recuperação 
econômica e coesão social. Neste mesmo ano (1948), a Africa do 
Sul não-ocupada e não-destruída votava sua legislação do apart
heid, cujo impacto econômico e efeitos de dilaceramento do 
tecido social se moveram na direção oposta à do Japão ( cf. Berger, 
1986, caps. 1 e 7). O ano de 1948 pode ser entendido aí, 
simbolicamente, como o marco zero do "renascimento" de dois 
tipos de capitalismo radicalmente distintos, em cuja base estav:attí. 
legados históricos, culturas econômicas e constelações institucio
nais, também, radicalmente distintas. É, também, um excelente 
exemplo de path-dependence institucional e cultural. 

A interação entre instituições e performance econômica é, 

como se vê, complexa e de difícil teorização. O grau de abstração 
permitido pelo objeto é "baixo", as generalizações contra-indica
das e os resultados mapeáveis e interpretáveis conceitualmente, 
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mas não previsíveis. A síntese de Hamilton nos fornece uma 
avaliação cautelosa, modesta do ponto de vista propositivo e, por 
isso mesmo, equilibrada a esse respeito: 

" ... an institution is an irn perfect agent of arder and of purpose 
in a developing culture. Intent and chance alike share in its 
creation; it irnposes its pattern of conduct upon the activities 
of rnen and its cornpulsion upon the course of unanticipated 
events ... It perforrns in the social econorny a nane too clearly 
defrned office - a performance cornprornised by the rnainte
nance ofits own existence, by the interests ofits personnel, by 
the diversion toalien purpose which the adventitious march of 
time brings ... Institutions and hurnan actions, cornplernents 
and antitheses, are forever rernaking each other in the endless 
drama ofthe social process" (cf. Hamilton, 1932, p. 89). 

A discussão precedente pretende ter sublinhado dois pon
tos: a) que estabilidade e eficiência não são fenômenos necessa
riamente sincrónicos· b) que a sua integração - fenômeno 
complexo e mutante33 - depende da presença de uma constela
ção institucional isomórfica e da existência de uma arquitetura 
institucional congruente. De modo, tentativamente, mais claro: 
proporemos que a união entre estabilidade e eficiência depende 
de uma composição - também complexa e instável - entre 
estruturas cooperativas, pressões competitivas, mecanismos de 
coordenação e da disseminação de uma cultura econômica 
não-ituiividualista. 

Um exame das relações entre contexto institucional e perfor
mance econômica na Inglaterra do após-guerra ilumina o primei
ro ponto supracitado (cf. a respeito, Hall, 1986, partes 1, 2 e 4; e 
Elba um e Lazonick, eds., 1986). A discussão sobre os Keirlf/t.su - e 
o exame da estrutura do Estado japonês e das suas relações com 
as empresas - ilustra, abundantemente, o segundo (cf. Gerlach, 
1992, para uma cuidadosa análise do primeiro ponto, e Johnson, 

33 O slogan de Minsky, a estabilidade é desestabilizante. é uma 
maneira sintética de colocar o argumento da "'estabilidade 
condicionada .. (cf. Crotty ln Dymski e Pollin, eds., 1994). 
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1982, para a discussão do segundo). Por outro lado, se olhamos 
a política industrial norte-americana vis-à-vis sua legislação anti
truste (cf. a respeito, Badaracco Jr. e Yoffe, 1983, e Jorde e Teece, 
eds., 1992), suas leis quanto à venda de armas vis-à-vis as estra
tégias de combate à violência desenhadas pelo Executivo (cf. 
Schlesinger, 1992), ou ainda a atual política cambial brasileira 
vis-à-vis a estratégia pretendida pelo governo de "reconstruir a 
indústria nacional" (cf. Castro, 1994), temos exemplos antitéticos 
ao anterior, isto é, da ausência de consistência institucional. 

4. Implicações para política econômica 

Em primeiro lugar, queremos sublinhar que, mesmo se aceita, 
a concepção neoclássica de política econômica - como corretora de 
falhas de mercado - encontra-se atrelada à - e dependente da -
validade dos axiomas e da construção teórica na qual está inserida: 
a do equilíbrio geral. Se esta é questionada, então não só as reco
mendações normativas de intervenção, como a própria definição, o 
âmbito e a lógica da política econômica no interior da teoria neo
clássica perdem inteiramente sua razio de ser. 

A orientação teórica e analítica com base nos legados de 
Keynes e Schumpeter exige, portanto, uma redefinição do concei
to de política econômica, bem como da especificação de seu 
âmbito de atuação, dos agentes da sua condução, a clarificação 
dos seus objetivos e a indicação dos instrumentos passíveis de 
utilização com o intuito de atingir seus propósitos. Em suma, 
trata-se de, partindo de fundamentos teóricos distintos, reconsi-'
derar a lógica, os elementos de condução e as possibilidades da 
política econômica, com o objetivo de fixar uma base coerente 
para a construção de proposições de caráter normativo que 
norteiem a sua práxis. 

Nesse sentido, no universo concebido por Keynes e Schum
peter, a política econômica é uma necessidade permanente ditada 
pelo funcionamento do mercado, mas suas possibilidades são 
forternente condicionadas pela estrutura institucional da eco
nomia, por seu grau de isomorfismo (coerência), e pelos canais 
de comunicação existentes intra-setor privado e entre este e o 
setor público. Sua formulação deve basear-se na identificação do 
conjunto de características que, nessa visão, definem as econo-
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mias capitalistas: tempo histórico e expectacional, incerteza, con
corrência via inovações, endogeneidade do progresso técnico, 
estratégias empresariais voltadas para a diferenciação e a impor
tância da malha institucional como suporte a ações de coordena
ção, embebendo as decisões tomadas pelos agentes econômicos 
e objetivando incremento de competitividade e convergência de 
expectativas . 

Face ao anterior - e em contraste com a interpretação neo
clássica, em que as intervenções devem cingir-se ao curto prazo, 
dado que no longo prazo a economia supostamente se ajusta -, 
a visão keynes-schumpeteriana percebe os preços praticados no 
mercado como sinalizadores relevantes apenas para ajustes de 
curto período entre quantidades ofertadas e demandadas. Não os 
concebe, todavia, como relevantes para, ou capazes de, prover 
todas as informações necessárias para guiar decisões comprome
tidas com a formulação de estratégias para períodos mais longos, 
como, por exemplo, as relativas a investimentos em capital fixo, 
escolha de trajetórias tecnológicas, políticas de inovação, ou 
gerenciamento de recursos humanos para utilização futura. Para 
esses propósitos, são necessários os arranjos institucionais supra
citados, orientados para a coordenação, no tempo, de decisões 
formuladas contra um futuro desconhecido e dotadas de raciona
lidades diferenciadas. 

Essa percepção nos permite propor uma redefinição do 
conceito de política econômica. Em uma abordagem keynes
shumpeteriana, política econômica deve ser concebida COYf!:O 

um instrumento de compatibilização entre estabilidade m'h
croeconômica, mudança tecnológica e incremento de compe
titividade sistémica num contexto de incertezas e volatílidad� 
potencial de expectativas. 

Partindo dessa ótica, sua instrumentalização deve estar bali
zada numa percepção (visão) enformada pelo reconhecimento de 
três elementos: 1) de que as forças de mercado são relevantes, 
mas insuficientes para cumprir essa meta, ou, se quisermos utili
zar um velho adágio de origem germânica, pelo reconhecimento 
de que '"the market is a good servant, but a bad master"; 2) de que 
as possibilidades de sucesso dessa compatibilização estão direta
mente ligadas à construção de instituições coerentes entre si e 
fomentadoras de cooperação e intercâmbio de informações intra e 
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intersetoriais; 3) de que o Estado é um parceiro fundamental na 
arena econômica, mas deve funcionar, tanto quanto possível, 
como arena de consolidação de pactos, agente de sinalização de 
transformações e coordenador de última instância de sua absor
ção. 

Em poucas palavras, conceber política econômica como um 
conjunto de medidas de fomento à cooperação entre e intra-ins
tituições públicas e privadas, cujo objetivo é a criação de estímulos 
(oportunidades) e pressões (ameaças) para o incremento da 
competitividade da economia, tomando como variáveis cruciais a 
preservação de sua estabilidade macroeconômica, um nível ade
quado de competição e a administração da mudança tecnológica. 

Essa redefmição abre espaço para uma terceira observação, 
relativa aos instrumentos e ao âmbito de atuação da política econô
mica. Quanto aos primeiros, fica claro que não há empecilho teórico 
para que todas as medidas de política econômica possam ser utili
zadas como instrumentos de incremento de ordem, estabilidade e 
competitividade do sistema econômico. Essa proposição põe em 
evidência que o seu âmbito de atuação é extremamente amplo, 
atravessando diagonalmente o aparelho produtivo. 

A política econômica, no contexto em que a focalizamos, 
possui diversas dimensões ou pontos de acesso. Sua base concei
tuai, a estratégia de coordenação via instituições, envolve, neces
sariamente, tanto medidas "horizontais", quanto setoriais. A 
relação entre ambas é, portanto, de complementaridade, e não 
de exclusão. 34 Dois exemplos, no âmbito das políticas indu�rial 
e monetária, ilustram o ponto. 

As características da moeda - e do crédito - e a incerteza 
estrutural presente na economia demandam a presença de insti
tuições que atuem horizontalmente para construir - e manter -
expectativas otimistas em face do investimento, de modo a mini
mizar o aparecimento de comportamentos defensivos orientaãos 

34 Na verdade, esta distinção somente tem sentido no universo 
neoclássico, onde a intervenção seletiva, ao afetar os preços relativos 
e, portanto, os sinais de mercado, tende a produzir uma "alocação 
ineficiente de recursos". 
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pela preferência pela liquidez. Contudo, a capacidade diferencia
da de autofinanciamento por parte de setores e firmas, bem como 
as características distintas do processo de expansão de cada 
indústria podem requerer medidas diferenciadas por parte da 
política monetária. 

Por outro lado, as características tecnológicas específicas 
de cada setor industrial (Dosi, 1988a e 1988b, e Pavitt, 1984) 
recomendam um tratamento seletivo no padrão de atuação, o 
caso da política industrial, tendo em vista os respectivos poten
ciais de apropriabilidade ou oportunidade contidos em cada 
trajetória tecnológica. No entanto, o argumento anterior não 
descarta a importância de uma política geral- incentivos fiscais 
e creditícios por exemplo - de estímulo à pesquisa básica ou à 
formação de mão-de-obra qualificada que afete a qualidade dos 
insumos genéricos da atividade industrial, ou seja, medidas de 
natureza "horizontal". 

A quarta observação refere-se à relação entre política econô
mica e intervenção do Estado na economia. Esta relação aparece 
como uma equação em quase todos os trabalhos referentes ao 
tema, independentemente de suas filiações teóricas ou ideológi
cas. A visão de política econômica que emerge das obras de Keynes 
e Schumpeter, no entanto, tem uma abrangência institucional 
mais ampla, isto é, sua efetivação - e justificativa - implica a ação 
de um leque bastante diversificado de instituições qth! ultrapassa 
em muito a presença do Estado. Logicamente, este, pela sua 
abrangência e suposta legitimidade, se apresenta como entidade 
privilegiada para o exercício de catalisação de forças, através de 
sua atuação na coordenação de última instância de estratégias 
empresariais, e na consolidação dos pactos necessários à sua 
concretização. Entretanto, mesmo nesse âmbito, é pretiso explo
rar suas diversas dimensões. 

As características do progresso técnico, bem como algumas 
dimensões tradicionalmente associadas à estrutura de mercado 
(barreiras à entrada, estrutura de custos, características dos pro
dutos, fontes de matérias-primas etc.) podem revelar as potencia
lidades de uma integração dinâmica entre estrutura industrial e 
estratégias empresariais. A combinação do conjunto de proprie
dades definidoras da estrutura geral de um mercado, que abarque 
fatores econômicos, tecnológicos e institucionais - inclusive os 
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elementos de seleção e os mecanismos de aprendizado típicos de 
cada estrutura industrial-, podem dar origem a linhas estáveis 
para a baliz.ação de estratégias competitivas diferendadas. 

Este argumento, no entanto, não implica, necessariamente, 
a existência de resultados repetitivos que mantenham a estru
tura inidal, dadas as possibilidades de alterações no meio 
ambiente - provocadas, por exemplo, por transformações em 
outros setores de atividade ou no cenário internacional, que, do 
ponto de vista de uma indústria em particular, são exógenas -e 
a incerteza e as defàsagens temporais inerentes às atividades 
inovativas. Como pensamos ter explicitado, nada garante sua 
estabilidade estrutural: o eventual sucesso, sempre incerto e não 
previsível, de uma determinada f11"llla pode alterar radicalmente 
sua parcela do mercado, o número de participantes da indústria, 
as características de performance do(s) produto(s) -e, portanto, 
as estratégias particulares de diferenciação dos produtos e dos 
processos perseguidas pelos concorrentes -a natureza das bar
reiras à entrada e/ou o perfil de custos da indústria.-

Para concluir: embora possa haver padrões genéricos de 
competição bem definidos em determinados setores, as estraté
gias empresariais das firmas que os compõe serão sempre diferen
ciadas. A política econômica não deve, nem predsa, entretanto, 
paralizar-se diante disso. Os elementos supradtados com os 
quais ela deve operar não implicam uniformidade operacional 
ou comportamental, mas convergência de expectativas e coope
ração, institucionalmente construídas. 
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A COOPERAÇÃO ENTRE EMPRESAS COMO 
IMPULSORA DA INOVATIVIDADE: 

(Proposta para as empresas nacionais) 

Victor Prochnik 

1. Introdução 

Atualmente, é amplamente reconhecida a importância da ca
pacidade empresarial de inovar e absorver novas tecnologias para o 
desenvolvimento econômico. No caso brasileiro, apesar dos inves
timentos em racionalização administrativa e aumento da produtivi
dade e qualidade, verificados na década de 90, o sistema empresarial, 
em geral, ainda está distante da capacitação necessária para desen
volver e incorporar novas tecnologias. Como mostram Fleury e 
Arkader, em capítulo neste livro, nas firmas brasileiras, em contraste 
com as de outros países, são feitos menores investimentos em 
inovatividade e diferenciação de produto. 

Um dos requisitos fundamentais para atingir esta meta, 
dentro do padrão atual de operação empresarial, é o estabeleci
mento e a generalização de elos de cooperação entre empresas, 
como procuram mostrar Lundvall (1988), DeBresson e Amese 
(1991). Esta mesma questão, a relação entre cooperação e inova
tividade, é focalizada neste trabalho. Para isto, o capítulo está 



dividido em quatro partes, três referentes aos determinantes 
teóricos da questão e uma sobre sua aplicação ao caso brasileiro. 
Nas três primeirJs. busca: 1) apresentar uma das dimensões da 
evolução atual das firmas nas economias mais desenvolvidas, o 
estabelecimento de relações externas mais cooperativas; 2) discu
tir o padr:io atual de inovação, a inovação sistémica; e 3) mostrar 
a relação entre as duas anteriores, isto é, como a inovação sisté
mica requer o estabelecimento de formas organizacionais capazes 
de conter relações mais cooperativas entre os agentes. 

Na última parte, referente ao caso brasileiro, são apresentadas, 
inicialmente, evidências para mostrar que as relações entre empre
sas, no Brasil, são caracterizadas por um alto nível de conflito. Tendo 
em vista a discussão teórica anterior, que procura vincular a inova
tividade empresarial à intensidade da cooperação interfirmas, o alto 
nível de conflito, percebido no Brasil, é, assim, um obstáculo rele

vante para um desempenho tecnológico mais produtivo. Neste 
sentido, é teita, por último, uma sugestão: as grandes empresas 
devem liderar o processo de amenização de conflitos, criando 
mecanismos de cooperação com as demais que lhes permitam, entre 
outras conseqüências, explorJr as vantagens da inovação sistémica. 
O artigo finaliza com o estudo de um caso de grande empresa 
bmsileira, fazendo propostas no sentido da implantação de relações 
mais coopemtivas com outros agentes econômicos. 

2. Cooperação entre empresas 

2.1. A definição de cooperação 

O trabalho seminal sobre cooperacão interfimrns é o de 
Richardson (1972). O autor procura mostrar: 1) a existência de 
uma extensa rede de diferentes formas de cooperação entre 
empresas, diferindo, neste aspecto, da visão tradicional do siste
ma produtivo que considera apenas as firmas e os mercados, com 
estes últimos constituindo os únicos elos a quebrar o isolamento 
entre as primeiras. Atividades de cooperação podem abranger 
firmas relacionadas por laços de compra e venda, firmas cm uma 
mesma indústria e mesmo fim1as pertencentes a setores diferen
tes e não relacionados do ponto de vista das relações de compra 
e venda; e 2) que a existência desta rede tem implicações relevan-
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tes para a teoria econômica, possibilitando levantar críticas às suas 
vertentes mais ortodoxas. 

A discussão sobre a existência de uma rede de atividades de 
cooperação interfirmas depende, em primeiro lugar, do significa
do do termo cooperação. Para Mariti e Smiley (1983, p. 39), 
"acordo cooperativo é qualquer acordo explícito e de longo prazo 
entre duas ou mais firmas''. Eles classificaram os 70 acordos 
encontrados (geralmente entre grandes empresas, uma vez que a 
fonte de informações usada foram os jornais do período de 
pesquisa) nas seguintes classes: transferência de tecnologia, com
plementaridade tecnológica (transferência de tecnologia bidire
cional), acordos de vendas, compartilhamento de riscos e 
economias de escala (busca de melhor repartição da produção). 

Para Buckley e Casson (1988, p. 92), cooperação é a "coor
denação efetuada através de paciência (forbearance) mútua". 
Nesta definição, a palavra paciência tem um significado diverso 
do usual e até curioso, como é explicado em outro texto de um 
dos autores: "paciência é exercida quando os parceiros abstêm-se 
de enganar o(s) demais" - Buckley (1994, p. 2). 

Dentro desta concepção, para haver cooperação, a abstenção 
mencionada é requerida apenas entre os cooperantes. Nesta 
acepção, um cartel também é um acordo de cooperação. Assim, 
não alteram o significado e o uso do termo cooperação os dife
rentes efeitos das atividades de cooperação, como formação de 
cartéis, barreiras à entrada e outras formas vistas como negativas 
à eficiência do sistema ou difusão de tecnologia, economias de 
esforços e outras formas vistas como positivas. 

Por último, o mesmo termo também é usado nos casos em 
que existem assimetrias entre os cooperados na distribuição dos 
frutos da cooperação. Neste caso, está implícito que os coopera
dos concordam com os critérios estabelecidos, aceitando a desi
gual distribuição de poder. 

Buckley e Casson (1988) e Mariti e Smiley (1983) seguem a 
mesma trilha de Richardson (1972), no sentido de que as defini
ções operacionais citadas identificam a cooperação como uma 
forma de coordenação de atividades, ao lado de duas outras 
formas usualmente mais mencionadas, a firma (forma de controle 
hierárquica) e o mercado (no limite, uma forma de. coordenação 
externa às firmas). 
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De fato, esta é a essência da definição de Richardson (1972) 
que, na explicação, introduz originalmente o conceito de capaci
tação (capability). Na sua concepção, a indústria realiza ativida
des, feitas em organizações para isto dotadas de capacitação 
apropriada (conhecimento, experiência e skílls). Existem ativida
des que são similares, porque requerem as mesmas capacitações, 
e atividades que são complementares, porque " ... representam 
diferentes fases de um processo de produção e requerem, de uma 
maneira ou outra, serem coordenadas." Richardson (1972, p. 29). 
A coordenação pode ser realizada através do mercado, dentro de 
uma firma ou por cooperação. 

A coordenação intrafirma é preferida quando existem econo
mias de escala na execução das atividades (possivelmente também 
economias de escopo, termo difundido após o período em que o 
artigo foi escrito) e requisitos de capacitação especializados. O 
mercado é mais interessante quando a demanda é mais estável e 
predizível e a cooperação entre firmas é escolhida quando " ... exis
te a necessidade de coordenar atividades dessemelhantes mas 
complementares" - Richardson (1972, p. 32). 

A tecnologia, por ser uma mercadoria de características espe
ciais (caráter tácito de parte do conhecimento tecnológico, por 
exemplo), é usualmente transacionada, em esquemas intensos, em 
atividades cooperativas. Muitas vezes, por exemplo, é necessário 
adicionar, à venda de licenças, atividades que se desenvolvem, 
normalmente, em ambientes cooperativos, como consultoria, trei
namento e aperfeiçoamento e adaptação da tecnologia objeto do 
contrato. 

Por último, cabe observar que, na cooperação entre firmas, 
as atividades realizadas são tão importantes quanto os fluxos de 
informação estabelecidos e as interações daí decorrentes. Na 
organização em rede, como é visto adiante, a flexibilidade da 
estrutura informacional, adquirida mediante a contínua evolução 
dos padrões de interação, é uma variável estratégica. 

2.2. A abundância e a crescente freqüência de atividades 
de cooperação na malha econômica 

As atividades de cooperação, assim definidas, parecem não 
somente ser abundantes na malha econômica como, também, 
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cada vez mais freqüentes. A abundância é comprovada por 
muitos estudos empíricos. Por exemplo, um estudo sobre 100 
pequenas e médias empresas inovadoras da Inglaterra, para 
adicionar evidência ao exemplo anterior, que destacava as gran
des empresas, mostrou que 89 mantinham pelo menos um elo 
significativo com outras instituições e, excluindo-se os elos com 
o setor público, 84,5% tinham algum tipo de ligação significativa 
com outras empresas. A distribuição dos elos significativos é 
apresentada a seguir: 

Tabela 1 

Tipos de Acordos em Companhias de 
Tecnologia de Ponta em Amostra 

de Empresas Inglesas 

Tipo de acordo % de empresas 

Subcontratação de P&D 

P&D cooperativo 

Subcontratação de parte da produção 

Marketing cooperativo 

Acordos de marketing 

Elos com o setor público 

Rothwell e Dodgson ( 1991 ) 

entrevistadas 

39 

26 

68 

37 

25 

55 

A freqüência crescente dos acordos de cooperação também 
é uma questão relevante. Os executivos entrevistados por Mariti 
e Smiley (1983) confirmaram o crescimento, nos 15 anos prece
dentes às entrevistas, da freqüência de atividades de cooperação 
com outras empresas. Os autores atribuem este crescimento a 
uma conjunção macroeconômica, o mais lento crescimento da 
economia: ..... quando a demanda estava crescendo com mais 
rapidez, o melhor (mais lucrativo) uso do tempo escasso dos 
administradores era servir o mercado crescente e expandir a 
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produção e não minimizar custos através de acordos de coope
ração" - Mariti e Smiley (1983, p. 50). É significativo, entretanto, 
que, na indústria de computadores, não atingida pelo mesmo 
declínio da demanda, a maior intensidade de cooperação deriva 
da rapidez do desenvolvimento tecnológico e da pouca expe
riência, de muitas das firmas desta indústria, em atividades de 
marketing. 

Estes dados referem-se a uma época anterior à do processo 
de globalização das economias nacionais. Posteriormente, o nú
mero de acordos parece ter continuado a aumentar, como é visto 
adiante. 

23. Uma observação sobre as conseqüências teóricas da 

crescente malha de relações cooperativas 

Por último, cabe uma observação sobre as conseqüências 
teóricas da existência de uma extensa rede de cooperação. Para 
Richardson (1972), as conseqüências teóricas não são triviais. A 
concepção do setor produtivo como sendo composto de um 
arquipélago de firmas no meio de um oceano de mercados não 
faz mais sentido. As ilhas já não são tão isoladas, umas das outras, 
por causa das "pontes de cooperação". 

Os preços e as quantidades vendidas em cada mercado, 
neste contexto, perdem parte relevante do seu conteúdo infor
macional. As próprias definições de mercado e firma ficam menos 
claras. A existência de uma rede de atividades de cooperação 
entre firmas quebra a dicotomia firma/mercado, na qual a ativi
dade das firmas termina na entrega dos seus produtos e serviços 
ao(s) respectivo(s) mercado(s) de interesse. O mercado não tem 
sempre o mesmo poder de interromper a produção, delimitando 
uma firma das demais. 

Assim, tanto pela constatação da sua existência empírica 
como devido aos '"distúrbios" que esta existência traz para os 
modelos teóricos, a rede de atividades de cooperação interfirmas 
não pode se constituir em um dos elementos que devem ser 
abstraídos na busca de um marco teórico mais preciso para a 
organização industrial. A sua inserção em um outro modelo, 
entretanto, coloca uma série de questões que vão muito além das 
pretensões deste texto. 
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2.4. Cooperação no modelo empresarial japonês 

Nos itens anteriores, procurou-se mostrar não apenas alguns 
conceitos relacionados com a cooperação entre indústrias como, 
também, algumas das suas tendências. Em particular, a evidência 
estatística disponível sugere que a cooperação entre empresas 
que operavam de acordo com o modelo corporativo americano 
já crescia, antes do início da influência do modelo japonês. 

Não há, entretanto, termo de comparação entre o nível de 
cooperação nos dois modelos. No modelo corporativo japonês, a 
cooperação entre agentes econômicos é uma de suas característi
cas fundamentais. A cooperação entre firmas, no modelo japonês, 
é extensa e se sobrepõe ao processo de concorrência industrial. 
Ela abrange tanto as relações ao longo das cadeias produtivas, do 
qual o exemplo possivelmente mais conhecido é o do Keiratsu 
vertical Toyota, como as relações entre empresas do mesmo 
grupo econômico (os grandes Keiratsus horizontais) e empresas 
de grupos diferentes, pertencentes as mesmas indústrias ou mes
mo de setores diversos. 

A cooperação também é uma prática mais comum dentro 
das empresas. Um dos princípios dos métodos organizacionais, 
como se sabe, é a diminuição dos estoques intermediários, que 
aproxima operadores de etapas consecutivas. Outros métodos, 
como a busca incessante de maior qualidade, menor segmenta
ção de funções e organogramas, organização mais flexível de 
processos também contribuem para o aumento da cooperação 
intra firma. 

Uma maior inovatividade, questão central deste artigo, também 
é favorecida pelos métodos organizacionais japoneses. A rapidez e 
a qualidade do processo de P&D aumentou muito com a introdução 
das técnicas de desenvolvimento de novos produtos em paralelo e 
com a aproximação dos departamentos de P&D com os departamen
tos de produção - Womack et ai (1990), Aoki (1990). 

A maior inovatividadc também é fruto da maior cooperação 
entre empresas. No modelo japonês, a participação de fornece
dores e distribuidores no desenho de um novo produto/serviço é 
muito maior do que no modelo tradicional da corporação ameri
cana. Os revendedores de veículos, por exemplo, têm. no modelo 
japonês, um papel crucial no fornecimento de informações co-
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merciais para as empresas montadoras, que auxilia o planejamen
to do marketing e o desenvolvimento de novos modelos. 

A difusão internacional das técnicas organizacionais japonesas, 
uma das dimensões do modelo japonês, provocou um salto quali
tativo no patamar de cooperação entre empresas em todos os países 
em que foram introduzidas estas técnicas, entre as quais, como 
mostram outros capítulos deste livro, as empresas brasileiras. A 
redução de estoques, por exemplo, requer maior coordenação 
fornecedor/cliente. A ampliação da qualidade tem o mesmo efeito. 

A questão restante, de mais dificil mensuração, é se a cultura 
organizacional brasileira absorveu o paradigma da cooperação de 
forma suficiente para implementar redes de firmas. 

3. Inovação sistêmica, fusão e fissão tecnológica 

Durante a década de oitenta, além da difusão dos métodos 
organizacionais japoneses, o outro vetor de mudança radical na 
organização empresarial foi o avanço do emprego das tecnologias 
de informação. Neste sentido, tão importante quanto o aumento 
de capacidade dos computadores foi a descentralização do seu 
uso, através da difusão de microcomputadores, redes de compu
tadores e da filosofia cliente/servidor. 

Dada a importância da inovatividade no modelo empresarial 
atual, alguns autores, entre os quais Freeman (1991) e Imai e Baba 
(1991) ressaltam, como principal causa da evolução das estruturas 
organizacionais para o modelo em rede, a mudança no padrão de 
inovação vigente, derivada da influência múltipla causada pela 
difusão das tecnologias da informação. 

De fato, para ampliar o grau de inovatividade, é necessário 
que as empresas levem em consideração o impacto da difusão das 
tecnologias de informação sobre o padrão de inovação. Quer por 
sua influência sobre a organização da produção e do processo de 
trabalho nos departamentos e laboratórios de pesquisa, quer por 
sua crescente incorporação em produtos e serviços os mais diver
sos, esta difusão tem o efeito de ampliar a importância das 
tecnologias de informação no processo inovador dos mais diver
sos setores. 

Neste sentido, o conceito de inovação sistêmica busca valo
rizar a natureza interdisciplinar da inovação nas indústrias de base 
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tecnológica digital e as cadeias de reações que se seguem às 
inovações mais radicais. O desenvolvimento tecnológico, nestas 
indústrias, é caracterizado pela confluência e uso de conhecimen
tos advindos de diferentes tecnologias e disciplinas científicas, 
como indica o extenso leque de especializações profissionais 
encontrado nos laboratórios de P&D das grandes empresas inter
nacionais. 

A natureza sistêmica não é uma característica recente da 
inovação tecnológica. Ao contrário, o processo inovador sempre 
se caracterizou pela mistura de idéias e conhecimentos comple
mentares - Teece (1986). O conceito de inovação sistêmica, 
entretanto, procura ressaltar a relevância desta complementarie
dade no contexto da atual revolução microeletrônica, indicando 
a importância, para as empresas, da busca e da combinação de 
conhecimentos advindos de fontes externas para proceder o 
progresso técnico. A multimídia, por exemplo, é composta pelo 
saber e as práticas das tecnologias de áudio, vídeo, editoração, 
software, informática e telecomunicações. 

Importa ressaltar, na evolução das inovações sistêmicas radi
cais, não apenas a inovação a nível dos produtos/serviços finais 
como, também, a importância das recombinações dos elementos 
estruturais (partes, componentes, peças, materiais e equipamen
tos de produção). Muitas vezes, a atividade tecnológica estratégica 
ocorre várias etapas para trás nas cadeias produtivas, como mos
tram os exemplos das inovações radicais em semicondutores e o 
potencial econômico de novos materiais. 

Baba (1988) procura mostrar como a evolução da eletrônica, 
nos últimos 30 anos, deslocou progressivamente a atividade tecno
lógica estratégica para trás, sobre as cadeias produtivas, na direção 
dos semicondutores e, mais recentemente, dos materiais. As firmas 
japonesas bem-sucedidas -T oshiba, Sony etc. -buscaram dar passos 
de integração para trás (ou exercer diferentes formas de domínio 
sobre fornecedores) incorporando a produção dos componentes 
estratégicos. 

A localização exata das atividades tecnológicas estratégicas 
e a determinação do grau de apropriabilidade associado a 
diferentes opções de integração para trás/para frente e/ou for
mas de alianças com clientes/fornecedores são, entretanto, 
questões extremamente complexas. Mais recentemente, a evo-
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lução tecnológica seguiu outros rumos que não os pensados 
como mais prováveis pelas grandes corporações japonesas. 
Foram privilegiados, relativamente mais, o componente de 
software, design e integração de sistemas dos serviços e produ
tos. No hardware, o progresso técnico foi mais lento do que se 
esperava, como sugere, até o momento, o pequeno sucesso da 
exploração econômica de novos materiais, como arseneto de 
gálio e materiais supercondutores, e o avanço relativamente 
mais vagaroso da biotecnologia. 

A liderança tecnológica nos segmentos de software, integra
ção de sistemas e design ainda é dos Estados Unidos. As empresas 
norte-americanas, portanto, se beneficiaram relativamente mais 
dessa alteração na importância relativa dos elementos configura
dores de produtos e serviços, dispostos sobre as diversas etapas 
das cadeias produtivas (Borrus, 1993). 

O aspecto sistêmico do processo de inovação advém, por
tanto, da interdependência e da complementaridade das técni
cas, usadas em diferentes setores econômicos, assim como do 
progresso tecnológico em suas respectivas partes, componentes, 
peças e materiais, que se recombinam de forma diversa em cada 
nova geração de produto. O caráter sistêmico da inovação, por
tanto, surge na fase de pesquisa e desenvolvimento, com a 
congregação sistêmica de tecnologias diversas, em diferentes 
níveis das cadeias produtivas. 

A tabela 2 mostra uma série de inovações relevantes no setor 
de transportes, agrupadas em dois conjuntos. As inovações das 
décadas de 40 e 50 têm por objetivo criar economias de escala e 
aumentar a eficiência do transporte com base no custo barato do 
óleo combustível. A segunda, inovações das décadas posteriores, 
incorporam tecnologia digital e têm um caráter sistêmico muito 
mais acentuado. 
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Tabela 2 

lnovaçóes no Setor de Transportes 1940s/1980s 

( 1) Inovações de sisten1as e de economias de escala para 
adquirir vantagens de tecnologia de baixo custo intensiva 
em petróleo 

Conteinerizacão 
Unitização 
Roll-on, roll-off 
Pipe fines de óleo e gás 
Dielização de ferrovias 
Maior escala de caminhões (até 38 t.), aviões (Dc3 até o 747), 
navios tanque (de 20.000 dwt até 500.000 dwt) e portos e 
terminais. 

(2) Inovações de informação e controle para adquirir vanta
gens do rapidamente decrescente custo da eletrônica e da 
computação (1960s/1980s) 

Radar e controle computadorizado do tráfego aéreo 
Sistemas computadorizados de reserva 
Sistemas de vôo e aterrissagem/decolagem 
Computarização de pátios ferroviários, sistemas de sinalização, 
agências de viagem, sistemas de contole de tráfego, sistemas de 
transporte e de distribuição. 

Fonte: Freeman ( 1991, p. 508). 

A inovação sistémica surge nos processos de fusão e fissão 
tecnológica. A fusão tecnológica gera as inovações de maior impac
to econômico, em que novos produtos são fruto da integração de 
tecnologias anteriormente distintas entre si. Esta integração tam
bém produz novas áreas de saber tecnológico, como mostram os 
exemplos da multimídia, mecatrônica, originada na fusão da ele
trônica com a mecânica; medicina nuclear, que associa o know
how biomédico com a eletrônica e a engenharia nuclear. 
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O conceito de fissão tecnológica, por sua vez, procura 
representar o conjunto das reações em cadeia, que se seguem 
à introdução das inovações mais radicais, na forma de novos 
produtos derivados. Essas seqüências de inovações constituem 
os movimentos de constante diferenciação de produtos e de 
serviços, observáveis nos setores econômicos do complexo 
eletrônico e, crescentemente, nos demais setores sujeitos à 
ação da tecnologia da informação. São caracterizadas por mo
dificações conjuntas de hardware, software e serviços comple
mentares, ampliando o diferencial entre produtos de gerações 
subseqüentes. 

Na área da multimídia, por exemplo, já começam a ficar 
comuns, no Brasil, os trabalhos de apresentação e os quiosques 
de informações, como os encontrados nos shopping-centers, além 
dos produtos de entretenimento. No futuro, prevê-se um grande 
impacto da multimídia na engenharia, medicina, negócios, turis
mo etc. (lndustr:-11 Outlook, 1994). 

Assim, uma primeira característica dos processos de fissão 
tecnológica é a açã( complementar de três vetores de modificações 
dos produtos/servi1:sos, as alterações de hardware, software e de 
serviços incorporados. Uma segunda característica relevante é a 
interdependência entre os diversos processos de fissão tecnológica 
que ocorrem simultaneamente em diferentes setores da economia, 
como mostra, por exemplo, a relação entre o avanço das redes de 
comunicação de dados corporativas e a fissão tecnológica dos 
microcomputadores pessoais tipo PC. Por último, cabe sugerir que 
os processos de fissão tecnológica têm início em processos de fusão 
tecnológica, como sugere o impacto do microscópio de efeito túnel 
sobre o avanço da microeletrônica. As inovações mais radicais 
também dão fim a seqüências de produtos, como mostra a subtitui
ção do toca-discos pelos aparelhos a laser. 

Os processos de fusão tecnológica e de inovação sistêmica 
radical são conduzidos, em geral, pelas grandes corporações 
fabris trarn,nacionais dos países industriais líderes. Os produtos 
vencedores destas disputas formam padrões que vigoram interna
cionalmente. Nestes casos, os processos nacionais de incorpora
ção de tecnologia diferem entre si, principalmente pela 
velocidade de difusão. Alguns países adotam as inovações radicais 
mais rapidamente do que outros. 
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A adoção dos processos de fissão tecnológica, apesar da 
influência da evolucão tecnológica internacional, pode variar 
muito mais entre países. A adoção não difere apenas em termos 
de velocidade de difusão. Os processos de fissão tecnológica 
variam, também, em termos do seu conteúdo e do seu uso. 

As maiores diferenças se devem, por um lado, à maior 
factibilidade da realização de modificações menores no hardwa
re, da incorporação de novos módulos de software e da criação 
de novas formas de serviços complementares (o sucesso em 
inovações radicais para as quais existem padrões mundiais �sta
belecidos é muito mais improvável). Por outro lado, cada socie
dade tem necessidades específicas e pres�. ,na, portanto, por 
aprimoramentos em direção dos seus interesses dominantes. No 
Brasil, por exemplo, devido à prevalência de baixas taxas de 
crescimento econômico associadas a altas taxas de inflação, a 
informatização alcançou, proporcionalmente mais o sistema fi
nanceiro do que o restante do sistema produtivo. 

Assim, os conceitos inovação sistêmica, fusão e fissão tecno
lógica podem sugerir novas vias para a política industrial de países 
em desenvolvimento como o Brasil. A fusão tecnológica não está, 
em geral, ao alcance das firmas nacionais atuando de forma 
isolada ( o sucesso em inovações radicais para as quais existem 
padrões mundiais estabelecidos é muito improvável). É necessá
rio o incentivo a uma maior transferência de tecnologia. As 
maiores firmas brasileiras, entretanto, poderiam buscar formas de 
participar de algumas das alianças tecnológicas internacionais que 
desenvolvem estes produtos e serviços. 

Já o desenvolvimento de movimentos de fissão é inteiramen
te compatível com as nossas capacidades (infra-estrutura técnico
científica desenvolvida e mercado usuário diversificado). Tanto as 
maiores firmas podem realizar inovações desta natureza, como 
pequenas firmas especializadas, associadas ou não às firmas maio
res, têm capacidade para contribuir para as seqüências de fissão 
tecnológica. 

Antes de fazer sugestões neste sentido, é necessário, ainda, 
observar que foi desenvolvido, internacionalmente, um formato 
organizacional para incorporar a inovação sistêmica, a firma em 
rede, mostrado no próximo item. Após apresentar este modelo, 
o texto aplica a discussão ao caso brasileiro. O foco é uma das 
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diversas possibilidades, não excludentes, de fomento a uma polí
tica industrial e tecnológica compatível com os processos de fissão 
e fusão tecnológica, a constituição de organizações em rede. 

4. A organizacão em rede para aumentar a cooperação e a 

inovatividade 

Imai e Baba (1991, p. 389 ) definem uma "organização em 
rede" como " ... um arranjo institucional básico para lidar com a 
inovação sistêmica. As redes podem ser vistas como formàs 
interpenetradas de mercado e organização. Empiricamente, 
elas são organizações fracamente articuladas, com um centro.e 
elos, fortes ou fracos, entre seus membros constituintes. As 
redes possibilitam às corporações identificar oportunidades 
emergentes para ligar a especialização flexível através das fron
teiras das firmas e para disparar inovação contínua e em intera
ção . ... Nós enfatizamos a importância de relações cooperativas 
entre firmas como um mecanismo chave de configuração de 
uma rede. Elas incluemjoínt-ventures, licenças, contratos de 
administração, subcontratação, compartilhamento da produ
ção e cooperação em P&D." 

Os autores usam o termo para analisar diferentes estratégias de 
grandes empresas internacionalizadas. Eles classificam os tipos de 
empresas em três categorias: 1) tradicionais, cuja internacionaliza
ção se dá em função de preços relativos de fatores; 2) multidomés
ticas ou globalizadas, firmas de estrutura mais centralizada; e 3) os 
cross-border networks, um tipo de estrutura empresarial nascente, 
com estrutura descentralizada de poder, mais apta para lidar com a 
inovação contínua, crescente diferenciação de produtos e varieda
des regionais ou nacionais de padrões de demanda. 

Nos cross-bo,·der networks, a descentralização de poder 
amplia a tomada de decisões ao nível das divisões, permitindo 
uma adaptação mais fácil aos diferentes ambientes socioculturais 
e facilitando associações com sócios locais e/ou projetos com 
outras divisões da mesma ftrma. Como existe uma intensa troca 
de informação e associações ao · nível regional, a estrutura da 
empresa fica constituída de complexos regionais, articulados 
entre si e, muitas vezes de maneira mais fraca, com o centro da 
ftrma (o centro também é o centro de uma região). 



Neste tipo de finna, a variável estratégica chave não é a 
montagem da estrutura organizacional mais eficiente. "A conside
ração crucial tem que se relacionar com a construção de um 
'contexto' de rede, ... e então ao desenho de uma boa estrutura 
organizacional, que induz interações variadas (incluindo as de 
tipo espontânço) para criar a inovação contínua . ... A fronteira 
separando a parte de dentro da de fora não é fixa, mas sim flexível. 
O padrão de interação muda e evolui continuamente. A essência 
da rede, então, advém das suas propriedades dinâmicas ... de 
forma que nossa análise é realizada em um quadro dinâmico." -
Imai e Baba (1991, p. 397). 

A tendênc� à inovação sistêmica influenciou decisivamente 
o· desenvolvimento das firmas em redes e das redes de firmas. 
Como visto, a atividade tecnológica estratégica, na eletrônica, se 
moveu em três direções, na direção da maior importância dos 
componentes, fusão com outras tecnologias e integração de sis
temas. A confonnaçã9 em rede permitiu às empresas líderes 
acompanhar melhor estes movimentos. 

A articulação pa111 trás, com as finnas menores preexistentes, 
além dos exempl� de Baba (1988) sobre o crescimento da 
integração para trás e/ou maior cooperação com pequenas finnas 
nas grandes empresas japonesas, é discutida por Freeman (1991). 
O autor afinna que, embora seja difícil comprovar empiricamente, 
na década de 80, o caráter das relações entre grandes e pequenas 
empresas, nos setores mais intensivos em tecnokgia, mudou 
qualitativamente. As pequenas empresas, subcontratantes ou for
necedoras, deixaram de ser consideradas apenas como fornece
doras de mão-de-obra barata ou absorvedoras das flutuações 
cíclicas e passaram a ter um papel muito mais importante como 
parceiras das maiores. 

Este movimento é compreensível dentro da observação de 
Baba (1988), quando mostra o deslocamento da fronteira tecno
lógica, nos setores que usam eletrônica, cadeia acima. Em cada 
etapa para trás, os compÓnentes se tomam mais sofisticados, 
agregam mais valor e sua qualidade é mais relevante para a 
performance do produto/serviço final. 

A mesma questão é central em Saxenian (1991), que discute 
a evolução recente da produção de computadores e sistemas em 
Sillicon Valley e a fonnação de redes de produtores: " ... as finnas 
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de sistemas de Sillicon Valley agora vêem a relação com forne
cedores mais como investimentos de longo prazo do que uma 
relação de compra de curto prazo. Eles reconhecem a colabo
ração com fornecedores como uma forma de acelerar o ritmo 
de introdução de novos produtos e melhorar a qualidade e 
performance dos produtos. A maioria das firmas designou um 
grupo de fornecedores 'privilegiados' com os quais construir 
estas relacões de proximidade. Este grupo normalmente inclui 
os 20% de fornecedores de uma firma que abrangem 75-80% 
do valor de seus componentes" - Saxenian (1991, p. 427), a�pas 
no original. 

Os exemplos anteriores consideraram a relação entre gran
des firmas e pequenas empresas fornecedoras. O mesmo efeito 
de maior cooperação também se verifica entre grandes firmas e 
pequenas empresas situadas mais à frente nas cadeias produtivas. 
Neste caso, predomina a preocupação com a integração de siste
mas. As grandes empresas não querem fornecer produtos mas, 
sim, soluções completas para seus clientes. O exemplo da Oracle 
é significativo. 

A Oracle, grande empresa de software norte-americana, forte 
na área de banco de dados, mantém um sistema de alianças 
formais com empresas que vendem e/ou desenvolvem novas 
aplicações para o seu software, além de fornecer serviços de 
integração de sistemas para os clientes finais. Este sistema de 
alianças é usado há 10 anos nos Estados Unidos, mas apenas agora 
está sendo lançado no Brasil. Atualmente, 30 empresas nacionais 
já fazem parte deste esquema. A empresa norte-americana espera, 
até o final deste ano, alcançar um total de 70 empresas engajadas, 
através das quais serão feitas 30% das vendas dos seus produtos. 
- Gazeta Mercantil, 27/2/1994. 

É importante observar, como mostra o exemplo da Oracle, 
que os distribuidores não se limitam ao comércio de redes. Eles 
procuram agregar valor aos produtos que revendem (software e 
hardware), oferecendo serviços de planejamento, instalação 
(muitas vezes tercerizados), suporte e, principalmente, de inte
gração de sistemas. A integração de sistemas é a tarefa de fornecer 
soluções para atender aos problemas dos clientes. O franqueado, 
portanto, auxilia a empresa cliente a usar melhor os serviços de 
informática e telecomunicações. 
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Por último, cabe citar as alianças estratégicas, que envolvem 
parcerias entre firmas de diferentes setores de atuação. Estas alianças 
diferem da concepção tradicional de joint-venture, como mostra a 
análise de Hagerdoom e Scahakenraad (1990), citado por Freeman 
(1991). Os autores citados mostram que a principal motivação para 
a costura de novas parcerias são as considerações estratégicas de 
longo prazo (posicionamento no mercado e complementaridade 
tecnológica) e não, por exemplo, falta de recursos financeiros ou 
considerações de minimização de riscos e custos. 

Por exemplo, nos últimos três anos, o movimento de fqrma
ção de alianças entre firmas de informática, eletrônica de consu
mo e entretenimento, para o desenvolvimento de produtos de 
multimídia, tem sido intenso. Entre as maiores empresas, mais 
conhecidas, a publicação Usdoc (1994) cita as seguintes recentes 
alianças com este fim: "Time Wamer e US West; IBM, NBC 
television e NuMedia Corp.; IBM, Apple e Toshiba; e Time Wamer 
e Tele-Communications, Inc. (TCI). Adicionalmente, 11 empresas 
(Apple, Bellcore, Bieber-Taki Associates, Coming, Eastman Ko
dak, Kaleida, North American Philips, Southwestem Bell Corp, 
Sutter Bay Associates, Tandem, and US West) formaram um con
sórcio, First Cities, para desenvolver produtos interativos de 
multimídia para uso caseiro." A mesma publicação também cita 
os esforços da Microsoft na área da multimídia, que incluem urna 
aliança com a Intel e a General Instruments. 

Os três exemplos apresentados acima, sobre a expansão da 
atividade tecnológica nos sentidos da integração para trás, forne
cimento de soluções completas/integração de sistemas e fusão 
de tecnologias requerem a crescente sofisticação dos desenhos 
das redes. O cross-border network evolui na direção de urna rede 
em camadas, ampliando as" ... sub-redes em cada região, de forma 
a incluir muitos setores e firmas de pequeno tamanho, assim 
como a ampliar as interações multi-setoriais; ... a outra direção é 
para uma coordenação mais global dos parâmetros-chave entre 
regiões." - Irnai e Baba (1991, p. 402). Estes dois movimentos 
antagônicos, de descentralização e centralização, respectivamen
te, são compatíveis quando " ... a ênfase é colocada na coordena
ção do processo em vez do controle planejado; trabalho em 
equipe e uma estrutura informacional do tipo "micro-macro 
information loop". 
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5. Relações cooperativas na econom..ia brasileira 

5. 1. O grau de conflito elltre empresas na economia brasileira 

Os tópicos anteriores mostraram a importância, para a ado
ção da inovação sistêmica, da reconfiguração empresarial em 
rede, com o aumento da cooperação entre os agentes. Enquanto 
o próximo item apresenta propostas de reconfiguração em rede 
para um caso estudado pelo autor, este item apresenta os dados 
disponíveis sobre a cooperação intcrempresarial no Brasil. Em 
particular, é visto que a situação brasileira nestes campos é, em 
geral, de considerável atraso. 

Trabalhos realizados já há alguns anos mostram que, no 
Brasil, cm geral, o padrão de relacionamento entre empresas é 
muito conflitivo. Alguns exemplos podem ilustrar essa questão. 
Empresas produtoras de .calçados não subcontratavam tarefas 
porque receavam que os fornecedores não manteriam níveis de 
qualidade acordados. O presidente de uma grande fabricante 
brasileira de sandálias femininas declarou, em uma entrevista, 
que não subcontratava a produção das solas das sandálias 
..... porque assim ele sabia o que tinha dentro ... ", citado em 
Prochnik (1991). 

Um estudo sobre empresas que usam tecnologia metal-me
cânica mostrou que as técnicas de redução de estoques eram 
proporcionalmente mais aplicadas aos estoques intermediários 
do que aos estoques do início e fim da linha de produção, por 
causa da incerteza de falhas de atendimento e/ou receio da adoção 
de comportamentos oportunísticos por parte de client�s e/ou 
fornecedores. Outro trabalho, sobre empresas montadoras de 
veículos e produtores de autopeças, evidenciou uma disputa pelo 
valor agregado da cadeia produtiva com base no aproveitamento 
das condições momentâneas do ciclo de negócios: nas fases em 
que a demanda está desaquecida e existe capacidade ociosa, as 
montadoras ameaçam integrar, ou de fato integram, a produção 
de diversos tipos de autopeças, conseguindo, assim, descontos 
substanciais no preço das peças, ou ocupando suas máquinas 
paradas. Nas fases em que o consumo é maior, ocorre o inverso, 
com os produtores de autopeças usando seu agora maior poder 
de mercado para exigir diversos tipos de vantagens. 
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O último exemplo é de uma fábrica do setor de malharias. A 
possibilidade de corte de cotas de fornecimento de insumos, nas 
fases de mercado aquecido, foi a principal razão apontada por um 
empresário para explicar sua prática de compra de matéria-prima 
que privilegiava, unicamente, o preço ofertado e não outras 
variáveis, como estabelecimento de relações mais duradouras 
com seus fornecedores. O mesmo empresário justificou sua estra
tégia de não concentrar as vendas em poucos clientes, por expe
riências anteriores em receber cheques sem fundos de alto valor. 
Prochnik (1990). 

Estes estudos foram realizados, em média, há quatro anos. A 
situação atual parece ser diferente devido, em parte, à maior 
difusão de técnicas organizacionais que propõem formas de rela
cionamento menos conflitivas. No Brasil, entre outros indicado
res da crescente difusão dos métodos organizacionais, observa-se 
que grande número de empresas aplica estas técnicas (no Brasil 
mais de 400 empresas possuem certificados tipo ISO 9.000), 
existe uma extensa infm-estrutura de suporte à sua difusão (cur
sos, consultorias, política industrial voltada para a difusão dos 
métodos de qualidade e produtividade etc.) e, de modo geral, os 
meios de comunicação estimulam sua adoção, informando, cons
tantemente, sobre os benefícios das técnicas organizacionais, 
destacando casos de sucesso nos quais verifica-se, também, uma 
efetiva modernização das relações de negócio ao longo das ca
deias produtivas. 

Apesar das indicações de melhorias no padrão de relacio
namento interempresarial, citadas acima, há evidências de que 
a situação atual ainda não alcançou um nível satisfatório. Valle 
(1995. ps. 12/13), apresentando os resultados de uma pesquisa 
em uma amostra de 278 empresas, representante do universo 
das maiores empresas industriais brasileiras, afirma : ··A relação 
entre as empresas e os fornecedores é marcada principalmente 
pela disputa constante em torno de preço e qualidade: 69,3% 
a�sinalaram disputa em torno de preços e 59,8% em torno de 
qualidade. A disputa em torno de prazos de entrega também 
ficou num patamar muito elevado: 43,7% .... Note-se que nossa 
pergunta referia-se apenas à existência de conflitos e não aos 
níveis de preço e qualidade (sabidamente inadequados) que 
resultam destes conflitos. Assim, podemos concluir simples-
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mente que, nas cadeias produtivas da indústria nacional, o 
grau de colaboração é baixo e o de insatisfação elevado" - grifo 
do autor. 

Entretanto, é possível e oportuno, para as grandes firmas, 
mudar esta situação. A cooperação, com empresas estrangeiras, 
através da participação em alianças estratégicas internacionais, 
para transferência de tecnologia, ou com empresas nacionais, 
para compartir custos de desenvolvimento e/ou adaptação de 
novas técnicas, são sugestões presentes, por exemplo em Ostry e 
Gestrin (1993). Para exemplificar esta possibilidade, o texto apre
senta, a seguir, um caso estudado pelo autor, o da Embratel. 

5.2. Um estudo de caso sobre a configuração empresarial 

em rede 

Este item apresenta, em linhas gerais, duas propostas para 
um caso estudado, o da Embratel. São discutidas duas propostas 
de rearranjo institucional da empresa, a formação de uma aliança 
estratégica com outras grandes empresas internacionais do setor 
e a formação de uma rede de distribuição e revenda de serviços 
de telecomunicações. 

A aliança estratégica busca permitir à empresa a participação 
no padrão atual de evolução tecnológica do setor de telecomuni
cações. Embora não seja, estritamente, uma aliança com empresas 
de outros setores, um dos efeitos da presença da Embratel na 
aliança deve ser a absorção de fusões tecnológicas já incorporadas 
por seus parceiros, como a prestação de serviços multimídia e a 
abertura da empresa na direção de outras alianças. 

A formação de uma rede de distribuição, por sua vez, tem 
por objetivo transfomrnr a oferta de serviços da Embratel em 
oferta de soluções para os clientes, à semelhança do exemplo da 
Oracle. Essa questão é relevante para a empresa porque, tendo 
crescido em um ambiente eni que a demanda sempre foi maior 
do que a oferta, a Embratel sempre priorizou a capacitação técnica 
em detrimento do atendimento comercial. Atualmente, dada a 
tendência de ampliação da concorrência, é necessário um esforço 
de melhoria na comercialização de serviços, para preservar os 
investimentos já realizados. 
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5.2.1. A participação em uma aliança estratégica global no 
setor de serviços de telecomunicação 

O setor de serviços de telecomunicações constitui um 
exemplo significativo das transformações contidas no processo 
de globalização, marcado pela crescente concentração econô
mica nos setores de tecnologia de ponta - Chesnay (1993). As 
principais características deste processo são apresentadas a 
seguir. 

A convergência tecnológica entre informática e telecomunica
ções, associada à introdução de novas tecnologias nas duas áreas e 
ao rápido desenvolvimento das tecnologias em operação está pro
vocando a oferta de novos serviços e o aumento da variedade de 
serviços de telecomunicações disponíveis para cada nova aplicação. 
Entre as novas tecnologias, destacam-se tanto os avanços realizados 
em semicondutores e informática (novas arquiteturas incorporando 
processamento paralelo, por exemplo) como o desenvolvimento de 
novas tecnologias de redes (ATM), ampliação da capacidade de 
compressão de dados, aumento da eficiência e capacidade opera
cional de satélites e serviços wireless. 

Em um ambiente em rápida evolução, como o das telecomu
nicações, existe uma forte interação entre desenvolvimento tec
nológico e expansão dos mercados. Os sentidos gerais fornecidos 
por estes últimos condicionam os rumos do desenvolvimento de 
novas tecnologias e, simultaneamente, as novas técnicas abrem 
mercados de porte anteriormente imprevisível. 

Entre os mercados mais promissores, destacam-se o formado 
pela tendência à terceirização das redes corporativas. O segmento 
mais lucrativo é o das grandes corporações de atuação multinacio
nal. Na medida em que a administração das suas redes de telecomu
nicações não é mais vista como uma atividade estratégica para estas 
empresas, surge uma tendência recente para a terceirização dos 
serviços de telecomunicações. Nesta concepção cuja disponibilida
de de oferta apenas se inicia, as empresas multinacionais se interes
sam por contratar uma ampla variedade de serviços, em diferentes 
partes do globo a um só ofertante (esquema one stop shopping). 
Este, o prestador de serviços globais, se encarrega da subcontrata
ção, em diferentes países, com seus aliados, cercando, por assim se 
dizer, os clientes de fora para dentro. 
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Os "pacotes" de serviços que começam a ser comercializados 
para grandes clientes compreendem os seguintes serviços de 
comunicação: planejamento e oferta de redes mundiais, abran
gendo serviços de voz, dados e imagens, entre os locais escolhidos 
pelo cliente e na quantidade desejada, suporte técnico para 
instalação e manutenção de computadores, implementação e 
manutenção de software, gerência e controle da rede, faturamen
to centralizado, atendimento local (em todos os países, através de 
escritórios da aliança ofertante de serviços ou de seus repre
sentantes no país), garantia da qualidade etc. 

As redes de telecomunicações mais complexas são as inter
nacionais, nas quais as instalações, ligações, manutenção de equi
pamentos e software são mais problemáticas e os custos 
associados, incluindo, também, tarifas pagas e salário de pessoal 
internacional são mais caros. A terceirização de serviços assume 
uma relação de exclusividade entre clientes e fornecedores, muito 
lucrativa para estes últimos. 

Neste cenário, as principais empresas mundiais prestadoras de 
serviços de telecomunicação estão se aliando para incorporar as novas 
tecnologias e ofertar os serviços resultantes de forma integrada. O 
conhecimento técnico e comercial detalhado e a presença nos 
mercados locais, requeridos para constituir uma rede mundial, e o 
volume de recursos financeiros necessários para concretizar um 
empreendimento desta magnitude impedem as empresas líderes, 
na oferta de serviços de telecomunicações, de implantarem suas 
redes sem fazer alianças com concorrentes potenciais. 

O movimento de alianças é abrangente. As alianças mais conhe
cidas são as que unem a MCI com a British Telecom, Deutsche 
Telecom com France Telecom e a aliança World Partners, envolven
do, atualmente, a AT&T, Singapore Telecom e a KDD Japonesa. A 
grande maioria das grandes empresas internacionais de telecomu
nicações já se posicionou em uma ou outra aliança. 

Neste cenário, a não-participação brasileira significa eliminar 
a presença da Embratel no principal mercado internacional - em 
termos de crescimento esperado de negócios e importância qua
litativa dos serviços. Caso decida-se pela participação, as possibi
lidades brasileiras dependem do seu poder de negociação, em 
função do tamanho do mercado brasileiro e da capacitação tec
nológica do sistema nacional de telecomunicações. 
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Como conclusão, pode-se afirmar que, diante da evolução 
internacional recente da estrutura de oferta do setor de serviços 
de telecomunicações, é interessante para o Brasil acelerar nego
ciações sobre a participação de empresas brasileiras na formação 
de alianças estratégicas com empresas líderes de atuação mundial. 
O investimento na ampliação do mercado interno e no aumento 
da eficiência do sistema brasileiro de telecomunicações beneficia 
a posição negocial do Brasil. 

5.2.2. Proposição de parcerias e de uma rede de valor 

agregado
1 

Uma característica dos negócios na área de telecomunicações 
é a rapidez com que novos canais de comunicação se transformam 
em commodities, com quedas substanciais nas margens de lucro 
auferidas pelas empresas operadoras. Nos Estados Unidos, a 
receita por telefone celular, por exemplo, declinou de um valor 
médio de US$ 200,00 por aparelho/mês, em 1985, para US$ 70,00 
por aparelho/mês em 1994. 

Esta característica também ocorre em outros segmentos do 
setor de serviços de telecomunicações e tem implicações relevan
tes para a estratégia das empresas deste setor. De fato, a recorrente 
e rápida commoditização dos novos canais de comunicação tanto 
sugere, para estas empresas, a necessidade de investimentos cons
tantes para abrir novos meios de transmissão como, também, 
suscita uma busca pelo tipo inserção empresarial mais lucrativa no 
contexto da oferta dos novos canais de telecomunicações e servi
ços associados. 

Esta busca por um reposicionamento no mercado também 
deriva da observação de que os produtos mais lucmtivos, quando 
um período de tempo mais amplo é considerado, não são os 
canais de comunicação mas a oferta de software e serviços, 
formando soluções completas pam os clientes. Nos Estados Uni
dos, por exemplo, "muitos pioneiros da multimídia já suspeitam 

1 A sugestão original da rede de valor agregado foi do técnico Pierre 
Jean Lavelle, Embratel. 
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de que a travessia dos serviços básicos ao longo das superestradas 
da informação será com certeza deficitária. Em vez disso, os lucros 
das superestradas irão para os que fornecem o software organi
zador, que ajuda aos usuários a encontrar o seu caminho no 
sistema." - Gazeta Mercantil 306/94. 

O aumento do valor agregado nas novas aplicações e a tendên
cia à commoditização dos serviços tradicionais deve levar a Embratel 
a desenhar estratégias para participar das receitas geradas por estes 
setviços. A participação da Embratel nas receitas dos serviços de valor 
agregado pode se dar através da constituicão de parcerias para 
desenvolver/explorar novos serviços e/ou através da constituição de 
uma rede de valor agregado. Esta última é discutida a seguir. 

Nos setores de software, telecomunicações e informática, a 
distribuição e comercialização dos produtos é, muitas vezes, 
realizada em parte através de redes de valor agregado. Estas redes 
são conjuntos de empresas que vendem os produtos originais, 
agregando valor em termos de software aplicativo e/ou serviços 
complementares, tais como projeto e instalação de redes e de 
equipamento, treinamento de pessoal, manutenção e administra
ção (terceirização). 

As empresas das redes de valor agregado, em relação à empresa 
central, têm maior capacidade de penetração nos mercados locais e 
podem, também, servir como canal de comunicação entre os clien
tes de menor porte e a empresa central. Cabe às empresas da rede 
repassar à empresa central as informações e reclamações recebidas, 
procurando destacar as opiniões mais freqüentes, repetidas por 
muitos clientes. Assim, ao agregar as informações recebidas, a rede 
indica tendências de mercado e problemas freqüentes e evita distrair 
a empresa central com problemas isolados. 

Uma rede de valor agregado, além de vender os produtos. e 
setviços da empresa central e operar na tr-,msmissão de informações, 
também contribui para a geração de novos serviços. Ao entrar em 
contato direto com os clientes, fornecendo serviços adicionais, as 
empresas da rede divisam oportunidades de negócio que requerem 
a participação da empresa central - por exemplo, quando esta tem 
que alterar o seu software. Por último, cabe observar que uma rede 
de valor agregado é composta por empresas relativamente menores 
e mais flexíveis. Seu custo de atenção ao cliente é menor, possibili
tando alcançar um mercado mais amplo. 
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A constituição de uma rede de valor agregado, ao aproximar a 
Embratel de seus clientes, ampliaria muito o potencial de criação de 
novos serviços e de soluções imaginativas para os problemas parti
culares dos clientes. Este exemplo pode ser generalizado para uma 
série de outras empresas nacionais cuja relação com o mercado pode 
melhor servir na meta de ampliação da sua inovatividade. 
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A PRÓXIMA MUTAÇÃO 
Indústria Brasileira, TQC e 

a Gerência Estratégica de Produção 1 

Adriano Proença 

1. Introdução 

A indústria brasileira vive hoje mais um '·momento decisivo" 
de sua história. Se a sobrevivência à recessão do início da década 
sustentou a difusão de novas técnicas gerenciais e organizacio
nais, a prosperidade potencial em meio ao novo ambiente com-

O resultado aqui apresentado resulta da interação de uma primeira 
versão do texto com as opfniões, comentários e sugestões dos outros 
participantes do seminário, e da influência positiva de seus próprios 
textos e de nossas discussões sobre estes. Entretanto, em que pesem 
seus esforços para melhorar a qualidade do resultado final. é o autor 
o único responsável pelas páginas que se seguem. Fazer justiça à 
colaboração de todos e ao apoio da FINEP é nosso melhor 
agradecimento. e esperamos ter alcançado tal intento; mas, como isso 
é semp,e incerto, fique já aqui assinalada nossa gratidão. 



petitivo exige a adoção de novas tecnologias, tanto hard quanto 
soft. A questão em pauta é quanto a "como" e "por onde" começar. 

Esse texto trata justamente do contexto administrativo onde 
tais decisões são/serão tomadas. Desde uma perspectiva da Ge
rência de Produção, ele examina o significado do Controle Total 
da Qualidade (TQC) - assumido como o modelo administrativo 
mais adotado como referencial de excelência no país -e seu papel 
na reconfiguração da organização empresarial, em particular 
como dinamizador de seu processo de inovação incremental. 

Entendido o TQC, ele se debruça sobre a operação do 
modelo ao nível da tomada de decisão estratégica e estabelece 
seus vínculos comframeworks e conceitos da gerência estratégica 
de produção. Tal articulação serve de pano de fundo para consi
derações acerca da situação da indústria, e do potencial de refi
namento do processo decisório ora em curso. 

:---. -

2. O Controle de Qualidade Total (TQC) e a U1ovaçao na 

produção 

2.1. A Ford em sua época "heróica" 

Entender como um sistema produtivo evolui é entender 
como as decisões em relação a "onde" e "como" investir aconte
cem. Quanto maior o comprometimento com determinada traje
tória aportado por este investimento, maior o significado 
estratégico da decisão (Ghemawat, 1991). A gerência estratégica 
da produção deve se preocupar, portanto, com a montagem de 
uma organização que decida "corretamente"; isto é, que tome as 
"melhores" decisões possíveis. 

Essa questão pode ser entendida como a de definição dos 
mecanismos de orientação para a inovação nos padrões de ope
ração ao longo do tempo. Naturalmente, casos de resultados de 
sucesso tendem a atrair nossa atenção, pois, se o conteúdo foi 
bem-sucedido, é razoável supor que o processo que o originou 
seja dos mais apropriados. Na indústria metal-mecânica de bens 
discretos, duas empresas dominam o imaginário dos estudiosos 
no assunto: a Ford Motor Company, em sua época "heróica", da 
fábrica em Highland Park (década de 10); e a Toyota Motor 
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Company, nos 25 anos em que toma forma o atualmente famoso 
Sistema Toyota de Produção (1947-1973). 

Examinamos nesta seção o caso da Ford Motor Company, à 
luz do trabalho de Williams et ai (1992a) sobre os primórdios da 
empresa (1909-1916). O que se pretende aqui é estabelecer um 
entendimento sobre como se dá o processo de inovação acelerada 
em produtos e processos na Ford "heróica", no contexto de uma 
organização burocrática então em plena formação. Trata-se de 
identificar a lógica deste processo, para posteriormente estabele
cermos a ponte desta com a do funcionamento do TQC. 

Examinando os arquivos da empresa, Williams et ai chega
ram aos seguintes dados consolidados: 

Número de CaITOs CaITOs por Horas 
empregados entregues homem/ano trabalhadas 

oor caITO 

1909 1.655 13.941 8.4 357 

1910 2.773 20.739 7.5 400 

1911 3.976 53.800 13.5 222 

1912 6.876 82.500 12.0 250 

1913 14.166 199.100 14.1 216 

1914 12.880 240.700 18.7 127 

1915 18.892 368.599 19.5 123 

1916 32.702 585.400 17.9 134 

Tabela la: Produtividade Física na Ford, 1909-1916, Série A (Williams et ai, 1992a :9). 

Número de CaITOs CaITOS por Horas 
empregados entregues homem/ano trabalhadas 

oorcaITO 

1909 2.190 13.941 6.4 469 

1910 3.572 20.739 5.8 517 

1911 4.100 53.800 13.1 229 

1912 7.042 82.500 11.7 256 

1913 16.000 199.100 12.4 242 

Tabela lb: Produtividade Física na Ford, 1909-1913, Série B (Williams et ai, 

1992a:10). 
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Carros por Con1pras como Carros por hon1en1 
homem/ano wna % do output ( em relação ao 

bruto conteúdo de 1909) 

1909 8.4 68.2 8.4 

1910 7.5 62.8 8.9 

1911 13.; 61.1 16.5 

1912 12.0 61.1 1 4.6 

1913 14.1 60.0 17.5 

1914 18.7 58.0 24.8 

1915 19 5 52.4 29.3 

1916 17.9 55.5 25.1 

Tabela 2: Produtividade Física na Ford 1909-1916, com conteúdo de compra 
constante (Williams et ai, 1992a:10). 

As diferentes fontes utiliz.adas para confecção das tabelas 'T' 
levam a pequenas diferenças no número total de empregados. A 
tabela 2 destaca a redução do conteúdo de compra ao longo do 
tempo. Pode-se constatar que houve um crescimento da produtivi
dade carro;homem para um conteúdo constante de compras. E que 
as séries de dados indicam uma redução similar de horas trabalha
das. ··saltos" são evidentes em dois momentos: 1910-11 e 1913-14. 

A questão no artigo de Williams et a! é, de início, desmontar 
o "mito da linha" - a idéia de que a linha de montagem na Ford é 
a '"alma" da "revolução" produtiva da empresa. Eles procuram 
demonstrar, isto sim, que é o esforço de engenharia e reorgani
zação da produção como um todo (re layouts; projeto de produ
to; processamento de partes) que sustenta os ganhos de 
produtividade alcançados pela empresa. Isto é, se a intensificação 
do trabalho promovida pela linha é importante, muito mais o são 
as vantagens derivadas da reorganização de todo o processo, e do 
intenso esforço em engenharia da empresa. 

O salto de 1910-11, por exemplo, está associado ao empenho 
de Ford em retirar horas de trabalho do produto, ao mesmo 
tempo em que ele fabrica internamente cada vez mais do mesmo. 
Da redução alcançada em toda a série, cerca de 250 horas, 60% 
(150 horas) são retirados ainda em 1910-11. Portanto, dois anos 
antes da introdução da linha de montagem. 
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O salto de 1913-14, por sua vez, poderia ser tentativamente 
atribuído à implantação da linha de montagem. O problema é que 
outras inovações são implementadas em paralelo à linha, toman
do difícil assegurar que seja a linha em si a responsável por todo 
o ganho. As causas tisicas destes ganhos em produtividade da Ford 
são de difícil identificação precisa. 

Outro aspecto criticável na literatura, segundo Williams et ai, 
é a tendência de atribuir à redução de horas trabalhadas por carro 

o fundamento da conhecida estratégia de redução agressiva de 
preços do Modelo T. Construindo nova série de dados (cf. tabela 
3), eles apontam para outra explicação: antes e depois do fíve 
dollar day (1914), a empresa conseguiu manter a folha de paga
mento por volta de US$ 65-70 por carro; o aspecto fundamental 
da redução dos custos está na verticalização promovida pela 
empresa, associada à redução dos custos de materiais comprados. 

(Dados Preço de Receita de Custo da Custo de 
ein $) lista do vendas por folha de materiais por 

modeloT modeloT pagamento modeloT 
toi,rinJl normodeloT 

1909 850 865 64 590 

1910 950 875 100 544 

1911 780 570 65 ?,48 

1912 690 660 65 407 

1913 600 532 61 319 

1914 550 6?,7 65 371 

1915 440 487 64 255 

1916 360 472 70 262 

Tabela 3: Reduções de preço, folha de pagamento, e custos de materiais na Ford, 
1909-1916 (Williams et ai, 1992a:12). 

A Ford pode verticalizar com vantagens em relação aos 
fornecedores, dado seu melhor desempenho na conversão de 
materiais em partes e peças. É esta vantagem em conversão, 
anterior à linha de montagem, que sustenta o principal vetor de 
redução de custos na empresa. Isto é, o core da competitividade 
do sistema produtivo da Ford não é a montagem; é a fabricação. 

197 



Williams et ai registram como "frustrante" a tentativa de medir os 
ganhos nesta área; exemplos pontuais indicam ganhos significa
tivos nas partes e peças mais complexas. 

Se o papel da engenharia <le produto e processo de Ford 
ganha especial relevo, o argumento geral dos autores aponta para 
a crucialidade do entendimento da natureza da "produção repe
titiva". Nesta, a lógica do fluxo contínuo, da busca permanente 
pela linearização e •'aplainamento" do fluxo, cumpre o papel de 
principal guia na busca por ganhos de produtividade. Na verda
de, não seria possível falar de uma "inovação crucial" em um 
único ponto. O permanente reprojeto de toda a linha permanece 
em pauta. Por exemplo, Ford não buscava mecanizar os transpor-

? 

tes; buscava eliminar a necessidade de transporte.- Relayouts 
eram comuns na Ford da época (não o seriam pós-Segunda 
Guerra Mundial). 

A linha de montagem deve ser entendida neste contexto: 
uma solução particular para uma etapa de todo o processo. 
Fascinante que seja - como o cinema o percebeu, tomando-a 
motivo de seqüências memoráveis de sua história - ela tem de ser 
contextualizada. O ponto central que queremos destacar é, justa
mente, o dinamismo evolutivo que se estabelece entre as diversas 
etapas da produção em termos de inovações. Ford "puxa" o 
desenvolvimento do sistema produtivo criando deliberadamente 
um desequilíbrio dinâmico entre as etapas do processo, em uma 
fábrica em rápida expansão. 

O problema da montagem, por exemplo, tornada um gargalo 
pelas capacitações alcançadas nos anos anteriores, é enfrentado 
inclusive com a adoção da linha de montagem. A nova capacidade 
produtiva da etapa final estabelece renovada pressão sobre as 
submontagens, que por sua vez têm de ser repensadas. Os preços 
em baixa mantêm a demanda "insaciável", o que assegura uma 
fábrica sob tensão para inovar, para aumentar sua capacidade a 
custos aceitáveis. 

2 Postura essa também adotada, décadas mais tarde, pelos condutores 
do processo de formação do Sistema Toyota de Produção; cf. item 1.3 
a seguir. 
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Este processo de inovação é conduzido fundamentalmente 
pelos engenheiros; a participação operária, como prevista pela 
"administração científica", é nula ou irrisória. Estamos diante do 
que Lazonick (1992)3 chamou de ··capitalismo gerencial", tipica
mente norte-americano: generalistas e especialistas, integrados, 
se defrontam com o problema da condução da firma; operários, 
considerados como .. a parte", são o "fator trabalho".4 

Tal '•imagem" da dinâmica e do mecanismo de orientação da 
inovação no sistema produtivo ao estilo norte-americano, numa das 
épocas .. heróicas" de sua indústria, não é propriamente uma '-novi
dade". Com tal revisão, pretende-se, entretanto, destacar o papel do 
"desequilíbrio dinâmico" como condutor do desenvolvimento de 
inovações no sistema produtivo. É este mesmo aspecto que se 
insurge em nossa leitura do TQC, à qual procedemos a seguir. 

2.2. O Controle de Qualidade Total (TQC) 

O Controle de Qualidade Total (TQC) ao qual nos referire
mos aqui é o chamado "TQC à japonesa", onde o adendo procura 
distingui-lo do TQC de A. Feigenbaum. Os seus proponentes por 
vezes o chamam de .. controle de qualidade para toda empresa" 
(CWQC), mas foi sob o termo TQC que ele se firmou no Brasil. 

3 A distinção que Lazonick ( 1992) faz entre "capitalismo proprietário" 
(associado à hegemonia industrial britânica), "capitalismo gerencial" (idem 
para a norte-americana). e "capitalismo coletivo" (que ele associa a uma 
percebida (por ele) hegemonia industrial nipônica) ultrapassa as fronteiras 
da firma e inclui as relações interfirma e o papel do Estado. No que concerne 
o aspecto intrafirma, sua percepção é de que, a cada um destes 
"capitalismos", corresponde uma visão particular de "quem" "é" a firma. em 
direção a uma integração cada vez maior entre generalistas (proprietários), 
especialistas (técnicos. gerência) e operadores (supervisores, trabalhado
res). Sobre o "modelo comunitário de firma" japonês cf. ainda Burlamaqui 
(1995). 

4 Os esforços dos profissionais e estudiosos em gerência associados à 
"Escola de Relações Humanas" procurarão mitigar este modelo; seus 
escritos, como sabido, irão inclusive influenciar fortemente a 
formação do TQC. 
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Tem sido difundido particularmente pelo traball].o da Fundação 
Christiano Otoni, na forma organi:zada pela JUSE:, e apresentada, 
por exemplo, em Falconi Campos (1992). 

Não cabe reproduzir aqui todo o modelo, bastante conheci
do e/ou bem apresentado pela literatura na área; pretende-se 
destacar apenas os pontos relevantes para este texto. A saber, os 
relativos ao processo de tomada de decisão para investimentos 
em inovação na produção. 

Neste sentido, um conceito fundamental é o de "diretriz de 
controle" (Falconi Campos, 1992:26). A diretriz de controle estabe
lece a --meta" - o nível de controle para o item de controle, este 
sendo uma dimensão mensurável do efeito do processo em pauta -
e o ·•método" - o meio para atingir a meta ( o padrão para operação). 
Cada grupo ou gerente recebe uma diretriz de controle para o 
processo sob sua responsabilidade. Sua ação se dá em dois momen
tos: o primeiro é o da "manutenção do nível de controle". Quando 
há algum desvio em relação ao efeito desejado (ou seja, um "proble
ma"), o responsável é instado a atuar no resultado e na causa do 
problema. Se o padrão de operação não está sendo cumprido, cabe 
assegurar que ele o seja; se ele não pode ser cumprido, ou está sendo 
cumprido e fracassando, então a diretriz de controle, no que con
cerne o seu método, deve ser alterada. 

O segundo momento é o da "alteração na diretriz de contro
le", com o estabelecimento de uma nova meta, e de um novo 
método. É a "melhoria do padrão". Ao alterar a meta, cria-se um 
·'problema": o resultado que está sendo alcançado se toma dife
rente do definido como desejado. Deve-se, portanto, realizar um 
esforço no sentido de --corrigir" a situação. E premissa, no mode
lo, que só se deve alterar o nível de controle no momento em que 
o nível anterior estiver assegurado. 

O instrumento para conduzir ambos os processos - o de 
manutenção e o de melhoria de padrões - é a "QC story", o 

5 Japanese Unlon of Sclentlsts and Englneers. Eventualmente, nos 
referiremos ao TQC como o "pacote da JUSE", para ressaltar nossa 
referência ao modelo em si, e não a sua aplicação numa firma 
particular. 
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·•método de solução de problemas", associado u:,ualmente ao 
notório ·'ciclo PDCA" ( de plan, do, check, action). 

6 

As diretrizes de controle são, portanto, a espinha dorsal da 
operação da organização. Oro gerente de nível médio, por exem
plo, deve monitorar seus itens de controle; e acompanhar, com 
atenção, os itens de verificação 7 relativos a como os resultados 
dos seus subordinados estão afetando os seus resultados. Isto lhe 
permite orientá-los para atuação sobre as causas dos desvios de 
seus próprios itens de controle. 

O ideal do TQC é o envolvimento de todos os empregados no 
processo. O modelo sugere, inclusive, a distribuição do tempo de 
trabalho de cada nível hierárquico em atividades de cumprimento 
dos padrões e de alteração nas diretrizes de controle. A primeira é 
enfatiw.da nas áreas operacionais e a segunda nas áreas de supervi
são e gerência média. Mas não se pressupõe uma divisão estrita do 
trabalho. Cada um deve ser o "gerente" de sua .. função .. , que inclui 
uma área de autoridade (meios, causas, processos) e uma área de 
responsabilidade (fins, resultados). No extremo do modelo, a má
quina não é "operada"; ela é .. gerenciada" pelo operário. 

A primeira prioridade para difusão e implantação do TQC na 
empresa é, portanto, e justamente, assegurar a operação sob dire
trizes de controle para toda organização. É o daily work routine 
managernent, a .. gerência da rotina cotidiana". Conjugam-se aqui as 
atividades de manutenção e melhoria dos resultados. 

Note-se que já nesta etapa os mecanismos de inovação 
incremental se alteram em relação à versão percebida na Ford 
.. heróica". Assegura-se a rotina de trabalho dentro da diretriz de 
controle estabelecida - ao melhor estilo da .. administração cien
tífica" -, mas espera-se que, uma vez com seu cumprimento 
assegurado, esta diretriz seja propositadamente alterada. 

6 Trata-se de uma conduta metódica diante de qualquer situação 
considerada fora do ideal, e inclui: planejar. realizar conforme o 
planejado, verificar se os resultados obtidos foran1 os esperados, e 
atuar corretivamente para a eliminação de desvios. Para maiores 
detalhes. cf. Falconi Campos ( 1992 ). 

7 Associados às causas que afetam os itens de controle. 
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As fontes de orientação para esta alteração incluem, em 
primeiro lugar, a necessidade dos clientes (internos e externos). 
Em segundo, o planejamento estratégico da firma. E, em terceiro, 
a visão estratégica do gerente, que pode e deve estabelecer suas 
próprias metas - ele tem '"latitude para agir". O benchmarking 
também tem papel aqui: o objetivo é um ritmo de inovação igual 
ou superior ao do seu melhor concorrente. 

Discutir-se-á mais adiante no texto (item 2.1) a questão do 
processo estratégico no âmbito do modelo gerencial do TQC. 
Mas, antes, é preciso ressaltar que, dada uma operação efetiva
mente organizada ao longo do modelo do TQC, estar-se-á diante 
de uma organização diferente da tradicional '"máquina burocráti
ca", associada ao modelo de corporação empresarial. Vamos 
examinar melhor este ponto. 

Mintzberg (1979), em sua tipologia de organizações empre
sariais, identifica pelo menos dois tipos de "burocracias". A '"má
quina burocrática", e a "burocracia profissional". Enquanto a 
primeira tem como mecanismo primário de coordenação a padro
nização dos processos de trabalho, a segunda se apóia na padro
nização das habilidades (skills) dos recursos humanos de seu core 
operacional. Ele associa o primeiro tipo à típica grande empresa 
manufatureira norte-americana e o segundo a organizações como 
universidades, hospitais etc. 

Nos interessa aqui contrastar, de forma breve, a operação da 
"máquina burocrática" de Mintzberg com a proposta pelo TQC. 
Em sua descrição dessa configuração, ele chama atenção, entre 
outros aspectos, para o poder fundamental da tecnoestrutura 
(responsável pela padronização das tarefas) para a grande inci
dência de tarefas rotineiras e bastante formalizadas e para a 
obsessão com controle característica desta organização. 

Ora, na grande firma organizada aos moldes do TQC, estes 
elementos também estão presentes, mas com uma diferença 
importante: no contexto da tipologia de Mintzberg, a tecnoestru
tura tem de dividir seu poder com supervisores e operários, 
porque estes também participam e são responsáveis pela defini
ção dos padrões operacionais. E a obsessão com controle é de 
todos, e não de uns de controlarem os outros. 

Encontramos o insight pela primeira vez em Paul Adler 
(1993), com o senão de que ele credita o conceito a todo o 
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conjunto de políticas do Sistema Toyota de Produção (STP). A 
nosso ver, é o modelo do TQC que oferece um meio de instituir 
ao que Adler então se referiu como uma learning bureaucracy -
uma "burocracia que aprende". Que, sendo mais preciso, seria 
melhor descrita como uma learning machine bureaucracy - uma 
"máquina burocrática que aprende".8 

O ponto fundamental de uma tal solução organizacional é 
integrar toda a organi:zação no processo de garantia e evolução 
dos procedimentos de funcionamento da burocracia. O que, é 
claro, inclui o chão de fábrica e a produção como um todo. Não 
é surpreendente, portanto, que Adler (1993) constate que na 
NUMMI, ajoint venture entre a GM e a Toyota em Freemont, CA, 
os próprios operários e supervisores se utilizem do tradicional 
EMT (Estudo de Movimentos e Tempos) para estudarem seu 
próprio trabalho. Se há separação entre concepção e execução do 
trabalho (determinação do padrão vs. execução do fadrão), não 
há separação estrita entre o projetista e o executor. 

Cabe assinalar desde logo que não se trata de sugerir que 
o TQC é um passo rumo ao paraíso. As descrições quanto ao 
que seja trabalhar num ambiente industrial apoiado neste mo
delo -vide os dados de Adler (1993), ou os casos apresentados 
por Parker e Slaughter (1988), por exemplo - não sugerem a 
'"fábrica mais confortável" popularizada pela mídia. Trata-se de 
uma organização para competir, e competir agressivamente. A 
tensão que Ford provocava sobre suas linhas a partir da deman
da tomada insaciável com a contínua queda de preços é ampli-

8 Observe-se aqui que evitaremos a simplificação para o termo learnlng 

bureaucracy, dado que a aplicabilidade do TQC a outros tipos de 
burocracia não é óbvia. 

9 O que nos remete imediatamente à antiga discussão iniciada por P. 
Drücker (conforme nos relata Friedmann (1964)) - a da necessária 
distinção entre o "desdobramento conceitua! do trabalho" e o 
"desdobramento espacial do trabalho". Como em tantos outros casos, 
fica a impressão de que os japoneses, em sua determinação para 
reconstrução de seu país no pós-guerra, prestaram muita atenção no 
que diziam os consultores norte-americanos - levando-os mais a sério 
do que os próprios gerentes norte-americanos. 
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ficada pela modificação constante das diretrizes de controle. 
Este estado de "mudança permanente" tem por base a intenção 
de superação do concorrente, de vitória no jogo competitivo 
como um todo. "Problemas" são criados "artificialmente", com 
a modificação dos níveis de controle. Cada processo deve sofrer 
o kaízen, a melhoria contínua. 

Por outro lado, parece inequívoco que a integração de todos 
à "idéia da organiz.ação" representa uma melhoria considerável 
em uma série de aspectos objetivos e subjetivos na relação indi
víduo-trabalho, manifesta tendencialmente em políticas de recur
sos humanos de preservação dos empregos e de desenvolvimento 
d 1 

. 
h 

. . 
d 

- 10 
e pessoa , em estruturas mais onzonta1s e remuneraçao etc. 

O TQC, portanto, pode ser entendido, de início, como uma 
abordagem administrativa que organiza o processo de inovação incre
mental na empresa. Disto decorrem importantes conseqüências no 
âmbito da gerência estratégica da produção. Mas, antes de elaborar 
sobre este ponto, cabe estabelecer uma clara distinção entre das 
diversas siglas que são comumentemente associadas a um genérico 
"modelo japonês", de forma a. precisar onde situamos o TQC. 

23. TQC, STP e]IT 

Existe hoje alguma confusão na indústria no tocante às 
distinções entre o TQC e o sistemajust-ín-tíme OIT). Do ponto 
de vista da gerência de produção, a diferenciação é muito impor
tante. O sucesso das empresas japonesas tomou o sistemaJIT uma 
referência central na concepção de políticas para a produção. 
Entretanto, adotar soluções do JIT não implica necessariamente 
uma migração para o TQC, ou vice-versa. Se há sinergia entre 
ambos é uma segunda questão. O ponto aqui é identificar quem 
faz o que no tocante à inovação na produção. Se formam hoje uma 
espécie de "unidade referencial", é porque se soldaram na opera
ção concreta do Sistema Toyota de Produção (STP) e de seus n 
replicantes na indústria mundial (MIPS na Mitsubishi, CFM na IBM 

1 O Conforme pudemos constatar em pesquisa que realizamos em 
1993-94 em 15 empresas líderes no país (Proença et al, 1994). 
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etc.). Cabe, portanto, construir um quadro analítico adequado 
para tratar de tais modelos. 

Este quadro foi inicialmente traçado em outro trabalho 
(Proença, 1994) e deriva do insight de Antunes Jr. (1994) acerca 
do que realmente está em jogo quando da implantação de um 
sistema JIT. Observe a figura 1. 

etc. 
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Figura 1: Entendendo a "formação" do JIT, a partir de Antunes Jr. (1994). 

Em primeiro lugar, entendemos que o chamado "sistema 
just-in-time CTIT)" é uma representação abstrata de um conjunto 
de políticas, para as diversas áreas da produção, que procura 
modelar o funcionamento de uma realidade, a saber, o Sistema 
Toyota de Produção (STP). Este último foi construído incremen
talmente durante cerca de 25 anos (aprox. 1947-1973). As práticas 
de TQC só foram incorporadas a partir de 1960. quando a Toyota 
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ficou "mordida" pelo fato de sua principal rival, a Nissan, ter então 
ganho o Prêmio Deming de Qualidade (Vail, 1988). A Toyota 
ganhou o mesmo prêmio em 1965. 

O extraordinário desempenho em produção da Toyota é hoje 
bastante reconhecido11 Sua notoriedade, entretanto, começa em 
1973, quando, após o primeiro choque do petróleo, outras firmas 
japonesas irão procurar reproduzi-lo, sob diversos nomes. O Oci
dente toma contato com as primeiras descrições escritas do sistema 
em 1977. Notas sobre o sistema permeiam o mundo dos negócios 
norte-americanos desde o final da década de 70. Nos parece, entre
tanto, que o grande impulso para sua popularização, pelo menos 
nos EUA, advém da publicação dos trabalhos de Schonberger 
(1982,1986) e Hall (1983,1987). 

Embora o termo remeta a considerações teóricas de maior 
fôlego12, adotaremos aqui a noção de "paradigma" como "um 
conjunto consistente de políticas, bem-sucedido em mais de uma 
firma, para uma dada área organizacional". Entendemos ser esta 
uma simplificação apropriada para as discussões no campo geren
cial. Por exemplo, pode-se falar de um "novo paradigma de 
gerência de projeto de novos produtos para produção de massa" 
(Clark e Fujimoto, 1991), ou de um ''novo paradigfl!a para gerên
cia de recursos humanos" (Fombrun et ai, 1984)13 . Guarda-se 

11 Embora muitas vezes tal desempenho seja percebido de forma 
descontextualizada, ignorando-se: sua relação com a trajetória da 
economia japonesa e mundial, outros componentes importantes da 
estratégia competitiva da própria empresa, e mesmo sua posição 
histórica de liderança no mercado nacional japonês. É im
pressionante, por exemplo, que se compare diretrunente a dramática 
taxa de aprendizado da Toyota ao longo do '"milagre japonês" - em 
plena reconstrução, catchtng up - com as taxas de aprendizado da 
madura indústria norte-americana na mesma época. Sobre este 
aspecto, cf. Williams et al (1992b). 

12 Cf. os textos de M. L. Possas e de Burlamaqui e Fagundes, neste 
volume. 

13 Note que uma tal definição abre espaço para convivência de dois ou mais 
"paradigmas vitoriosos" em um mesmo setor, associados a diferentes 
clusters de estratégias competitivas, pelo menos durante um determinado 
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aqui o aspecto essencial do termo, a saber, o de exprimir o fato 
de existirem diferentes alternativas de concretização no âmbito 
de um conjunto dado de orientações relativamente gerais. 

Aceita esta definição, o JIT, tal como apresentado na literatura, 
poderia ser denominado um "paradigma", um modelo de referência 
de sucesso já atestado. Pode-se falar, portanto, de uma "adesão" ao 
JIT, quando a gerência de uma empresa assume o modelo como seu 
'"norte" de referência. Mesmo que implantando o "pacote" apenas 
parcialmente, ela guarda o horizonte da "manufatura classe mun
dial", e é no sentido de alcançá-lo que toma suas decisões. 

A questão, entretanto, é a implicação desta "adesão": o quanto 
é interessante para uma empresa adotar um sistema JTf? Até que 
ponto é pertinente mimetizar as políticas históricas da Toyota? 

AntunesJr. (1994) opta por investigar a questão, não através 
das políticas componentes do "pacote JIT", mas sim pelo desvelar 
da compreensão de engenharia industrial subjacente às decisões 
que orientaram a formação do STP (cf. a figura 1: o método 
antecede a construção do STP). 

Estudando principalmente as obras de S. Shingo e T. Ohno, 
Antunes Jr. destaca dois aspectos críticos de sua abordagem. O 
primeiro, o "Mecanismo da Função Produção". O segundo, a 
formalização das "7 perdas". 

O "mecanismo da função produção" corresponde à assunção 
de que um sistema produtivo é uma rede de processos e tarefas. 
Isto é, os sistemas produtivos são entendidos como uma combi
nação dos fluxos de materiais no tempo e no espaço, com o fluxo 
de pessoas e equipamentos, dispositivos etc. no tempo e no 
espaço. Cada nó da rede corresponde ao encontro da lógica 
'"processos" com a lógica "tarefas''. O nó pode corresponder a uma 

período de tempo. Poder-se-ia assumir tal leitura diante da indústria 
automobilística mundial durante a década de 80, quando, a nível de 
gerência de projeto de produto, tanto os fabricantes de grandes 
volumes, como os fabricantes voltados para o topo do mercado, 
utilizando soluções técnico-organizacionais bem distintas, foram 
bem-sucedidos no lançamento de novos produtos. Cf. Clark e 
Fujimoto (1991). 
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inspeção, uma transformação, uma espera mútua (preparação de 
máquina, lote esperando), por exemplo. 

Shingo (apud Antunes Jr., 1994) decompõe processos e 
operações ao longo de categorias familiares à engenharia indus
trial ocidental. Entretanto, ele afirma o primado dos processos 
sobre as tarefas: é com melhorias nos primeiros que se pode 
alcançar os ganhos mais significativos na produção; progressos 
no âmbito das tarefas desempenham um papel suplementar. 

As conseqüências desta premissa são muito importantes. A 
reação histórica da Toyota ao desafio de alcançar custos competi
tivos produzindo com baixas escalas e produtos variados não 
esbarrou numa busca presumivelmente infrutífera de aperfeiçoa
mentos nas tarefas individuais. Sua evolução se deu mantido o 
foco em inovações nos processos. 

O objetivo geral de tais inovações foi definido, portanto
4 

como o de eliminação das "perdas" no processo de produção.
1 

Identificação do que sejam ''perdas" é, portanto, aspecto-chave 
do STP. As "7 perdas" identificadas e combatidas pela gerência da 
Toyota ao longo da construção do STP foram: 

- perdas por superprodução; 
- perdas por transporte; 
- perdas por fazer produtos defeituosos; 
- perdas no processamento em si; 
- perdas no movimento; 
- perdas por espera; 
- perdas por estoque. 

Tal conjunto de "perdas" revela uma visão articulada e rela
tivamente sofisticada das variáveis em jogo na eficiência global de 
um sistema produtivo. E, ao estabelecer que tais são as "perdas" 
do sistema, Ohno e sua equipe têm como orientar cotidianamente 
as decisões quanto a como melhorar o sistema de produção. Este, 

14 ··o mais importante objetivo do sistema Toyota tem sido o de 
aumentar a eficiência produtiva pela eliminação consistente e 
abrangente das perdas·· (Ohno, 1988:xiii). 
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então, tomará um rumo particular de evolução. As metas de 
eliminação dos transportes - e não de mecaniz.ação da tarefa de 
transporte - ou a percepção das grandes vantagens na redução 
dos tempos de set up (ignoradas pelo pensamento gerencial ociden
tal dominante nas décadas de 40-70), por exemplo, emergem desta 
abordagem. A compreensão através de um tal enfoque do sistema 
produtivo leva, portanto, a decisões que darão forma a um_ dado 
sistema, em um dado contex1.o competitivo/socioeconômico. b 

Pode-se ressaltar aqui, justamente, a distinção entre o "mé
todo em engenharia industrial" de Olmo e Shingo, o "pacote JIT" 
e o TQC. No contexto da Toyota, é a busca para redução das 
perdas identificadas conceitualmente no método de Ohno e 
Shingo que orientará as modificações nas diretrizes de controle, 
quando da adoção do TQC na Toyota. Este percurso de evolução 
incremental conduzirá ao que· conhecemos hoje como o STP, 
difundido para o mundo na forma do ·•sistema JIT ... O TQC, se 
aplicado com outros horizontes, poderia levar um sistema pro
dutivo para outra forma final. 

Por outro lado, a melhoria permanente buscada por Ohno e 
sua equipe é típica da proposta do TQC. O ··casamento" é perfeito. 
A necessidade premente de reduzir custos em suas operações está 
presente na Toyota pelo menos desde a concordata no início da 
década de 50. O STP embute, pois, por princípio, a busca perma
nente de inovações como condição de sobrevivência. Ele opera 
sob a lógica da .. produção repetitiva", focado no processo, na 
linearização, simplificação. e melhoria permanente dos fluxos de 
produção. 

15 Dado este quadro, Antunes Jr. ( 1994:44) pôde então .. colocar o dedo 
na ferida .. : se "no Japão o custo horário de mão-de-obra é de 3 a 5 
vezes superior ao custo-horário das máquinas, enquanto no Brasil o 
custo horário da mão-de-obra é menor do que o custo-horário das 
máquinas". será que a aplicação desta abordagem de engenharia 
industrial. no contexto brasileiro, conduziria ao conjunto de políticas 
associado ao STP - isto é. ao .. pacote JIT"? Ou geraria um .. outro 
pacote", um .. modelo brasileiro"? Tal indagação ilustra, a nosso ver, 
o potencial de sua linha de pesquisa; mas a análise necessária para 
urna resposta razoável foge ao escopo deste texto. 
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Neste sentido, ele é em tudo similar à Ford "heróica" (cf. item 
1.1). Ohno se afuma sucessor de Ford não para agradar ao público 
norte-americano, mas porque o sistema cuja formação comandou é, 
de fato, legítimo herdeiro das idéias do lendário empresário norte
americano. E, no contexto deste texto, não por ser uma "superlinha 
de montagem", no sentido de se apoiar em uma maior intensificação 
do trabalho; mas por orientar a inovação dentro do sistema produtivo 
a partir da mesma lógica de desequilíbrio dinâmico. 

O STP foi vitorioso em um dado contexto; está inclusive em 
pauta se sobreviverá à atual conjuntura japonesa. Mas, como seu 
antecessor em Highland Park, a organização celular dos processos 
de fabricação, em uma rede coordenada por kanban, e apoiada em 
uma força de trabalho de alocação flexível, como forma de superar 
o problema da variedade a baixo custo, fez história. Mesmo antes de 
chegar às telas de cinema, já é um dos emblemas do século XX. 

3. Gerência estratégica de produção: o TQC e a conjuntura 
brasileira 

3.1. Gerência estratégica no TQC 

A descrição até aqui feita do TQC não dá conta de todo o 
modelo. Retornemos ao "pacote daJUSE". Uma vez que a "gerên
cia da rotina cotidiana" foi implementada, passa-se para a fase de 
adoção do "gerenciamento por diretrizes" (management by poli
ry). Trata-se da transmissão da visão estratégica da liderança da 
empresa para o resto da organização. O processo é entendido 
como o de estabelecimento de novas diretrizes de controle e de 
condução da execução destas diretrizes. Deve ser feito olhando 
para •·fora" e para o .. futuro". 

Vejamos primeiro a definição de planejamento estratégico 
em Falconi Campos (1992:69): 
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''Arte gerencial de posicionar os meios disponíveis de sua 
empresa visando a manter ou melhorar posições relativas e 
potenciais bélicos favoráveis a futuras ações táticas na guerra 
comercial." 



Destaque-se nesta definição a noção de .. posicionamento 
(competitivo)", coerente com a abordagem bem conhecida de 
Porter (1980, 1985); e a noção de progresso no embate - o 
potencial bélico - apoiado em recursos/capacitações ("meios") 
que permitam ações ''táticas" para sustentar ou melhorar a posi
ção competitiva. Há um interessante dinamismo nesta definição: 
manter a posição com os meios e preparar meios para melhorar 
de posição. 

Seu desenvolvimento é previsto como top-down, emanando 
dos valores e crenças da alta gerência, que devem estabelecer uma 
"visão" de longo prazo, e "fins" associados às dimensões da 
Qualidade Total. Esta "visão" orienta a formulação de uma estra
tégia da empresa, entendida como a definição dos meios para 
atingir a visão. 

Tal conjunto de metas e métodos - objetivos e políticas -
coincide com a definição clássica norte-americana do que seja 
uma estratégia de negócio (cf. Porter, 1980: introdução). Dis
tingue-se apenas pela formulação em termos de ·•diretrizes de 
controle .. , mantendo-se a mesma linguagem de itens de contro
le, níveis a serem alcançados (metas/objetivos), e os métodos 
associados (políticas) utilizadas no nível operacional. 

O TQC tem como premissa que não se pode passar para 
tal "gerência interfuncional" antes da consolidação da "gerência 
funcional"; isto é, não se pode alcançar a gerência por diretrizes 
"total", antes de se ter a "gerência da rotina cotidiana" introje
tada em toda a empresa. Utilizando uma imagem: só após a 
"máquina" estar azeitada, operante e aprendendo, é que se 
poderia passar para o estágio de "gerência interfuncional". 

Este é um primeiro ponto importante: o ··salto" para uma 
operação com gerência estratégica pressupõe a boa gerência da 
rotina operacional. 

O processo estratégico antevisto no TQC estabelece, como 
visto, um procedimento top-down. Mas, como em muitas das 
técnicas japonesas, não se espera aqui uma postura retilínea, 
impositiva. Opera aqui a prática da '·busca do consenso". O 
trato intersetorial, por exemplo, é previsto acontecer em comi
tês. O desdobramento das diretrizes presidenciais em diretrizes 
para cada seção da organização é feito de forma discutida 
(negociações horizontais e verticais, o chamado catch bali). O 
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objetivo é permitir a tradução - "desdobramento" - das políti
cas gerais em diretrizes - metas e métodos -adequadas à orien
tação da gerência da rotina cotidiana. Isto implica, como é 
inerente ao modelo, o posterior controle da implementação da 
diretriz (através de acompanhamento dos itens de controle, 
atuação nas causas dos desvios, ajuda a subordinados, provi
mento de recursos). 

Note-se ainda a latitude de ação deixada ao gerente funcio
nal, já mencionada no item 1.2. As diretrizes definem suas metas 
e métodos de ação. Mas outras iniciativas são a seu juízo. Esta 
margem de ação parece ser importante para abertura de oportu
nidades de manifestação da criatividade de cada um. Soa bastante 
adequada ao que Mintzberg e Waters (1985) identificaram com 
processos estratégicos "guarda-chuva", onde uma orientação ge
ral conforma a evolução da organização, garantido o espaço para 
iniciativas individuais. Mas, dada a prevista pré-definição dos 
meios para alcance das metas pela diretriz, tal "grau de liberdade" 
pode variar grandemente, de acordo com a maneira como o TQC 
é praticado e vivido pela organização. 

Um segundo ponto importante é, portanto, o pressuposto 
no modelo de um processo estratégico mais complexo do que 
uma simples implantação das decisões da alta gerência. Por um 
lado, pelo desdobramento negociado das diretrizes; por outro, 
pela prevista latitude de ação nos diversos níveis gerenciais. 

Um aspecto no qual não nos deteremos neste texto, mas 
que deve ser registrado, é o horizonte, no âmbito do TQC, de 
instituição da '·função Garantia da Qualidade". Definida como 
uma das •·funções" da empresa - tal como marketing, ou 
produção -, a Garantia da Qualidade seria a "embaixadora do 
cliente" na empresa. Seria uma função interdepartamental, 
conduzida por um comitê interfuncional. Deveria assegurar a 
satisfação total das necessidades do cliente, e estimular uma 
postura ofensiva no sentido de antecipar suas necessidades. 
Incluiria entre suas atividades o planejamento, o controle e a 
auditoria da qualidade. 

Uma interessante diferença para a qual Ishikawa (Falconi 
Campos, 1992: 107) chama atenção é a que existe entre o ·•controle 
de qualidade defensivo" - chamado product out, onde o que se 
almeja é cumprir a norma - e o "controle de qualidade ofensivo" 
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- chamado 1narket i1l. onde se procura antecipar as necessidades 
do cliente. O segundo corresponde a um estágio mais avançado 
de evolução competitiva. 

Etapa avançada da operação, na seqüência da implantação 
do TQC, a Garantia <la Qualidade parece cumprir papel notável 
na conformação das atividades de projeto de novos produtos. A 
descrição <le Falconi Campos (1992) do modelo guarda notável 
superposição com aspectos importantes do "paradigma" de su
cesso na gerência <le projetos de novos produtos nas empresas 
de alto volume da indústria automobilística mundial, tal como 
descrito por Clark e Fujimoto (1991). Essa é uma questão a ser 
estudada, e se a mencionamos foi para reforçar a proposição da 
learning machine bureaucracy como um tipo vitorioso de orga
nização, gerado pela incorpomção do TQC à tradicional "máqui
na burocrática". 

3.2. TQC e gerência estratégica de produção 

A idéia de uma estratégia funcional para a produção está 
implícita nos modelos de estratégia empresarial já em meados 
da década de 60. É em 1969, entretanto, que Skinner formula 
pela primeira vez uma abordagem particular para a área. Fun
damentalmente, trata-se de converter a missão do negócio em 
uma "tarefa da produção", definida como o estabelecimento de 
prioridades relativas entre os parâmetros de desempenho da 
planta. Esta "tarefa'' poderia então orientar a definição das 
políticas e soluções a serem adotadas em cada aspecto do 
sistema produtivo: capacidade, instalações, tecnologia de pro
cessos, grau de integração vertical, organização, PCP, e recursos 
humanos, entre outros. Estas deveriam ser congruentes e se 
sustentarem mutuamente. 

Mais tarde, Hayes e Wheelwright (1984) estabelecem uma 
perspectiva mais dinâmica em seu enfoque, entendendo a estra
tégia de produção como uma seqüência de decisões que, ao longo 
do tempo, permitem à unidade de negócio alcançar as estrutura 
e infra-estrutura desejadas de produção, de forma a alcançar o 
conjunto desejado de capacitações específicas. Há que se garantir, 
portanto, a consistência das decisões ao longo do tempo. É 
preciso avaliar cada decisão no que concerne a seu efeito na 
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competitividade da firma, e não apenas no âmbito de representar 
. . . 16 menores ou maiores custos operac1ona1s. 

Discussões mais recentes irão se concentrar nos efeitos deste 
dinamismo na concepção de estratégias de produção. Por um lado, 
a abordagem tradicional de projeto/planejamento estratégico reve
lou profundas incapacidades e recebeu pesadas críticas conceituais. 
Por outro, estudos das trajetórias de sucesso/fracasso de estratégias 
empresariais destacaram o papel crucial de recursos/capacitações 
específicos da organização na sustentação de vantagens competitivas 
duradouras. Não cabe aqui nos aprofundarmos nestas questões.

17 

Nos interessa estabelecer, entretanto, o vínculo possível entre o 
modelo gerencial do TQC e a gerência estratégica da produção. 

Os entusiastas da área de estratégia de produção, em suas 
primeiras visitas ao Japão - a peregrinação começou no final da 
década de 70 - encontraram de início a corroboração da eficácia 
de seu modelo. De fato, a consistência interna do JIT parecia saída 
de um eventual manual da área. Passado o primeiro impacto, 
entretanto, algumas diferenças começaram a se fazer sentir. No
tadamente, a preocupação com os aspectos soft da produção e a 
diferente percepção quanto ao comportamento dos trade offs na 
produção (cf., por exemplo, \�'lieelwright, 1981). Fundamental
mente, o que se percebia era a onipresença do objetivo de 
.. qualidade", como motor de melhorias em todas as outras dimen
sões competitivas, inclusive custos. 

Anos mais tarde, outros autores retornariam à mesma con
clusão. Miller e Hayslip (1989) irão concluir que dois vetores 
estão em jogo na gerência estratégica da produção: a construção 
de capacitações e as decisões relativas a "jogar o jogo competiti
vo". No primeiro, o TQC, ou opções de crescimento com inova
ção em tecnologia de processos, teriam maior presença; no 
segundo, as decisões dominantes incluiriam às relativas ao posi
cionamento frente à concorrência e aos mercados, como por 

16 Exemplos práticos das implicações desta postura podem ser 
encontrados já em Wheelwright ( 1978 ). 

17 Para um histórico detalhado da evolução da área de estratégia de 
produção e uma síntese destas novas proposições, veja Proença ( 1994). 

214 



exemplo a de localização, escala e foco de novas fábricas. De um 
modo geral, entretanto, as decisões em cada categoria - capacida
de, instalações, PCP, organização etc. - deveriam considerar seu 
impacto nos dois vetores. 

Ferdows e DeMeyer (1990), a partir dos dados do projeto 
Manufacturing Futures Survey, concluem ser a .. operação com 
qualidade" a base de apoio para as trajetórias bem-sucedidas de 
evolução dos objetivos-chave de produção. Slack (1991) também 
vai formular um diagrama de trajetória bem sucedida de desen
volvimento do sistema produtivo, onde uma das fundações é a 
''operação com qualidade". Samson (1991) observa, na Austrália, 
a mesma postura: começa-se bem enfatizando a "qualidade". 

Uma primeira conclusão é possível: mesmo no âmbito da discus
são em estratégia de produção - que se dá em uma linguagem 
característica da gerência estratégica tradicional, concebida para ges
tão da grande corporação industrial norte-americana - está em forma
ção um consenso quanto à necessidade de, ou em paralelo a outras 
atividades, ou em primeiro lugar, migrar para uma operação ao estilo 
TQC. A nosso juízo, para uma leaniing machine bureaucracy. 

Há, portanto, uma convergência com o TQC no sentido de 
se estabelecer a "gerência da rotina cotidiana". Cabe indagai-se se 
dá o mesmo ao nível da passagem para a "gerência interfuncio
nal". Isto é, se ambas abordagens convergem na orientação-quan
to ao processo de desenvolvimento da estratégia de negócio e de 
suas componentes funcionais. 

A princípio, as duas abordagens operam com lógicas seme
lhantes. Ambas pressupõem que se trata de estabelecer um con
junto de políticas para orientação de decisões. 

Do ponto de vista do TQC, o principal problema estaria na 
não incorporação, pela gerência estratégica da produção, da 
premissa de operação efetiva da "gerência da rotina cotidiana". 
Isto, como vimos, já não acontece mais: os escritos e relatos em 
estratégia de produção já recomendam fortemente a adoção da 
"qualidade" como objetivo basal. 

Pelo lado da gerência estratégica de produção, a passagem 
da "gerência da rotina cotidiana" para a .. gerência por diretrizes" 
se mostra bastante similar à passagem do estágio 2 para o estágio 
3, noframework de papéis estratégicos para produção de Hayes 
e Wheelwright (1984) (cf. figura 2). 
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EST.i\GIOS NA EVOLUÇÃO DO PAPEL 
ESTRATÉGICO DA PRODUÇÃO 

Estágio 1 - Minimizar o potencial negativo da produção: 
"Internamente Neutro" 

Especialistas externos são utilizados para tomar decisões sobre questões 
estratégicas na produção; 
Sistemas internos de controle gerencial são o mecanismo básico para 
monitoramento do desempenho da produção; 
A produção é mantida flexível e reativa. 

Estágio 2 -Alcançar paridade (neutralidade) com competidores: 
"Externa1nente Neutro" 

A "prática comum da indústria" é seguida; 
O horizonte de planejamento para decisões de investimento na produ
ção é estendido para incorporar um único ciclo de negócios; 
O investimento de capital fixo é entendido como o meio básico para se 
equivaler aos competidores (catch up) ou alcançar vantagem competitiva. 

Estágio 3 - Prover §Uporte real para a estratégia de negócio: 
"Suporte Interno" 

Os investimentos na produção são avaliados de acordo com sua consis
tência com a estratégia de negócio; 
Mudanças na estratégia de negócio são automaticamente traduzidas em 
suas implicações para a produção; 
Desenvolvimentos e tendências de longo prazo na produção são siste
maticamente estudados. 

Estágio 4 - Busca de vantagem competitiva baseada na produção: 
"Suporte Externo" 

Esforços são feitos para antecipar o potencial de novas práticas e tecno
logias de produção; 
A produção está centralmente envolvida nas grandes decisões de mar
keting e engenharia; 
Progmmas de longo prazo são executados de forma a adquirir capacita
ções adiante da� necessidades. 

Figura 2: Os qu:n�o <:stágios de desenvolvimento de papel estratégico da 
pr,;dUl,ào (l-fayes e W'heclwr1ght, (1984:396). 
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Concebido para permttu- um diagnóstico da situação da 
produção no processo estratégico da unidade de negócio, este 
framework vem se mostrando bastante sólido, encontrando equi
valência em várias tipologias empíricas (cf. Sweeney, 1991). 

Embora não seja o caso de uma superposição total com o vetor 
de progresso do TQC, nos parece que na passagem do estágio 2 para 
o estágio 3 ocorre uma transformação muito similar à da introdução 
do "controle interfuncional" no TQC. Isto é, o momento em que as 
decisões na produção passam a ser conscientemente tomadas de 
forma a sustentar a estratégia competitiva da empresa. 

Há, entretanto, algumas diferenças importantes nas hierar
quias de progresso das duas abordagens, e em particular na 
percepção de qual a situação de topo. 

Como já foi observado, o framework de Hayes e Wheelwright 
foi concebido para a organaação empresarial norte-americana. A 
saber, a machine bureaucracy de Mintzberg (1979). Além disso, 
guardava como objetivo sacudir da inércia as grandes corporações 
manufatureiras do país, em particular convocando-as para articula
rem suas políticas na produção com suas estratégias competitivas 
(estágio 3), e, posteriormente, alavancarem sua posição competitiva 
nas capacitações desenvolvidas no âmbito da produção - como a 
Toyota e a Komatsu, por exemplo, faziam então (estágio 4). 

O tempo passou e, à medida que se fortalecia a visão de 
recursos/capacitações específicas como o fundamento da vanta
gem competitiva, a percepção motivada pelo framework foi refi
nada. O estágio 3 passou a ser aquele onde predomina o objetivo 
de "encaixe" estratégico entre o negócio e suas operações. E o 
estágio 4, aquele onde a produção desenvolve suas capacitações 
tendo em vista não só a atual posição competitiva, como também 
as possibilidades de evolução futura; mais que isso, ciente de que 
a trajetória que escolher terá impacto no tipo de sistema produ
tivo a que chegará. 

Ou seja, enquanto o estágio 3 se caracteriz.aria pela preocu
pação com a "eficiência estratégica" da produção, o estágio 4 
incluiria a consideração do grau de ''flexibilidade estratégica" a 
ser buscado/assegurado (Hayes e Pisano, 1994; Proença, 1995). 

Este não é o vetor proposto de evolução do TQC, onde a 
evolução do sistema aponta para uma crescente satisfação do cliente, 
para reforçar cada vez mais a posição competitiva da firma. O 
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"desdobramento da qualidade", o "controle de qualidade ofensivo" 
são partes de uma linguagem e de uma lógica específicas, particula
res ao TQC. O TQC não parece ter como conter adequadamente as 
discussões sobre comprometimento e aprendizado estratégico 
(Ghemawat, 1991), ou interação firma<-> ambiente (Porter, 1990). 

Eventualmente, a prática das empresas poderá gerar resulta
dos passíveis de análises com conclusões convergentes pelas duas 
abordagens. A "re_engenharia" dos processos de negócio de uma 
empresa seria uma situação típica: ela poderia ser entendida como 
um decidido "desdobramento da qualidade"; ou, por outro lado, 
como um projeto de evolução das capacitações operacionais da 
firma que, se no momento sustentarão a posição competitiva da 
empresa, posteriormente deverão alavancar novas oportunidades 
de desenvolvimento competitivo. 

Parece-nos, entretanto, que, no caso de uma "reengenharia" 
radical18

, visando posicionamentos competitivos inovadores19
, am

bas sofrerão com o esfacelamento dos modelos organizacionais que 
lhes originaram. Em última instância, a "teoria" está a correr atrás de 
imagens e realidades muito dinâmicas. Em meio a "visões de futuro" 
e às incríveis possibilidades geradas pela tecnologia da informação, 
nasce o inédito, e este é sempre dificil de prever e explicar. 

3.3. Indústria brasileira e gerência estratégica da 

produção: o papel do TQC 

Na primeira parte desse texto, procurou-se estabelecer o 
papel do TQC no âmbito dos processos de inovação na produção. 

18 Para os proponentes da "reengenharia", tal expressão - "reengenharia" 
radical - é um pleonasmo. Tal como definida por Hammer ( 1990 ), por 
exemplo, uma "reengenharia" é sempre radical, e visa à reformulação 
total da operação da empresa, com forte apoio da tecnologia da 
informação e de conceitos avançados de organização do trabalho. Neste 
texto, utilizamos o termo de maneira menos precisa/restrita, significando 
apenas um reprojeto do processo/da operação, com vistas ao aten
dimento dos objetivos competitivos da empresa. 

19 Tal como a "customização em massa" descrita por Pine II et a1 ( 1993 ). 
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Como visto, o desequihbrio dinâmico encontrado na Ford "heróica" 
reaparece amplificado na prática do kaizen, com a criação de "proble
mas artificiais" gerados pela alteração dos níveis de controle. Pois o 
TQC, uma vez aplicado e praticado, leva a empresa a funcionar como 
uma learning machine bureaucracy, o que se reflete na produção. 
Procurou-se ainda esclarecer as distinções entre STP (Sistema Toyota 
de Produção), sistemaJIT, e TQC, para situar devidamente a questão 
em pauta dentro do elusivo "modelo japonês". 

Nesta segunda parte, tratamos até aqui de mapear as conver
gências e divergências entre o TQC e a gerência estratégica de 
produção, enquanto modelos gerenciais. Em particular, destaca
mos a coincidência de percepção na passagem, por um lado, da 
"gerência da rotina cotidiana" para a "gerência interfuncional"; e, 
por outro, do estágio 2 para o estágio 3. 

Esta discussão pode soar um tanto estranha e meramente 
acadêmica; apenas uma busca por clareza conceituai. Entretanto, 
acreditamos que ela permite melhor entender o contexto no qual 
decisões quanto aos próximos investimentos na produção serão 
tomadas no país. 

A situação atual da indústria pode ser assim resumida. 20 As 
empresas manufatureiras mais avançadas viveram, nos últimos 
anos, intensos processos de reestruturação, particularmente com 
a adoção de soluções inspiradas no JIT (notadamente células e 
equipes multifuncionais ao nível do chão de fábrica).21 

Muitas adotaram o TQC como filosofia administrativa, embo
ra ainda estejam em pleno esforço para consolidação da "gerência 
da rotina cotidiana" - a instabilidade externa e interna aos siste
mas produtivos dificulta a prática de manutenção dos níveis de 

77 

controle e, em decorrência, de praticar o kaizen. --

20 Assumimos aqui urna percepção pessoal quanto ao quadro atual da 
indústria, informada por pesquisas de diversas naturezas e pelo 
acompanhamento da conjuntura na mídia especializada. Cf. os textos 
de P.F. Fleury e R. Arkader, H.M. Caulliraux, e R.A.B. Valle neste 
volume. E, ainda, Valle e Peixoto ( 1994) e Proença et al ( 1994 ). 

21 Fleury e Arkader, neste volume; Proença et al (1994). 

22 Valle e Peixoto ( 1994); Proença et al ( 1994). 
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As empresas avançaram em sua política de pessoal, mas seus 
progressos na engenharia de suporte ao esforço de melhoria da 
qualidade foram bem mais modestos. E persistem ainda problemas 
no âmbito da formação dos recursos humanos, tanto no chão de 
fábrica quanto a nível gerencial. 23 Os processos de tomada ele 
decisão estratégica no âmbito da produção são muitas vezes) condu
zidos de forma assis temática e com metas pouco definidas. -4 

Por outro lado, os investimentos em hardware/sojttl'are 
foram pouco significativos, se concentrando em reformas ele 
máquinas, adoção de '"pacotes" para PCP/ÇS2, e, eventualmente, 
em aquisição de '"pacotes·· para CAD-Ck\1 __ :, 

Este processo de reestruturação se deu com demissões sig
nificativas, que atingiram o chão de fábrica (diretos e indiretos) e 
as gerências (inclusive com a eliminação de níveis hier.írquicos). 

Mais recentemente, o reaquecimento da economia teria per
mitido que tais ajustes, combinados com uma crescente ocupação 
de capacidade, levassem a um aumento da produtividade nestas 
empresas. As expectativas hoje (março,1995) são positivas, embo
ra turvadas por instabilidades nas políticas macroeconômicas 
associadas à gerência do processo de estabilização da moeda 
(alteração no câmbio, mudança nas alíquotas de importação, 
rdórmas constitucionais, entre outros). 

É neste ambiente de incerteza no curto prazo, e perspectivas 
positivas no longo, que as empresas se vêem diante da necessida
de de aprofundar seu processo de modernização. Às mudanças 
organizacionais e gerenciais até aqui conduzidas, elas precisam 
superpor crescentes investimentos em tecnologia e desenvolvi
mento de pessoal. Compras de equipamentos, montagens de 
redes telemáticas intra e interfirmas, esforços em engenharia 
industrial para redução de tempos de set up, refinamento das 
técnicas de programação e controle da produção, adoção de 
técnicas de projeto de produtos como o QFD (quality function 

23 Valle e Peixoto ( 1994); Proença et al ( 1994 ). 

24 Caulliraux, neste volume. 

25 Proença et ai (1994); Caulliraux, neste volume. 
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deplayment) e o DFM (design for manufacturing), terceirização 
de etapas do processo produtivo e outras tantas alternativas se 
apresentam como o próximo passo em sua evolução. 

É muito pouco provável que as empresas optem por intro
duzir tantas .. novidades .. simultaneamente. Uma "reengenharia" 
radical dos sistemas produtivos não se configura no horizonte 
próximo. A incerteza ambiental, somada a problemas a nível dos 
recursos e capacitações da finna, sugere que esta seria uma opção 
de altíssimo risco. 

Mas, mesmo que não tão r-.idical, uma nova mutação espreita 
a indústria do país. Se em 1988-1992 as empresas adotaram soluções 
do tipo J]T/fQC com vistas à redução de custos com manutenção 
de posição competitiva, os próximos anos (1995-1998) devem ver 
um parque marcado pela introdução de novas tecnologias e proce
dimentos operacionais, com vistas ao reposicionamento competiti
vo dos negócios diante do novo quadro institucional. O ponto-chave 
será decidir por onde e como começar. 

O risco inerente a esta situação está na demanda por tais 
investimentos encontrar uma organização que mal dominou a 
'"gerência da rotina cotidiana", ou que, por outro lado, mal chegou 
ao estágio 2. Mesmo entre empresas que lideram seus mercados, 
encontram-se situações de pouca disciplina operacional. Além 
disso, há o perene problema do preparo dos recursos humanos, 
em todos os níveis. Se se pretende superar a mera múnese do STP, 
por exemplo, seria desde logo importante refinar o preparo de 
nossos gerentes de produção em métodos de engenharia indus
trial - inclusive ao longo das linhas definidas pelos próprios 
criadores do STP.26 

No atual contexto, a opção pela tecnologia A ou B na produ
ção poderá ser feita sem uma prévia articulação interfuncional -
não haverá, por exemplo, consulta ao pessoal de marketing, 
acerca do comportamento esperado dos concorrentes e do mer
cado; ou, pior, o depto. de marketing não terá condições de 
sequer esboçar uma resposta, por operar muito mais como um 
depto. de vendas e promoções. Sem uma percepção de suas 

26 Cf. item 1.3. 
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consequencias estratégicas, a opção poderá falhar em servir a 
manutenção da competitividade da empresa. Pelo contrário, po
.derá se tomar um "elefante branco", um ativo específico, inven
dável, e cuja baixa utilização o torna um dreno permanente de 
recursos muito necessários para outros investimentos. 

De fato, as opções em pauta são, tipicamente, intensas em 
"comprometimento estratégico". Envolvem recursos, riscos e cus
tos de oportunidade significativos. E têm forte impacto na forma 
da organização operar, gerando capacitações específicas, que 
demarcam as possibilidades de evolução futura da empresa. 

Neste sentido, não é incomum gerências de produção 
perceberem-se como precisando que a unidade de negócio 
passe do estágio 2 para o estágio 3. Ou seja, que uma estratégia 
de negócio seja explicitada, e coordene as decisões em produ
ção com as suas equivalentes em finanças, marketing, recursos 
humanos e P&D. Ou, ainda, na linguagem do TQC: que diretri
zes interfuncionais precisam ser estabelecidas, de forma inequí
voca. Esta maior formalização é urgente nas empresas 
brasileiras. 

Estamos longe de acreditar no "planejamento estratégico'' 
tradicional. 27 Mas não é razoável imaginar que se possa passar 
com sucesso de uma situação de disciplina operacional pouco 
desenvolvida para modelos dinâmicos e pró-ativos de formação 
de estratégias empresariais e de produção. O gradualismo suge
rido pelo TQC parece ser uma solução mais apropriada. E, dadas 
suas premissas de "desdobramento negociado" das diretrizes 
estratégicas, e de latitude de ação para os vários níveis hierárqui
cos, ele certamente não conduz ao "engessamento organizacio
nal" tipicamente associado ao "planejamento estratégico" 
tradicional. 

28 

Não é fácil, entretanto, chegar a um ambiente em perma
nente estado de melhoria incremental, sob tensão para inovar, 
onde se conciliam demandas operacionais e estratégicas. As em-

27 Conforme se pode verificar em Proença (1994). 

28 Sobre os problemas do planejamento estratégico tradicional, cf. 
Mintzberg (1994). 
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presas precisam de tempo para operar tal mudança, e, certamen
te, de pressão para que se esforcem por concretizá-la.29 

No caso brasileiro, portanto, o aprofundamento da aplicação 
do TQC nas empresas pode ser a melhor saída a curto e médio 
prazos. Estabelecer diretrizes interfuncionais é, por definição, o 
próximo passo na implantação do TQC nas firmas, após se asse
gurar uma gerência da rotina cotidiana efetiva. Faz sentido, dentro 
do próprio modelo, partir para concretização desta etapa. Este 
parece ser o caminho mais conseqüente com o que a indústria 
viveu até aqui. 

Os limites do TQC quanto ao tratamento dos aspectos em 
pauta no estágio 4 da classificação de Hayes e Whelwgright (figura 
2) devem ser, por ora, deixados de lado nas práticas das empresas. 
Todo o esforço deve estar em organizar-se para passar efetivamen
te para o estágio 3. 

As discussões sobre reengenharias radicais no âmbito da 
produção industrial devem ser, portanto, conduzidas com cuida
do, e a princípio só serão válidas em situações excepcionais. É 
muito mais interessante, no momento, fortalecer a organização e 
não assustá-la com hipóteses de fantásticos reprojetos das opera
ções. 

Se se pretende alcançar uma eventual "competitividade" 
mundial, expressão de uma maior produtividade nacional, preci
sa-se antes tomar a organização como um todo ciente e consciente 
do que seja competição, e de sua relação com inovação. E isto se 
traduz, na prática, por avançar ainda mais em direção à learning 
machine bureaucracy na indústria brasileira. O que implica, 
como visto, um contínuo esforço de redefinição dos procedimen
tos organizacionais e o renovado esforço de desenvolvimento dos 
recursos humanos nas empresas. A próxima mutação da indústria 
não comportará apenas os investimentos em tecnologia; para ser 
bem-sucedida, ela precisará trazer a reflexão estratégica para o 
interior das organizações. 

29 Sobre o papel da pressão ambiental na condução dos esforços de 
inovação em empresas, cf. Porter (1990). 



Referências Bibliográficas 

ADLER, P. "Time-and-Motin Regained" in Harvard Business Review, january-february. 
ps.97-108, 1993. 

ANTIJNES Jr., J.A.V. "O Mecanismo da Função Produção: a Análise dos Sistemas Produtivos do 
Ponto de VISta de uma Rede de Processos e Operações" in Produção, vol.4, nº 1, julho, ps. 
33-46, 1994. 

BURIAMAQUI, L. Capitalismo Organizado no japão: uma Interpretação a Partir de 
Schumpeter, Keynes e Polanyi, Tese DSc., IEI/UFRJ, 1995. 

CIARK, K.B. e FUJIMOTO, T.Product Development Performance: Strategy, o,-ganization, 
and Management in the Wo,·ld Auto Industry. Harvard Business School, Boston, 1991. 

FALCONI CAM:POS, V. TQC · Controle da Qualidade Total (no estilo japonês), FCO/UFMG, 
Belo Horizonte. 1992. 

FERDOWS. K. e DeMEYER, A. '·Lasting Improvements in Manufacturing Performance: ln 
Search of a New Theory" in Journal of Operation.; Management, vol. 9, nº 2, april, 
1990. 

FOMBRUN. C., TICHY, N.M. e DEVANNA, M.A. Stt·ategíc Human Resource Management, 
John Wiley & Sons, New York, 1984. 

FRIEDMANN, G. O Trabalho em Migalhas• Especialização e Lazeres, Ed. Perspectiva, São 
Paulo, 1972 - 1' ed. francesa, 1964. 

GHEMAWAT, P. Commitment: The Dynamic o/Strategy, l11e Free Press. New York, 1991. 

HALL, R.W. Ze,·o lnvento,·ies, Business One-Irwin, Homewood, II., 1983. 

_____ . Attaining Manufacturing Exce/lence, Dow Jones-Irwin, Illinois, 1987. 

HA.1\fMER. M. "Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate" in Harvard Business 
Review, ps. 104-112, july/august, 1990. 

HAYES, R. H. e PISANO, G.P. "Beyond World-Class: Toe New Manufacturing Strategy" in 
Harva,·d Business Review, ps.77-86, january/february, 1994. 

HAYES, R.H. e WHEELWRIGHT, S.C. Restoring our Competitive Edge: Competing through 
Manufactu,·ing, John Wiley & Sons, New York, 1984. 

IAZONICK, W. "Business Organization and Competitive Advantage: Capitalist Transforma
tions in the 1\ventieth Century" in DOSI,G., GIANNETTI, R. e TONITEW, P.A. Tech
nology and Enterprise in a Historical Perspective, Clarendon Press, Oxford, ps. 
119-163, 1992. 

MINTZBERG, H. e WATERS, J. A. "Of Strategies, Deliberate and Emergem" in Strategic 
Managementjournal, vol.6, ps.257-272. 1985. 

MINTZBERG, H. The Structuring of 01-ganizations, Prentice-Hall lntemational, London, 
1979. 

____ . The Rise and Fali o/St,-ategic Planning, Prentice-Hall Intemational, London, 
1994. 

!','EVIS. E.C., DIBELIA. A.J. e GOULD, J.M. "Understanding Organizations as Learning 
Systems" in Sloan Management Review, Winter, ps.73-85, 1995. 

OIL"-1O, T. Toyota Production System, Productivity Press, New York, 1988. 

224 



PARKER, M. e SIAUGHTER, J. Cboosing Sities: Unions and the Team Concept, South End 
Press, Boston, 1998. 

PINE m. B.J., VICTOR, B. e BOYNTON, A.C. "Making Mass Customiz.ation Work" in 
Harvard Business Review, ps. 108-119, september/october, 1993. 

PORTER, M.E. Competi tive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competi-
tors, 1be Free Press, New York, 1980. 

____ . Competi tive Advantage, Toe Free Press, New York, 1985. 

____ . The Competitive Advantage o/ Nations, Toe Free Press, New York, 1990. 

PROENÇA, A., CAUlllRAUX, H.M . .e RAMOS, M.M. Modernização Industrial e Desenvol-
vimento de Recursos Humanos: um Estudo de Prospecção na Indústria Brastletra, 
relatório final, volume I - Projeto Educação Tecnológica, GPI/COPPF/UFIU, Rio de 
Janeiro, mimeo, 1994. 

PROENÇA, A. Gerência de Produção e Competitividade: Premissas da Abordagem por 
Capactta;;ões Dinâmicas em Estratégia de Produção, Tese D.Se., PEP/COPPF/UFIU, 
1994. 

____ . "Estratégia Competitiva e Estratégia de Produção: Uma Introdução Esquemá
tica" in COSTA, L.S.S. e CAUlllRAUX,H.M. (orgs.) Manufatura Integrada por Compu
tador: Sistemas Integrados de Produção: Estratégia, Organização, Tecnologia e 
Recursos Humanos, SENAI-RJ/COPPE-UFRJ/Ed. Campus, Rio de Janeiro, ps. 3-30, 1995. 

SAMSON, D. Manufacturing and Operations Slt·ategy, Prentice Hall, New Jersey, 1991. 

SCHONBERGER, R.J. Japanese Manufacturing Tecbniques: Nine Hidden Lessons ln 
Simplícity, Free Press, New York, 1982. 

____ . World Class Manufacturing: The lessons of simplicity applied, Free Press, 
New York, 1986. 

SKINNER, W. "Manufacturing - Missing Llnk in Corporate Strategy" in Harvard Bustness 
Review, ps. 136-145, may/june, 1969. 

SI.ACK, N. The Manufactut'ing Advantage, Mercury Books, London, 1991. 

SWEENEY, M.T. "Towards a Unified Theory of Strategic Manufacturing Management" in 
Intemationaljoumal of Operations and Production Management, vol. 11, nº 8, ps. 
6-22, 1991. 

VAIL, R.LA Contigency Approach tojust-tn-Time Productton Systems, Tese PhD, Templeton 
College, University ofOxford, 1989. 

VALI.E, R A.B. e PEIXOTO, J.A. Certifica;;do da Qualidade e Opções Organizacionais: 
Histórico e Estudo de Caso no Brasil, xvm Encontro Anual da ANPOCS, GT Trabalho 
e Sociedade, Cachambu, novembro, 1994. 

WHEELWRIGHT, S. C. "Reflecting Corporate Strategy in Manufacturing Decisions" in 
Business Horlznns, vol. 21, nº 1, ps. 57-66, february, 1978. 

____ . "Japan -Where Operations Really are Strategic" ln Harvard Business Review, 
ps. 67-74, july/august, 1981. 

WILI.IAMS, K., HASIAM, C., WILLIAMS, J., ADCROFT, A. e JOHAL, S. The Mytb of tbe Une: 
Ford's Production of tbe Model 'r at Higbland Park 1909-16, mimeo, 1992a. 

WILI.IAMS, K., HASIAM, C., WllllAMS, J. e CUTLER "Against Lean Production", Economy 
and Society, nº 21, ps. 321-354, 1992b. 

225 



ESTRATÉGIAS DE EMPRESAS E 
MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL 

Heitor M. Caullirau.....-: 

1. Histórico 

Em 1988 trabalhávamos1 em um projeto financiado pela 
FINEP sobre empresas de base tecnológica na indústria de infor
mática brasileira. Uma das questões que estava sendo tratada era 
a de interpretar o comportamento das principais empresas do 
setor, explicando sucessos e insucessos e suas causas. Foram 
visitadas mais de 20 empresas (normalmente as líderes, em ven
das, de mercado) de quase todos os setores, em todo o país. No 
estudo usamos um quadro teórico baseado em estratégia de 
negócio e estratégia de produção (Hayes e Wheelwright, 1984 e 
19882). Dentre as conclusões alcançadas, uma parecia merecer 

1 Também participavam Adriano Proença e Marília Rosa Milan. 

2 HAYES, Robert H. e WHEELWRIGHT, Steven C., Restortng our 
Competitive Edge - Compettng Through Manufacturlng, John Wiley, 
New York, 1984. 



maiores discussões: havia mercados onde coexistiam diferentes 
estratégias de negócio/produção para empresas estruturalmente 
muito semelhantes: mesmo setor, fabricando o mesmo produto, 
com as mesmas escalas, com as mesmas formas de relação com o 
mercado etc. Esta questão estava associada a uma outra. Várias 
das empresas possuíam sistemas físicos de produção quase idên
ticos mas apresentavam desempenhos muito diferentes. Por 
exemplo, o tempo médio de inserção de um componente (em 
placas-mãe de micros padrão PC) variava mais de 100% entre 
empresas (por exemplo, Monydata e Microtec). 

Até os dias de hoje, apesar de alguns avanços pontuais, a 
questão sobre como explicar e teorizar (saindo do caso a caso) 
o comportamento estratégico das empresas e, por conseguinte, 
a racionalidade dos tomadores de decisão no interior das mes
mas permanece e se constitui numa interface entre economia e 
produção/operações. Como indicado acima, estes processos po
dem explicar diferenças significativas de produtividade que, cete
ris paribus, deveriam colocar as empresas mais eficientes em 
situação bastante confortável. Isto, insisto, ainda que o ambiente 
e as variáveis, digamos, estruturais dos processos das empresas 
sejam quase as mesmas. 

2. Estrutura do texto 

Este texto tem a seguinte estrutura: 
- inicialmente, faremos rápida análise sobre tipos possíveis 

de pesquisas em estratégia empresarial e modemiz.ação industrial. 
Os intuitos desta análise são: a) propor uma primeira classificação 
para os trabalhos no assunto; b) entender porque o diálogo entre 
trabalhos diferentes é difícil; 

- em seguida, faremos uma apresentação de alguns resmta
dos de pesquisas realizadas no âmbito da engenharia de produção 
sobre os temas tratados neste texto. O foco principal da exposição 
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está nas estratégias empresariais e em como estas derivam de 
processos de tomada de decisão pouco formais e/ou previsíveis 
(racionalidade processual com fins em aberto); 

- finalmente, retomaremos algumas das conclusões princi
pais alinhadas ao longo do texto. 

3. Tipos de pesquisas 

Desde a época da pesquisa citada (1988) diversos trabalhos 
foram realizados com o intuito de analisar/explicar a relação.entre 
as estratégias empresariais e os vetores de modernização indus
trial, dado o ambiente econômico/competitivo. Uma proposta de 
tipologia para classificar estas pesquisas seria: 

- projetos de sistemas de produção/trabalhos de consultoria. 
Nesta categoria estariam os trabalhos voltados para o diagnóstico

3 geração e implementação de soluções e avaliação das mesmas 
aplicados a problemas específicos de uma empresa. São, portanto, 
firmas específicas; 

- conjunto de estudos de caso com problemática e metodo
logias semelhantes. Aqui estariam os trabalhos que, em geral, 
buscam ou testar algumas hipóteses ou colher dados visando ao 
avanço do conhecimento no assunto. Normalmente, não envolve 
intervenção direta nos sistemas de produção das empresas. Como 
está em pauta a comparação entre as firmas, o grau de agrega
ção/generalização tem de ser mais elevado que o anterior; 

-survey com aplicação do questionário e procedimentos de 
auditagem. Neste caso, as informações são levantadas em campo 
por pesquisadores que checam (auditam), onde for possível, os 
dados levantados; 

-survey com aplicação do questionário. Situação que guarda 
semelhança com a anterior, exceto quanto aos aspectos de audi-
tagem dos dados; 

- survey pelo correio. Neste caso, um questionário fechado 
e, em geral, não muito longo, é enviado por correio e as empresas 

3 Não é necessário que todas as etapas estejam presentes. 
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executam o preenchimento. Normalmente, as taxas de resposta 
são muito baixas (por exemplo, 20% do total enviado). Não é 
possível ter controle sobre a qualidade das respostas ou sobre a 
competência dos respondentes. 

A tipologia acima indica algumas formas possíveis, hierarqui
zadas cm ordem decrescente de precisão e confiabilidade nos 
dados e em ordem crescente de agregação e de número de 
empresas da amostra. 

Analisando os resultados obtidos em diversas pesquisas, 
chega-se à conclusão de que não é possível transitar entre as 
mesmas caso estas não tenham sido planejadas/desenhadas 
em conjunto. Em outras palavras, não podemos agrupar resul
tados de pesquisas de tipos diferentes e garantir que os 
mesmos, lógica e metodologicamente, sejam consistentes. 
Normalmente, não podemos sequer garantir que os diferentes 
entendimentos para os termos usados sejam homogêneos. 
Por exemplo: suponhamos uma pesquisa sobre a introdução 
de sistemas CAD (computer aided design). Com um survey via 
correio, certamente uma indústria gráfica (produção de livros, 
por exemplo) diria que não possui tal tipo de sistema. Se um 
estudo de caso fosse realizado, poder-se-ia perceber que soft
wares como o Ventura ou o Corei Draw podem cumprir a 
função de um CAD nesta empresa (ferramenta computacional 
para o auxílio do projeto/desenho do produto). Se isto acon
tece com objetos aparentemente bem definidos (sistemas 
CAD, por exemplo), o que dizer de levantamentos sobre JIT, 

TQC, QFD etc. 
Os pontos levantados acima podem nos levar a tecer 

algumas considerações. Por exemplo, poder-se-ia pensar na 
criação de cursos específicos de JIT "justificados" a partir de 
SURVEYS via correio? Da mesma forma, poder-se-ia pensar 
na criação de uma política nacional para a qualidade com 
orientações/indicações retiradas de surveys sem controle 
direto das respostas? Em qualquer dos casos nos parece 
temerário avançar na criação de ambos na medida em que é 
bastante provável que nem o entendimento dos responden
tes sobre os temas seja o mesmo. 

Por último - e dado que este fórum de discussão reúne 
engenheiros, economistas, administradores, sociólogos etc. - a 
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solução para este problema nos parece passar por uma eventual 
articulação de pesquisas, ainda que com métodos diferentes. 
Certamente, por exemplo, reunindo os "níveis" 2, 3 e 5, é possível 
passar dos casos individuais bem explicados para indicações de 
políticas genéricas calçadas na realidade. Desta forma, podería
mos ter: 

Nível 2: conjunto de estudos de caso com problemáticas e 
metodologias semelhantes. Entre outros pontos devem ser defini
dos claramente os setores a serem estudados. Objetivos: definição 
de terminologia que esteja de acordo com a realidade das empresas, 
levantamento do estado das práticas, formulação inicial de hipóte
ses, articulação das equipes, discussão dos primeiros resultados, 
entre outros; 

Nível 3: survey com aplicação do questionário e procedimen
tos de auditagem. Neste nível seriam testadas as hipóteses iniciais, 
ampliados os conhecimentos sobre o estado das práticas etc. Uma 
questão básica neste nível é definir de que modo as regionalidades 
serão tratadas; 

Nível 5: survey pelo correio. Aqui as bases de dados seriam 
ampliadas e ganhariam consistência estatística. 

4. Estratégias empresariais e modernização industrial: 

comportamento dos tomadores de decisão - alguns 

dados de pesquisas recentes 

4.1. Pesquisa 1 - Modernização Industrial e 

Desenvolvimento de Recursos Humanos: um 

Estudo de Prospecção na Indústria Brasileira 
4 

Esta pesquisa cobriu campos ligados ao processo de moder
nização industrial de um conjunto de 15 empresas líderes dos 
Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. Estas empresas foram visitadas e seus diretores (indus-

4 Este projeto foi financiado pelo BNDES e teve como coordenador o 
prof. Adriano Proença. 
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triai e RH) e/ou proprietar1os entrevistados. Buscava-se, entre 
outros pontos, ligar esforços de modernização aos investimentos 
em RH. Para uma análise dos resultados em investimentos no 
desenvolvimento de recursos humanos, favor ver o Anexo 1 
(extraído do relatório final do projeto). 

Fazendo um rearranjo de algumas das idéias então tratadas 
em função dos temas deste livro, poderíamos colocar que: 

a) não há método científico/sistemático que apóie a necessi
dade de se investir no desenvolvimento de recursos humanos; 

b) este investimento é feito segundo um sentimento da alta 
gerência ou seguindo modelos de sucesso de outras firmas (que, 
por sua vez, também estão na situação a); 

c) a definição de quanto investir é arbitrária e os retornos 
não são passíveis de serem mensurados.5 

No Anexo 1, encontra-se texto intitulado Considerações 
sobre Investimento no Desenvolvimento de Recursos Huma
nos. Neste texto, procuramos avançar nas questões acima pro
pondo, inclusive, algumas alternativas metodológicas que 
sabemos de difícil implementação. Em termos dos assuntos 
tratados neste texto e em boa parte deste livro, nos importa 
lembrar que os processos de tomada de decisão acima descritos 
não podem ser entendidos como possuindo racionalidade for
mal entre meios e fins. Isto significa, entre outros pontos, que 
quando uma empresa resolve investir em seus recursos huma
nos os fins deste processo estão em aberto. Ou seja, não é 
possível quantificar ganhos, avaliar melhorias em qualidàde etc. 
Trata-se, na realidade, de expectativas quanto ao futuro (talvez 
melhor trata das nas esferas da sociologia, psicologia etc.). 

5 Outros relatos de fatos relacionados a este assunto merecem ser 
citados. Em primeiro, a colocação do eng° Mário Borin, gerente da 
Unidade de Negócio da FESTO Automação ligada à Didática: 
realmente não se sabe como medir o ROQ (return on qual!ftcatton); 
segundo. o depoimento do eng° Enilton, Diretor Industrial da 
INPLAC, uma das empresas mais integradas informaticamente que 
conhecemos: investe-se em RH a partir do sentimento de que é 
fundamental (Simpósio Internacional sobre Manufatura Integrada 
por Computador, COPPE/UFRJ e SENAl DR/RJ, 3 e 4/11/94). 
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Quando muito, pode haver racionalidade procéssual - planeja
mento e controle do processo, por exemplo. 

4.2. Pesquisa 2 - Implantação de Rede CAD/CAM/DNC em 

uma Indústria no Rio de janeiro. 6 

Este trabalho foi realizado em uma empresa que pode ser 
considerada líder sob inúmeros aspectos (market-share, estágio 
de modernização do parque de máquinas, atuação nos mercados 
internacionais, faturamento etc.). As ativiqades nesta empresa 
em 94 - uma espécie de laboratório real para teste de hipóteses 
- compreenderam trabalhos em simulação do sistema de produ
ção (verificação dos limites do JIT/Kanban), teoria da decisão e 
estratégia de produção (compreensão da mesma pelos diferentes 
gerentes do sistema de produção). Aqui, trataremos somente da 
parte de tomada de decisão estratégica. O documento original 
também tratava de outro processo de tomada de decisão: a 
compra de uma máquina transfer de usinagem. Este processo, 
no entanto, pode ser considerado operacionaVrotineiro na me
dida em que decisões semelhantes já tinham sido tomadas ante
riormente. 

A implantação de uma rede CAD/CAM;DNC corresponde a 
uma integração funcional apoiada por computadores e redes 
locais. Integração funcional pois reúne atividades de pré-projeto, 
projeto, planejamento do processo (geração dos programas CNC) 
e chão de fábrica (carga remota dos programas). Apoiada em 
informática porque os sistemas CAD/CAM rodam em um mesmo 
ambiente e o DNC permite a ligação remota do banco de progra
mas com o chão de fábrica. 

6 Este trabalho contou com a colaboração de Almaisa M. Souza e 
Miriam lzu e foi coordenado por Heitor M. Caulliraux. Para uma 
descrição mais detalhada do caso, favor consultar o capítulo 3 do livro 
Mam.ifatura Integrada por Computador - Sistemas Integrados de 

Produção: Estratégia, Organização, Tecnologia e Recursos 
Humanos, Costa L. S. S. e Caulliraux, H. M. (orgs.), Editora Carr:.pus, 
Rio de Janeiro, 1995. 
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Para fazer com que este esquema de integração informática 
funcione (e definindo o seu grau de eficiência e eficácia) devemos 
ter um modelo organizacional associado. Este modelo deve apre
sentar respostas a perguntas do tipo: 

- a engenharia do produto e a engenharia industrial trocam 
informações durante o processo de projeto? Busca-se troca cons
tante de informações ainda que pouco estruturadas? Em outras 
palavras, são aplicadas técnicas de engenharia simultânea? 

- as pessoas que responderão pela execução deste trabalho 
(supervisores e operadores das máquinas CNC) interagem no 
processo de projeto? 

- a área de qualidade e o marketing interagem no processo 
de projeto? 

- os operadores das máquinas CNC podem alterar os progra
mas durante o try out? 

- como e a que intervalos são realizados os ciclos de feed 
back após o processo em andamento? 

Como a resposta a estas perguntas, que definem o modelo, 
passa pelo ambiente da empresa, pelas suas capacitações, pelas 
suas prioridades competitivas, pela sua disponibilidade de recur
sos, pela sua cultura técnica, entre outros, teremos, na prática, 
soluções únicas para cada empresa. A melhor solução é aquela 
que venha a fornecer maior capacidade competitiva dadas as 
restrições internas e externas. 

No caso analisado, a empresa optou por uma solução em que 
o modelo organizacional é próximo do ortodoxo. Buscou criar 
um banco de dados alfanumérico e gráfico de modo a aproximar 
engenharia de produto com planejamento de processo. Para as 
outras funções envolvidas optou-se pela manutenção da separa
ção funcional. 

Em linhas gerais, e de forma muito resumida, podemos dizer 
que o processo de decisão que conduziu à implantação da rede 
local não foi planejado a priori (possuindo, fortanto, fins em 
aberto) e nem possui racionalidade processual : ele simplesmen-

7 Para um tratamento formal dos tipos de racionalidade ver texto de 

Mário Possas nesta coletânea. 
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te foi convergindo para uma única solução. Em outras palavras, 
este processo, apesar de fundamentalmente diferente dos ante
riores, apresenta, por seu caráter estratégico, características que 
podem classificá-lo enquanto possuindo fins em aberto. Quanto 
à racionalidade do processo (identificação do problema, busca de 
soluções, descarte de alternativas etc.) me parece que o que se 
poderia ter feito neste caso seria organizar o processo de apren
dizado pessoal e organizacional. Teríamos, então, uma situação 
de racionalidade processual com fins em aberto. Para que isso 
acontecesse seria necessário a implantação de uma learning 
organization o que, do ponto de vista operacional, ainda apre
senta enormes problemas. 

4.3. Pesquisa 3 - Estágio de Automação, Informatização e 
Integração da Produção em Empresas do Rio de janei
ro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas 
Gerais, Es_gírito Santo, Pernambuco, Ceará, Bahia e 
São Paulo 

Em termos de articulação conceituai, esta pesquisa tem a 
estrutura exposta no Anexo 2. A automação dos sistemas de 
produção, a sua informatização e a sua integração informática 
seguiriam as definições e as metas da estratégia de produção. Esta, 
por sua vez, sustentaria a estratégia de negócio da empresa. Por 
fim, as orientações para a formação e treinamento dos recursos 
humanos seria definida tanto pela estratégia de produção como 
pelas necessidades imediatas da automação, informatização e da 
integração informatizada. Apesar de retratar a situação atual e de 
identificar a trajetória da automação/informatização/integração, a 
visão quanto à evolução das capacitações é estática: a produção 
sustenta o negócio. No Anexo 5, por sobre um mapa político do 

8 Esta pesquisa está sendo financiada pelo SENAI-DN. pelos SENAI"s 
de cada Estado citado e pela EE e COPPE/UFRJ e tem a coordenação 
de Diolinda Prado, DVRH-SENAI-DN e Heitor M. Caulliraux, EE e 
COPPE/UFRJ. Em seu início, teve forte participação de Luis Sergio S. 
Costa do SENAI-DR/RJ. 
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Brasil,9 está representado o número de empresas da amostra em 
cada estado. 

A seguir, exporemos, por tópicos, algumas conclusões preli
minares sobre os resultados já tabulados (58 empresas). 

E:xistência de Documentos Escritos Fonnalizando: Estratégia 
Competitiva, Estratégia de Produção, Estratégia de Recursos 
Humanos e Plano Diretor de Automação Industrial 

Uma análise sobre a existência de tais documentos indica que 
estes aparecem com mais freqüência nas empresas com mais de 
700 empregados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, um docu
mento com a estratégia competitiva (EC) existe em cinco das seis 
empresas com mais de 700 empregados. Já o PDAI só existe em 
duas das seis. Nas empresas com até 700 empregados a situação 
é a seguinte: EC em três das dez e PDAI em duas das 10. 

Apesar da existência de um documento escrito não significar 
um efetivo comprometimento da organização, a falta do mesmo, 
em empresas com centenas de empregados, dificulta sobremanei
ra a possibilidade de haver uma visão medianamente homogênea 
sobre o futuro das mesmas. 

Causas Explicativas dos Quadros de Automação, 
Informatização e Integração Encontrados 

Vários dados foram cruzados10 buscando explicar os qua
dros de automação, informatização e integração encontrados. A 
nossa primeira tentativa foi a de relacionar o desconforto compe
titivo 1 com os objetivos do sistema de produção e com os 

9 Fonte: Almanaque Abril 95, Editora Abril. 

10 Até esta fase da pesquisa, os dados foram cruzados qualitativamente 
(por vezes, graficamente). Com à amostra completa, faremos análises 
estatísticas sobre a mesma. 

1 1 Grau de força da empresa em relação ao seu principal competidor -
escala de 1 a 7 - menos o grau de importância mercadológica do item 
considerado - escala de 1 a 7; os itens considerados foram: custos 
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quadros citados.
12 

Ao contrario do que esperávamos, não foi 
possível identificar nenhum padrão de relação entre ambos nas 
58 empresas já pesquisadas. 

Em vista disto, foram testadas algumas outras hipóteses. O 
quadro no Anexo 3 descreve a situação encontrada. As variáveis 
que melhor explicam a .. quantidade" (número de sistemas 
automatizados e informatizados e grau de integração) de auto
mação, informatização e integração são: percentual do fatura
mento com exportação e market share da empresa. Para 
explicar o quadro (quais sistemas automatizados e informatiza
dos) em cada em presa foi necessário analisar o tipo de processo 
de produção. 

Or,1, a questão é: porque as variáveis acima não "se refletem" 
no desconforto competitivo? A menos de uma certa incapacidade 
gerencial, deveria haver relação direta entre "desconforto", grau 
de exportação, market share e tipo de processo produtivo. 

Situação Genérica dos Sistemas Produtivos 

Em termos de sistemas produtivos, e sintetizando signifi
cativamente, a situação aponta para estágios pouco significati
vos de sofisticação. Em termos de informatização temos (favor 
ver Anexo 4): 

- plano mestre de produção informatizado com geração de 
ordens e controle de estoques (ao estilo dos sistemas MRP I); 

- controle de evolução do andamento das ordens (coleta 
com digitação posterior e não integrado); 

diretos de produção, custos indiretos de produção, flexibilidade na 
alteração dos projetos dos produtos, flexibilidade no projeto de novos 
produtos, flexibilidade na alteração dos volumes de produção, 
qualidade do produto - confiabilidade, qualidade do produto -
performance, prazos de .:ntrega. serviços de pós-vendas e outros. 

12 As conclusões deste item estão fortemente apoiadas em trabalho 
apresentado por AdriaD.c Proença no Centro Internacional para 
Educação, Trabalho e Transferência de Tecnologia - CIET 
(UNESCO/CNI), dia 20/3/95. 
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- controle de qualidade (notadamente o CEP - coleta com 
digitação posterior e não integmdo). 

Este quadro aponta para empresas no estágio 1, onde o 
papel do sistema de produção é o de minimizar seu potencial 
negativo.13 

Os Quatro Estágios do Papel Estratégico 
dos Sistemas de Produção 

Estágio 1 Minimizar o potencial da produção. Internamente 
neutro. Reativo interno, produção. 

Estágio 2 Al cançar paridade com os competidores. 
Externamente neutro. Reativo, externo produção. 

Estágio 3 Suportar a estratégia de negócio da empresa. Suporte 
interno. Reativo externo oroducão e outras áreas. 

Estágio 4 Apoiar a busca de vantagem competitiva baseada no 
sistema de produção. Suporte e xterno. Ativo, 
externo, produção e outras áreas. 

Em termos das distinções principais, temos: 

Estágio 1 

Estágio 2 

Estágio 3 

Estágio 4 

Interno (sem avaliação dos concorrentes), reativo e 
envolvendo somente o sistema de produção. 

Externo (supõe medidas de desempenho), reativo e 
envolvendo somente o sistema de produção. 

Externo (supõe medidas de desempenho), reativo e 
envolvendo produção e outros setores (notadamente 
aqueles ligados ao mercado). 

Externo (supõe medidas de desempenho), ativo (novas 
alternativas) e envolvendo produção e outros setores 
(notadamente aqueles ligados ao mercado). 

13 Wheelwrlght, Steven C., "Competing Through Manufacturing", ln 
Wlld, Ray, lnternatlonal Handbook of Productton and Operatlons 

Management, Cassei, London, 1989. 
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O que os resultados parciais desta pesquisa parecem indicar 
é que, exceto para as grandes empresas (mais de 700 empregados, 
por exemplo), as premissas ligadas às racionalidades meios-fins 
parecem ser, no mínimo, insuficientes/inaplicáveis. Isto confirma
ria as conclusões anteriores. 

5. Considerações finais 

5.1. Formulação de estratégias empresariais e racionalida
de dos atores 

O modelo de formulação de estratégias empresariais (com
petitiva, produção etc.) tem, entre outras, as seguintes premissas: 

- método top-down com formulação no topo da cadeia 
hierárquica e implementação controlada; 

- existência de informações "suficientes"; 
-atores racionais com fins definidos e meios sobre controle; 
- certa estabilidade do ambiente. Quando esta não existe, 

forte ênfase na flexibilidade; 
- existência de modelos e trajetórias tecnológicas (paradig

mas?) passíveis de generalização e, por conseguinte, certa capa-· 
cidade de previsão do comportamento dos atores e sistemas de 
produção; 

- existência de fontes de conhecimento capazes de aportar 
métodos, cenários etc. que facilitem os processos internos nas 
empresas (por exemplo, firmas de consultoria). 

Este conjunto de premissas está ancorado na teoria econô
mica que, por outro lado, necessita assumir a sua validade para 
que seus modelos "expliquem" a realidade.14 

Na área da racionalidade dos atores, a economia (ou parte 
desta), quando relaxa a premissa acima, coloca a racionalidade 
processual. Ou seja, a racionalidade estaria no proêesso e não na 
relação meios-fins. A questão é: nos parece que a situação encon-

14 Textos de Mário Possas e Antonio Barros de Castro neste livro. 
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trada poderia ser melhor explicada pela formulação racionalida
de processual com fins em aberto. Isto pode significar que: 

a) na melhor das hipóteses os atores tentam manter os 
processos racionais, mas os fins não são conhecidos a priori; 

b) nos outros casos nem os processos são controlados. 
No primeiro caso, pode-se estar apontando para a necessi

dade de as empresas se "entenderem" como learning organiza
tions, ou seja, organizações que aprendem durante o processo. 
Se há aprendizado efetivo, os fins devem estar em aberto - são 
função do próprio processo de aprendizado. 15 

No segundo caso, o comportamento dos atores parece ser 
mais "explicável" por questões ligadas à cultura, à psicologia, à 
sociologia etc. dos mesmos e da sociedade em geral. 

5.2. Diálogo economia e produção e articulação entre tra
balhos e pesquisas 

A interação entre economia e produção tem-se mostrado 
fundamental e necessária para um melhor tratamento das ques
tões levantadas neste texto. Agora, e falando pelo lado produção, 
existem problemas. Por exemplo. 

- a economia tem várias vertentes/escolas. Por vezes, é dificil 
saber com qual delas se está lidando e como estas interagem ou 
coexistem; 

- a terminologia comum não é, para dizer de modo suave, 
homogênea. Por exemplo, o que se entende por paradigma, ou 
just in time, ou cultura empresarial etc? 

- os objetivos dos trabalhos e pesquisas, por vezes, não são 
coincidentes. E, como é muito difícil transitar entre trabalhos e 
pesquisas das duas áreas, confusões são freqüentes. 

Dito isto, nos parece que um encaminhamento possível seria 
a realização de trabalhos teórico-empíricos comuns (ver item 3). 
Este livro é um exemplo bem-sucedido deste esforço. 

15 Nevis, E. C. et ai, Understending Organtzattons as Learntng 

Systems, Sloan Management Review, wtnter, 1995. 
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Anexo 1 

Considerações Sobre o Investim.ento no Desenvolvimento de 

Recursos Humanos 

Introdução 

A perspectiva adotada neste projeto relaciona o investimento 
em desenvolvimento de recursos humanos a uma busca por maior 
competitividade por parte das empresas. As declarações dos en-

. d 16 · d. - . d l e trev1sta os m 1caram, no entanto, que nao existe mo e o 1or-
mal para ligar os investimentos em recursos humanos a seus 
resultados em termos de competitividade 17 Como a amostra foi 
composta por empresas líderes, de sucesso, não há como evitar 
certa circularidade na avaliação dos resultados: são empresas de 
sucesso ⇒ investiram em recursos humanos ⇒ tiveram sucesso 
⇒ continuam investindo em recursos humanos. Bastaria um caso 
de insucesso, entretanto, para desqualificar o rigor de tal conclu
são. Além disso, existem pelo menos três trajetórias no que diz 
respeito à situação aqui tratada (ver relatório). É, necessário, 
portanto, buscar modelos teóricos que possam dar sustentação à 
ligação investimento em recursos humanos (IRH) e competitivi
dade 18 Uma introdução ao tema é o objetivo deste texto. 

16 Presidentes, diretores e gerentes industriais e de recursos humanos. 

17 Esta, sendo avaliada através de medidas internas de desempenho da 
empresa (produtividade. qualidade, tempos etc.) ou externas (market 

share, faturamento etc.). Cf. Anexo 3. 

18 Caso contrário. não há como fugir do fato de que as afirmações nesta 
linha baseiam-se em avaliações genéricas ou argumentações a partir de 
posições mais ligadas a perspectivas ético-societais. Para exemplos, ver: 
a) FLEURY. Paulo F .. Educação. Competitividade e o Papel do Setor 
Produtivo. COPPEAD/UFRJ, fevereiro de 1993. A partir de 
considerações genéricas, o autor conduz estudo em empresas do país 
sobre o IRH através de programas de educação básica. Na p. 20, o 
autor afirma: "A questão dos resultados obtidos pelas empresas com 
seus programas de educação básica não apresenta resposta simples. 
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Perspectiva da engenharia de produção 

Dentro da ortodoxia da engenharia de produção -prescritiva 
e otimizante - existe um método para se ligar o IRH e o desem
penho do sistema de produção. 19 A premissa básica consiste em 

A razão principal desta dificuldade se deve ao fato de que nenhuma 
das empresas entrevistadas procurou até hoje montar um sistema de 
acompanhamento sistemático do desempenho de operários que 
passaram pelos progran1as de educação básica. As avaliações são em 
geral indiretas .. :·. A seguir, cita cinco declarações de operários como 
""evidência forte sobre os resultados ...

.. 
(p. 21 ). 

b) BNDES, Educação para a Competitividade (ou a reconciliação da 
educação para o trabalho com a educação para a cidadania), maio de 
1994. Por exemplo, no debate sobre as instituições de formação de 
mão-de-obra nos EUA, como relacionar teórica e empiricamente a 
eficiência destas à maior produtividade do país? 
c) HAYES, R.H., WHEELWRIGHT, S.C. e CLARK, Kim B .. Dynamic 
Mantifacturing - Creating the Learning Organization, The Free 
Press, New York, 1988. Para criar a nova empresa de manufatura, 
dever-se-ia ..... initiate an education and development program"" (p. 
361 ). Os autores sustentam esta afirmativa com exemplos de algumas 
empresas de sucesso. 
d) WERTHER Jr, W.B. e DAVIS K. , Administração de Pessoal e 
Recursos Humanos, McGraw-Hill, Rio de Janeiro, 1983. ""Embora a 
pesquisa sobre programas de orientação seja limitada, comumente 
são reportados diversos benefícios"" (p. 202). A seguir, o autor lista 
benefícios comumente citados na literatura. 
e) explicações e relações do tipo caixa-preta (entradas e saídas 
relacionadas não importa como) temos: 
e. l )  Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira, CNI, Rio de 
Janeiro, 1993. p. 31. 
e.2) Estado Atual da Gestão pela Qualidade e Produtividade nas 
Indústrias Brasileiras, CNI, Rio de Janeiro, p. 31 e seguintes, 1992. 
e.3) Abertura Comercial e Estratégia Tecnológica, CNI, Rio de 
Janeiro, p. 23, 1992. 
Em resumo, nesta literatura são citados argumentos que ligam lRH e 
desempenho das empresas, sem que haja modelos teóricos para 
explicar tal ligação. 

19 MURPHY, J.G. e BROCKETT, R.W., "Industrial Employee Training"', 
ln White, J. A., Production Handbook, John Wiley, New York, 1987. 
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assumir que é possível definir um nível de desempenho individual 
e grupal ótimo. O treinamento seria o meio pelo qual os empre
gados atingiriam estes padrões de desempenho, definidos pela 
gerência. Desta forma, é possível especificar quanto custa não 
treinar um empregado ou um grupo. Quantificando os gastos, 
temos, finalmente, um fluxo de caixa. A análise do mesmo permite 
avaliar os investimentos em RH. Esta mesma perspectiva pode ser 
usada quando da introdução de um novo equipamento ou sistema 
de produção. Define-se o que os empregados devem conhecer e 
quanto devem '"desempenhar" e, a partir daí, chega-se ao treina
mento necessário. 

Esta abordagem embute alguns problemas. Em primeiro 
lugar, impede, por definição, os processos de melhoria contínua, 
na medida cm que assume a existência de um ótimo. Em segundo 
lugar, desconhece a questão da motivação. O desempenho de um 
empregado ou grupo é função, também, da motivação, que não 
é passível de ser ensinada. Em terceiro lugar, superestima a 
capacidade das gerências. Nem sempre (ou quase nunca) estas 
são capazes de definir padrões ótimos de desempenho. Em quarto 
lugar, desconhece o novo, seja na forma de novos sistemas de 
produção, seja na forma de imprevistos. Em quinto lugar, é 
incapaz de lidar com os médio e longo pmzos. 

Em resumo, a ligação entre IRH e desempenho do sistema 
de produção20 oferecida pela engenharia de produção de corte 
tradicional é, no mínimo, insuficiente.21 

20 Notar que isto significa necessariamente competitividade. Para uma 
discussão sobre as medidas de saída, ver BORUeKI. e.e. e eHILDS, 
G.D .. "Productivity and Quality Improvement: The Westinghouse 
Story", p. 400, ln FOMBRUN. e.J. et al. Strateglc Human Resource 

Management. John Wiley, New York, 1984. 

21 Além disso, "As some authors pointed out over a decade ago. if outcome 
measures are the primary basis for appraising a person, many of the 
person·s outcomes will be guided with an eye toward this results, and 
considerably less attention is likely to be given to the state of the system 
that generates the results." LATHAM. G.P .. "The Appraisal System as a 
Strategic eontrol", ln FOMBRUN. e.J. et al, Strateglc Human Resource 
Management. John Wiley. New York. 1984. 
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Uma alternativa via economia da engenharia 

Uma outra possibilidade, que poderia nos levar a uma mo
delação do tipo fluxo de caixa, seria criar um modelo caixa,,J?reta 
com algumas premissas definidas. Teríamos, por exemplo:--

Situação 1: Sistema de produção definido. Variáveis conhe-
cidas e monitoradas. Desempenho conhecido. 

IRH 
ceteris paribus 

Situação 2: Variáveis monitoradas. Novo desempenho. 

Nesta perspectiva, necessariamente através de um estudo de 
caso, um sistema de produção seria definido, modelado e teria 
suas variáveis monitoradas. A partir deste ponto, seria feito um 
IRH. Caso as outras variáveis se mantivessem estáveis, seria pos
sível definir o efeito do treinamento no desempenho. Através de 
técnicas qualitativas seria possível avaliar a motivação do grupo 
envolvido. Com estes dados poder-se-ia estabelecer relaciona
mento formal entre IRH e desempenho. 

Esta abordagem traz dois problemas. Primeiro, a premissa 
ceteris paribus, dado o nosso ambiente ultra-instável. Segundo, 
não há garantia de que os resultados possam ser generalizados. 
Ou seja, os resultados tendem a ser indicativos/qualitativos ou, se 
quantificados, específicos para a empresa. 

22 Agradeço ao prof. César das Neves, Depto. de Eng. Industrial, UFRJ, 
pelas sugestões relativas a este tópico. 
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Algumas propostas da economia 

Uma rápida busca no âmbito da economia indicou dois 
caminhos para o tratamento da questão. Na primeira linha, temos 
alguns dos escritos de Oliver E. Williamson. 23 Em seus livros, o 
autor faz elegantes considerações sobre o capital humano. Trata 
da especificidade deste ativo, da sua maior ou menor ligação com 
sistemas de produção definidos, das necessidades contratuais 

24 E e d , · · etc. m resumo, 01erece um qua ro teonco consistente para 
dar início a uma pesquisa sobre o valor deste ativo, o que, 
lamentavelmente, não é feito nos dois livros considerados. 

A segunda linha é a da teoria do ?çapital humano, tal como 
exposta em S. A. Snell eJ. W. DeanJr.-::> Estes autores partem de 
algumas premissas, tais como: 

- qualificação e conhecimento são capitais porque geram 
produtividade. 

- pessoas adicionam valor às empresas diretamente (transfor
mação) e indiretamente (coordenação, solução de problemas etc.). 

- o capital humano de uma empresa é o resultado de 
investimentos feitos (contratação e/ou treinamento). 

- a contribuição dos empregados depende da sua vontade. 
Apesar deste quadro ser muito próximo das preocupações da 

nossa pesquisa, é de pouco auxílio pois os autores não propõem 
nenhum método para quantificar estas questões. Na parte aplica
da da pesquisa, os autores trabalham com perguftas com respos
tas qualificadas por faixas (sete por pergunta). 2 

23 Economlc Organtzatton, Wheatsheaf Books, Sussex, 1986, e Le 
Instltuzlonl Economlche del Capitalismo, Franco Angeli, Milano, 
1987. 

24 Economlc Organization, cap. 9, e Le Instituzioni Economiche del 
Capitalismo, caps. 9 e 10. 

25 Integrated Manufacturlng and Human Resource Management: a 
Human Capital Perspecttve, Academy og Management Journal, vol. 
35, nº 3, 1992. 

26 Por exemplo, "quão formal ou estruturado é o processo de 
treinamento?", p. 503. 
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Conclusões 

Dado o exposto, podemos concluir que quantificar a relação 
IRH e desempenho da empresa (competitividac\9 parece ser 
tarefa ainda por fazer. Segundo Peter Drucker, - "ainda não 
compreendemos muito bem como o conhecimento se comporta 
como recurso econômico" (página 141) ou, em outras palavras, 
qual é o .. retomo sobre conhecimentos". 

No entanto, as empresas investem em RH e, segundo seus 
diretores, isto é cada vez mais importante para aumentar a com
petitividade das mesmas. Abrem-se algumas alternativas. A primei
ra, é agir pelo, digamos, consenso, ou seja, apoiar o IRH em 
sentido amplo, porque sente-se que isto é essencial para a com
petitividade. A segunda, é tratar a questão como uma definição 
geral, mas específica por empresa. Tal como em alguns casos de 
investimentos em P&D em empresas, o IRH poderia ser tratado 
na forma: de percentuais fixos de algum resultado da empresa, tal 
como o faturamento anual (ou de qualquer outro indicador 
geral).28 A terceira, passa por um trabalho mais teórico, necessa
riamente apoiado por pesquisa de campo/estudos de caso. Nesta 
linha, poder-se-ia partir dos modelos conceituais da teoria do 
capital humano, refinados através da aplicação dos conceitos 
expostos por Williamson, e realizar estudos de caso segundo o 
diagrama exposto acima. Neste caso, especial atenção deveria ser 
dada ao problema da generalização dos resultados. 

27 A Sociedade Pós-Capitalista, Pioneira, São Paulo, 1993, cap. 10. 
28 Cf. Anexo 3. 
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Anexo 5 

OCEANO ATLÂNTICO 

PERU 

Total, por Estado, das empresas da amostra 
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AMEAÇAS, OPORTIJNIDADES E MUDANÇAS 
Trajetórias de Modernização 

Industrial no Brasil 

1. Introdução 

P. Femando Fleury 
Rebecca Arkader 

Ameaças e oportunidades, advindas do ambiente que as 
circundam, são as principais fontes motivadoras de mudanças nas 
estratégias e práticas gerenciais das organizações produtivas. Al
guns defendem, até, que o receio do fracasso, causado pelas 
ameaças, mobiliza mais d? que as esperanças de sucesso, induzi
das pelas oportunidades. 

As grandes mudanças e turbulências ocorridas no Brasil na 
última década, principalmente na primeira metade dos anos 90, 
tiveram o efeito de impulsionar nossas empresas na direção de 
grandes esforços de mudanças, com todas as conseqüências, posi-

1 Veja, por exemplo, Michael Porter; The Competltlve Advantage of 
Nattons. The Free Press, 1990. 



tivas e negativas, que tais processos tendem a causar nas próprias 
empresas e no ambiente econômico e social onde operam. 

Após mais de 30 anos de um modelo econômico fortemente 
protecionista, com baixa concorrência interna e com importante 
participação do Estado nas atividades econômicas, o país deu 
início, a �a;JiMieI99�m -rápido-pCQ_cesso de mudanças, na 
direção o/. uma maior abertu�para o �erior e uma menor 
interferê eia e participação do Estàdo nas atWi des produtivas. 

Am çadas pelo aumento da coricq__rrência e ema e influen
ciadas po um ambiente macroeconômico,desfavora el, com altos 
índices de · flação, instabilidades na demapda e ai s taxas de 
juros, as em resas brasileiras se viram diante'da urgen e necessi
dade de mu nças. É verdade que o grand� movi ento de 
exportação de m ufaturados, iniciado na década de 70 já havia 
despertado um razo' el número de empresas para a nec ssidade 
de aumentarem sua efi · A eia e capacidade competitiv , princi
palmente no que diz respeito ' ualidade, aos prazos e entrega 
e às especificações técnicas de seus ptomlt(;>S-<e-tm:K:"<essos. 2 

Existem no entanto diferenças fundamentais entre os proces
sos de mudanças que marcaram aqueles dois momentos. Na década 
de 70 as empresas buscavam penetrar no mercado externo em 
resposta a oportunidades geradas pelos incentivos governamentais. 
Ao longo do tempo iam se adaptando às exigências comerciais e 
técnicas de seus clientes. Existia sempre a alternativa de desistir 

2 As várias pesquisas realizadas no Coppead nas décadas de 70 e 80, 
dentro da linha de pesquisa em gerência de exportação, são reveladoras 
a este respeito. Dentre as diversas publicações que podem ser 
consultadas, lembramos, apenas como exemplo: FLEURY, P.F. 
"Planejamento e Controle da Produção em Empresas Exportadoras e 
Não-Exportadoras: um Estudo Comparativo." Revista de Adminis
tração da FEA/USP, vol. 18, nº 4, out/dez., 1983; FIGUEIREOO, K.; 
FLEURY, Paulo, Desempenho em Exportação e as Práticas Gerenciais 
de Controle de Qualidade. Revista de Administração da.FEA/USP, v. 15, 
nº 3, jun./set., 1980; FLEURY, Paulo F, SOUZA COUTINHO, Gaspar e 
SCHMIDT, Angela, "A Estratégia de Marketing e a Experiência de 
Exportação das Empresas Brasileiras Exportadoras de Manufaturados." 
Revista de Administração da FEA/USP, vol. 14, nº 2, abr./jun., 1979. 
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da empreitada e se contentar com o mercado interno que continuava 
protegido. Um grande número de empresas trilhou este último 
caminho. Além disso, as mudanças eram mais suaves, pois o para
digma então reinante era o velho fordismo-taylorismo, supostamen
te conhecido, embora não totalmente implementado. 

As mudanças na década de 90 têm sido mais profundas, 
ocorrem num ambiente mais tenso e são praticamente mandató
rias para aqueles que desejam sobreviver e prosperar nos médio 
e longo prazos. É claramente um movimento de reação a ameaças 
externas. A rápida difusão dos novos conceitos e técnicas associa
das ao que alguns batizaram de paradigma da "especialização 
flexível", ou "produção enxuta", a crescente globalização da com
petição e a decisão do governo brasileiro de abrir e desregulamen
tar a economia são os ingredientes que geraram o atual ambiente 
de mudanças. 

Como resultado, surgem várias questões relacionadas a esco
lhas políticas e estratégicas, tanto por parte do governo quanto das 
empresas, e que afetam diretamente o desenvolvimento da nação. 
O tom da discussão vem esquentando e mobilizando um número 
crescente de acadêmicos, empresários e membros da burocracia 
estatal. A novidade dos conceitos e a escassez de evidências empíri
cas tomam pouco instruídas as discussões. Este trabalho procura 
contribuir para o debate através da interpretação de dados empíricos 
das empresas brasileiras à luz de conceitos mais recentes. 

No item 2, que segue esta introdução, serão apresentados os 
principais conceitos que nortearão nossa análise da situação. O 
item 3 trata de discutir as motivações que levaram as empresas 
brasileiras a partirem para um processo de ajuste/'moderniza
ção". O item 4 analisa o desempenho operacional, com base em 
um amplo conjunto de evidências empíricas. O item 5 discute as 
trajetórias de modernização seguidas pelas empresas. O item 6 
encerra o artigo com a discussão das implicações estratégicas e 
políticas do atual processo de mudanças. 

2. As bases conceituais 

Os últimos 20 anos presenciaram grandes mudanças nas 
práticas gerenciais, com impactos diretos sobre os conceitos de 
gestão e de competitividade industrial. Um número crescente de 
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autores tem tratado do assunto, mas aqui nos limitaremos ao que 
consideramos necessário para a interpretação informada dos 
dados que dispomos sobre o processo de mudanças que vem 
ocorrendo na indústria brasileira. 

Um dos primeiros arautos das mudanças que estavam por vir 
foi, sem sombra de dúvidas, Wickham Skinner3, que em seu 
consagrado artigo de 1969, '"Manufatura: o Elo Perdido na Estra
tégia Empresarial", já chamava atenção para rachaduras no siste
ma de produção americano, que havia perdido sua antiga força 
em função de descompassos com as estratégias corporativas. O 
ponto central de Skinner era o de que a produção americana se 
encontrava aprisionada aos conceitos fordistas-tayloristas, cujo 
objetivo central é o aumento da eficiência e redução de custos, 
com base principalmente em padronizações e economias de 
escala, enquanto o mercado, influenciado pelos estrategistas de 
marketing, desejava cada vez mais variedade e diferenciação. As 
limitações inerentes a qualquer sistema físico impediriam os 
sistemas de produção de atenderem a objetivos aparentemente 
conflitantes, ou seja, fornecer produtos variados, diferenciados, 
inovadores e a baixos custos. 

Estava criada a '"esquizofrenia funcional", cuja cura, segundo 
Skinner, poderia ocorrer através da reformulação dos processos 
decisórios, que deveriam levar a escolhas estratégicas claras, consi
derar limitações e trade-offs dos sistemas de produção e buscar focar 
as organizações fabris cm um número limitado de dimensões com
petitivas. Ou seja, era preciso repensar o conceito de economia de 
escala, conflitante com a idéia de variedade e flexibilidade, trocando 
fábricas grandes e generalistas por um maior número de fábricas 
menores e mais focadas, cada uma voltada para objetivos limitados, 
mas que no conjunto atendessem ao leque de exigências geradas 
pela estratégia competitiva da corporação. 

Durante a década de 70, motivados pelo dramático avanço 
dos produtos japoneses e alemães no mercado mundial e, mais 
visivelmente, no mercado americano, inúmeros autores, envol-

3 SKINNER. Wickam. ""Manufacturing: The Missing Link in Corporate 
Strategy··. Harvard Buslness Revlew, março/abril, 1969. 
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vendo diversas escolas de pensamento, buscaram as mais variadas 
explicações para a perda de competitividade americana. Alguns 
colocavam a culpa no ambiente macroeconômico, caracterizado 
por um déficit público crônico, altas taxas de juros e câmbio 
desfavorável. Outros atribuíam as dificuldades ao baixo custo da 
mão-de-obra japonesa e a uma política industrial protecionista 
por parte daquele governo. Um terceiro grupo foi buscar explica
ções em fatores culturais. ComparJda com o Japão, a ética de 
trabalho americana seria um importante fator de desvantagem 
competitiva. Existiam ainda aqueles que atribuíam a maior parcela 
de culpa aos próprios gerentes americanos, que utilizariam con
ceitos e práticas ultrapassados, além de valorizar excessivamente 
a busca de resultados financeiros de curto prazo, em sacrifício da 
sobrevivência e crescimento no longo prazo.4 

Embora os diversos argumentos fizessem sentido, nenhum 
isoladamente se mostrava capaz de explicar completamente o 
fenômeno. Existiam sempre diversos contra-exemplos que con
tradiziam as explicações isoladas. Procurando uma resposta mais 
ampla a este tiro!eio aparentemente desencontrado, Abemathy, 
Clark e Kantro� propuseram um modelo conceitua! bastante 
simples, que procurava estabelecer umframework mais amplo e 
consistente para análise dos fatores de competitividade industrial. 
O framework se baseia numa matriz dois por dois, apresentada 
no Anexo 1, em que cada um dos quatro quadrantes representa 
um conjunto de fatores que contribuem para a competitividade. 
Em uma das dimensões da matriz dois por dois, procura-se 
diferenciar entre as perspectivas macro (nível de país) e micro 
(nível de empresa); na outra, entre aspectos ligados a hardware 
(decisões estruturais e relações institucionais) e software (com-

4 Uma boa referência sobre esta discussão pode ser encontrada em 
HAYES. Robert H. e WHEELWRIGHT, Steven C., Restortng Our 

Competltlve Edge, Cap. 1, The New Competitive Challenge for 
Manufacturing, Wiley, 1984. 

5 ABERNATHY, William., KIM B. Clark, and Alan M. Kantrow. The New 
Industrial Competition. Harvard Bustness Revlew, sept./oct. 1981, 

ps. 68-81. 
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portamento humano, políticas gerenciais e outras questões infra
estruturais). Esta matriz oferece uma base bastante útil para 
discutir a situação da indústria em um determinado país, à luz da 
nova visão de competitividade sistêmica. 

No decorrer da década de 80, os argumentos a favor da 
importância dos aspectos gerenciais na determinação da compe
titividade industrial ganharam rapidamente espaço. Um dos arti
gos que mais influenciaram nesta direção foi escrito por dois 
professores da área de Operações e Tecnologia da Harvard Busi
ness School, Robert Hayes e William Abernathy, em 1980. 6 Ali eles 
criticam duramente alguns dos conceitos mais centrais da então 
moderna liturgia gerencial, tais como o portfolio de negócio, o 
controle gerencial em empresas divisionalizadas e o marketing 
para desenvolvimento de produtos. O argumento central era de 
que estes conceitos gerenciais estavam induzindo as empresas 
americanas a se descuidarem dos aspectos básicos ligados à 
tecnologia e à produção, concentrando-se em aspectos mais 
charmosos ligados ao marketing e às finanças. 

No mesmo período, ocorria um movimento frenético de 
questionamento dos conceitos e práticas da gerência de produ
ção, fortemente influenciado pela comparação do modelo fordis
ta-taylorista com o modelo "japonês", em especial com o Sistema 
Toyota de Produção. Alguns começaram a falar em um novo 
paradigma de gestão, batizado como flexible specialization, ou 
lean production. Apesar da grande importância deste movimento, 
e de sua relevância para a análise que iremos fazer sobre a 
indústria brasileira, deixaremos de apresentar os seus princípios, 
neste momento, pois o mesmo já é bastante conhecido no Brasil. 

Da ampla literatura gerada durante a década de 80, que 
procurava explicar as causas da perda de competitividade indus
trial americana, o relatório do MIT conhecido como Made in 
America7 

é um dos mais completos. Sua grande virtude, sob o 

6 HAYES, Robert H. and ABERNATHY, William. "Managing Our Way to 
Economic Decline". Harvard Buslness Revlew v. 58. nº 4, 1980. 

7 DERTOUZOS. Michael L .. LESTER. Richard K., and SOLOW, Robert. 
Made lnAmerlca-Regalnlng the Productlve Edge. Toe MIT Press. 1989. 
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ponto de vista deste nosso trabalho, é o de ter sido realizado por 
uma equipe multidisciplinar de alto nível e de tomar como ponto 
de partida as unidades empresariais, buscando entender o que 
estava acontecendo com a indústria a partir dos laboratórios, do 
chão de fábrica e dos gabinetes gerenciais. Mais do que isso, ele 
buscou identificar novos padrões emergentes de gestão, a partir 
da análise das empresas americanas que haviam conseguido se 
manter competitivas. 

As causas do declínio foram atribuídas a cinco conjuntos de 
filosofias e práticas gerenciais: i) estratégias ultrapassadas, forte
mente influenciadas pelos princípios da produção em massa e por 
um arraigado paroquialismo; ii) tendência a uma ênfase exagera
da nos aspectos de curto prazo, em prejuízo do longo prazo; iii) 
fragilidade tecnológica no que diz respeito ao desenvolvimento 
de produtos e de processos; iv) negligência com os recursos 
humanos, principalmente no que diz respeito ao chão de fábrica; 
v) falhas generalizadas na cooperação, tanto interna quanto exter
na, vertical e horizontalmente. 

Os novos padrões emergentes foram agrupados em seis 
características básicas: i) um esforço permanente para a melho
ria simultânea da qualidade, dos custos e dos serviços de 
entrega; ii) manter-se muito próximo dos clientes, para enten
der suas necessidades e ser capaz de se adaptar para satisfazê
las; iii) busca de uma maior aproximação com os fornecedores; 
iv) utilização estratégica da tecnologia, visando à obtenção de 
vantagens competitivas; v) utilização de estruturas organizacio
nais mais horizontalizadas e menos compartimentalizadas; vi) 
utilização de políticas inovadoras de recursos humanos. 

Os trabalhos de Michael Porter
8 

aportam também contribui
ções conceituais interessantes para auxiliar na interpretação do 
que está acontecendo na indústria brasileira contemporânea: os 
conceitos das "cinco forças", de barreiras de entrada e de poder 

8 Veja por exemplo: Porter, Michael, Compettttve Strategy. Free Press, 
1980; Porter, Michael. Compettttve advantage. Free Press, 1985; 
Porter, Michael, The Compettttve Advantage of Nattons. Free Press, 
1990. 
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de barganha entre clientes e fornecedores, no livro de 1980; os 
conceitos de cadeia de valores e de sistema de valores no livro de 
1985; e uma série ampla de conceitos, no seu importante livro de 
1990, enumerados a seguir: 

• A competitividade é um alvo móvel, e a única maneira de se 
manter competitivo ao longo do tempo é através de um pro
cesso de inovação permanente. 

• As organizações tendem a resistir às inovações, principalmen
te quando estão indo bem, e portanto com os recursos e o 
tempo necessários para implementá-las. A melhor solução 
para forçar a constante inovação é criar deliberadamente 
pressões externas ( e/ou internas?) sobre a organização. Isto 
porque, segundo Porter, as empresas se mobilizam muito 
mais para atuar sobre pontos fracos, a fim de neutralizar 
ameaças, do que para maximizar pontos fortes, a fim de 
explorar oportunidades surgidas no ambiente. Em outras 
palavras, a ameaça de fracasso é mais forte do que a esperança 
do sucesso. 

• O ambiente econômico e social de uma dada região, ou país, 
induz a um comportamento empresarial mais, ou menos, ino
vador, através de quatro componentes básicos, que compõem 
o que Porter denominou de ''diamante competitivo" de um 
determinado setor num determinado país/região: "condições 
de demanda"; "indústrias relacionadas e de suporte"; "condi
ções de fatores"; "estrutura, rivalidade e postura estratégica 
das firmas". Políticas governamentais influenciam fortemente 
as características do diamante. 

• Competir com base em diferenciação agrega mais valor e 
enriquece mais a empresa e a nação do que competir com base 
em baixos custos, principalmente se estes advêm de baixos 
salários, abundância de recursos naturais, ou favores do gover
no. A agregação de valores depende crescentemente da criação 
de fatores especiais e avançados, em vez de fatores naturais, 
genéricos e herdados. Hoje em dia, não existe vantagem 
competitiva mais volátil do que aquela advinda de mão-de-obra 
barata. 
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• O conceito de cluster é a cada dia mais fundamental na obten
ção de vantagem competitiva sustentável. No mundo crescen
temente globaliwdo e inovador dos dias de hoje, é cada vez 
mais difícil parn uma empresa atuar isoladamente na busca de 
competitividade. 

3. Motivações para as mudanças: evidências empíricas 

Em geral, as ações adotadas por uma empresa para promo
ver seu ajustamento dependem, em alguma medida significan
te, das motivações que a levaram à decisão de se ajustar. Para 
efeito de análise, estas motivações podem ser divididas entre 
externas e internas. Motivações externas são em geral resulta
do de mudanças no ambiente econômico percebidas pela em
presa como ameaças e/ou oportunidades. Ameaças podem ser, 
por exemplo, o aumento da concorrência interna, um mercado 
em recessão, mudanças de legislação. Oportunidades podem 
estar relacionadas a possibilidades de entrar em novos merca
dos, conquistar novos clientes, ou aumentar a participação de 
mercado. Motivações internas estão geralmente relacionadas ao 
desejo de melhorar o desempenho operacional ou criar opor
tunidades baseadas cm aspectos como qualidade, custos, ino
vatividade, flexibilidade. 

Em recente pesquisa quantificada das matérias sobre ajusta
mento empresarial no Brasil, publicadas pela revista Exame, entre 
o início de 1990 e março de 1994, e envolvendo 508 matérias e 
138 empresas, procurou-se identificar as fontes motivadoras do 
processo de ajuste naquele período. As tabelas 1 e 2 mostram os 
principais resultados encontrados.9 

9 Os resultados completos da pesquisa são apresentados em: Abranches, 
Fleury, e Amadeo; Caminhos da Modernização Empresarial no Brasil. 
FlNEP, Documento de Trabalho nº 2, Projeto Modernização Empresarial 
e Emprego no Brasil, outubro de 1994. Os dados que deran1 base à 
pesquisa são de natureza jornalística, com as limitações im;rentes a este 
tipo de fonte. 
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Tabela 1 
Motivação Externa para o Ajustamento 

FATORES DE MOTNACÃO EXTERNA FREQÜÊNCIA 

Maior Concorrência Interna 44% 

Recessão Interna 32% 

Maior Competicão de Importados 12% 

Exigência do Mercado de Exportacão 9% 

Desregulamentação/Privatizacão 3% 
Fonte: Revista Exame 

Tabela 2 
Motivação Interna para o Ajustamento 

FATORES DE MOTNACÃO INTERNA FREQÜÊNCIA 

Menores Custos 44% 

Melhor Qualidade 20% 

Maior Flexibilidade 18% 

Mais Inovatividade 12% 

Outros 6% 
fonte: Revista E\·ame 

A tabela 1, que trata dos fatores externos, indica que o 
processo de ajuste foi dominado por percepções de ameaças 
externas, por parte dos dirigentes empresariais. De fato, maior 
concorrência interna, recessão e maior competição de importa
dos, que juntos representam 88% das citações, são claramente 
fatores de ameaças potenciais. Por outro lado, os programas de 
desregulamentação e privatização, assim como as exigências do 
mercado de exportação, com 3% e 9% das citações, respectiva
mente, podem ser vistos como sinais de oportunidades. 

É importante observar que os dois principais fatores de 
motivação externa para o processo de ajustamento empresarial 
guardam significativa interseção entre si. Basta dizer que as maté
rias nas quais os dois aparecem associados correspondem a 68% 
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do total, contra 5% contendo referência apenas à recessão e 27% 
falando apenas do aumento da concorrência doméstica. Diversas 
matérias publicadas entre 1991 e 1993 desenham um quadro de 
extrema dificuldade l?ªra as empresas brasileiras, como conseqüên
cia da conjugação da forte recessão com a ameaça da abertura 
comercial. Um exemplo revelador do clima reinante na época é o 
trecho de matéria publicada em maio de 1992 e reproduzida a 

. 10 seguu-. 

"Que as empresas brasileiras estão sendo cruelmente açoi
tadas pela mais renitente e destruidora crise experimentada 
pelo país até as pedras sabem. Os efeitos da pancadaria 
multiplicam-se para onde quer que se olhe. São visíveis no 
vermelho dos balanços, na languidez dos gráficos de vendas, 
nas estatísticas de concordatas. na secura dos investimen
tos. Talvez nunca. na história da empresa privada brasilei
ra, tantos sinais feios tenham aparecido juntos numa 
mesma época. A crise que as empresas enfrentam nesse 
começo de caminhada rumo ao ano 2000 traz um elemento 
que afaz bem mais desafiadora que outras tormentas, como 

a do limiar dos anos 80. É que à recessão acrescenta-se. hoje. 
a abertura do mercado, que dez anos atrás estava conforta
velmente fechado para a competição externa. Os rivais 
estrangeiros vão invadindo o quintal das empresas brasilei
ras justamente num momento em que elas estão mais frá
geis. Todo esse quadro. porém. tem uma face oculta, ou 
ainda bem pouco visível, e dela já se podem extrair sinais 
positivos: virulenta, selvagem mesmo. 'a crise está empur
rando as empresas brasileiras para um formidável, inédito 
movimento de modernização'." 

Ao se sentirem ameaçadas, as empresas começaram a olhar 
para dentro, e especialmente para suas operações. Ali verificaram 
um quadro de deficiências que, certamente, as motivaram ao 
ajustamento nas direções.que acharam necessárias. A tabela 2, que 
lista os fatores de motivação interna, indica que a redução de 
custos foi de longe o principal, com 44% das citações, seguido 

10 "Do Limão se Faz a Limonada". Exame, 27 de maio de 1992, p. 44. 



pelo aprimoramento da qualidade (20%), aumento ela flexibilida
de (18%) e maior capacidade inovadora em teqnos de p�odutos 
e processos (12%). 

· · 

Estes resultados reforçam a hipótese de que o ajustamento 
ocorrido no período considerado foi uma clara combinação de 
ações defensivas e modernizantes, ou seja, de ações temporá
rias que visam primordialmente ao "emagrecimento" (por 
exemplo a redução de custos através· de cortes e demissões) e 
ações reformadoras, voltadas para a introdução de mudanças 
definitivas nos padrões _de gestão e produção. A tabela 3, a 
seguir, _mostra que 59% dos eventos analisados _diziam respeito 
� ações de modernização e 41% retra:tavam movimentos pura
mente defensivos. Mostra também que não existem diferenças 
significativas entre empresas de capital nacional e éstrangeiro 
no que diz respeito à · natureza dos movimentos de ajuste 
enipresárial. 

Tabela 3 
Natureza das Ações de Ajustan:içnto Empresarial 

NATUREZA TOTAL NACIONAIS- ESTRANGEIRAS 
Só Defensivas 41% '42%' 39% 
Modernizantes 59% 58% 61% 

Fonte: Revista Exame 

Embora se deva admitir que a pauta de uma revista de 
negócios seja orientada para os "casos de sucesso", para as novi
dades, é significativo que a maioria dos eventos pesquisados nas 
matérias dos últimos quatro anos mostrem predominância de 
ações modernizantes. . . . . _ . 

A preponderância das ações modernizantes significa que, 
na busca por redução de custos_ e au�erito de efic�êricia prodú
tiva e gerencial, a maioria. optóu péla. introduç'ão dé rioyos 
modelos de gestão, de mudanças mais profundas é não_ apenas 
um ajuste superficial. Isto não quer dizer que nãó tenha ha�ido, 
até agora, um forte componente defensivo no comportamento 
das empresas. Não só é elevado- o percentual de· casos de 
ajustamento puramente defensivo - 41% - como as açõel'õ 
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modernizantes também incluem elementos de '"enxugamento'' 
característicos do primeiro, como veremos mais adiante. Nem 
poderia ser diferente, no quadro de desequihbrio macroeconô
mico, descontrole inflacionário e incertezas desses anos. 

Estas conclusões resultantes da pesquisa em Exame, são 
parcialmente corroboradas pelos dados brasileiros do IMSS 11 (no 
que diz respeito à ênfase dada ao processo de modernização e às 
motivações internas), coletados junto a uma amostra de 28 em
presas líderes do setor metal mecânico. 

De fato, ao compararmos as empresas brasileiras às �mpre
sas dos outros 19 países que compõem a amostra, no que se 
refere ao grau de adoção e à intensidade de uso de um conjunto 
de 27 modernas técnicas e princípios ligados ao novo "paradig
ma" gerencial (JIT interno, CEP, Kanban, células, multifunciona
lidade etc.), verificamos que o Brasil teve um grau de adoção 
maior que a média dos demais países. Dos 27 programas listados, 
o Brasil teve maior grau de adoção em 21. Os cinco programas 
com maior gap de adoção em favor do Brasil foram: Kanban, 
análise de valor, desdobramento das funções de qualidade, ISO 
9000, controle estatístico de processo, conforme mostrado na 
tabela 4.12 

11 IMSS - International Manufacturing Strategy Survey é uma pesquisa 
cooperativa, envolvendo instituições de 20 diferentes países, em 
quatro diferentes continentes (América do Sul, América do Norte, 
Europa e Ásia), envolvendo uma amostra de 600 empresas, e 
coordenada pela London Business School e Chalmers University da 
Suécia durante o ano de 1993. A parte brasileira, composta por uma 
amostra de 28 empresas líderes de mercado, foi conduzida pelo 
Coppead/UFRJ. 

12 Os dados originais de adoção e intensidade de uso dos programas, 
bem como aqueles citados no item 4 sobre objetivos de melhoria, 
baseiam-se na avaliação dos respondentes (gerentes das empresas) 
registradas através de escalas de percepção do tipo Likert. 
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Tabela 4 
Programas com maior gap de adoção em favor do Brasil 
(medido pelo percentual das empresas que os adotaram) 

PROGRAMAS BRASIL OUTROS GAPBRASIL 

KANBAN 88 9 63 8 25 1 

ANÁLISE DE VALOR 94,1 74,6 1 9  5 

DFQ 80,0 64 9 15.1 

ISO 9000 88.9 74.5 14.4 

CEP 91,3 77,6 13,7 
Fonte: IMSS 

Uma informação complementar importante sobre nível de 
adoção é a intensidade de uso dos programas adotados. A tabela 
5 lista os cinco programas com maior gap de adoção em favor do 
Brasil e indica a intensidade de uso dos mesmos numa escala de 
O a 100 (a pontuação de intensidade de uso na escala Likert de 5 
pontos foi transposta para uma escala de O a 100 pontos). Pelos 
dados da tabela verifica-se que, além de terem adotado com maior 
freqüência os programas de modernização, as empresas brasilei
ras os estão utilizando com uma maior intensidade. 

Tabela 5 
Intensidade de uso dos programas 

com maior gap de adoção pelo Brasil 

PROGRAMAS BRASIL OUTROS 

KANBAN 60.0 32.5 

ANÁLISE DE VALOR 47.5 40.0 

DFO 50 0- 39.0 

ISO 9000 57 0 54 O 

CEP 50,0 47,0 
Fonte: IMSS 
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No que diz respeito aos fatores de motivação interna, os 
dados do IMSS confirmam a preocupação prioritária com a redu
ção de custos, bem acima de outras dimensões como qualidade, 
flexibilidade ou inovatividade. De uma lista de 17 objetivos de 
melhoria de desempenho para os próximos dois anos, quatro dos 
cinco considerados mais importantes estavam relacionados à 
redução de custos/aumento da produtividade: 1·edução de esto
ques, redução dos custos unitários, redução de custos de mate
riais, aumento da produtividade da mão-de-obra direta. 

4. Padrões de desempenho na indústria brasileira 

Examinado à luz de indicadores operacionais, o desempe
nho das empresas industriais brasileiras em anos recentes parece 
preocupante. Várias são as evidências neste sentido, incluindo 
desde dados "impressionistas", onde a origem dos mesmos é 
pouco conhecida, até dados mais estruturados, resultados de 
surveys e estudos de casos conduzidos pelos próprios autores. 

Quando do lançamento do Programa Brasileiro de Qua
lidade e Produtividade - PBQP, no início de 1991, uma série 
de informações esparsas saiu publicada na imprensa e em 
documentos oficiais do governo, a respeito do fraco desem
penho e dos grandes desperdícios verificados na indústria 
brasileira. Segundo estas fontes, a rejeição por qualidade no 
Brasil alcançava a impressionante cifra de 26.000 partes por 
milhão, comparada com apenas 200 partes por milhão nos 
países considerados industrialmente desenvolvidos, uma de
fasagem 130 vezes desfavorável ao Brasil. Além disso, enquan
to aqui se demorava uma média de 85 minutos para troca de 
uma ferramenta, em certos países desenvolvidos este índice 
era de 5 minutos. O dado mais "impressionista" era, no entan
to, aquele que estimava em US$ 40 bilhões anuais o desperdí
cio do setor industrial, devido à má qualidade e baixa 
produtividade das empresas, o que corresponderia a cerca de 
11 % do PIB nacional. 

Uma outra fonte "impressionista" de informações naquela 
mesma época foi o décimo relatório anual do World Competiti
veness Report (relativo ao ano de 1990), organizado pelo IMD, de 
Lausanne, Suíça, e publicado em forma de extrato pela Gazeta 
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Mercantil em 1991. Na comparação com nove países, considerados 
como recentemente industrializados, ou seja, Cingapura, Hong 
Kong, Malásia, Tailândia, Coréia, México, Indonésia e Índia, o Brasil 
foi classificado em último lugar, em termos de "competitividade 
econômica". Dentre os vários indicadores apontados pelo IMD, o 
que chama mais atenção é o que trata da produtividade da mão-de
obra, onde o Brasil apresenta o segundo pior desempenho entre os 
10 NIC considerados. Enquanto o valor agregado por funcionário 
no Brasil era de US$ 7.724 por ano, o de Cingapura, por exemplo, 
atingia o valor de US$ 17 .326, ou seja, mais do que o dobro do Brasil. 
Mais preocupante ainda era verificar que esta produtividade estava 
praticamente estagnada há anos; entre 1982 e 1989, a variação 
percentual da produtividade da mão-de-obra brasileira foi de 0,92%. 

Interessante também é olhar para as causas apontadas pelo IMD 
como responsáveis pelo fraco desempenho da indústria brasileira: 
baixo crescimento do PIB e da produção industrial, má distribuição 
de renda, relações tensas entre capital e trabalho, a corrupção, a 
insegurança individual, o ambúmte de pouca competição rw país, a 
inoperância da legislação antitruste. Algumas des� causas induzi
riam a práticas gerenciais pouco condizentes com processos voltados 
para o aumento da competitividade, resultando em produtos com 
baixa qualidade, setviços medíocres de assistência técnica e longos 
prazos de entrega das mercadorias aos clientes. Além disso, o sistema, 
de distribuição não possuía poder de influência sobre os produtos 
que repassava para o consumidor final, fiamdo sujeito aos preços, 
aos prazos e à qualidade que a indústria lhe impunha. 

Uma terceira fonte de informaçõe� é uma publicação da Câma-. 
ra de Comércio Americana, 13 que em 1990, juntamente com a FIESP 
e o CIESP, patrocinou um amplo suroey entre as empresas indus
triais brasileiras. Os dados da publicação procuram mostrar o grau 
de defasagem competitiva em que se encontrava a indústria brasilei
ra naquela época, em relação aos chamados padrões de "classe 
mundial". Tomando-se como base u_ma amost.ra de 220 empresas 

13 SEQUEIRA, John H. Manufatura de Classe Múndial no Brasil- Um 
Estudo da' Posição Competitiva. Divisão de Publicações da Câmara 
Americàna de Comércio, 1990. 
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industriais filiadas à FIESP e comparando seu desempenho médio 
com os melhores padrões internacionais, obteve-se os resultados 
mostrados na tabela 6. 

Indicadores 
de 

o 

Brasil 

Mínin10 

Brasil 

Máximo 

Brasil 

Média 

Classe 
Mundial 

Tabela 6 
Indicadores de desempenho competitivo de 

empresas brasileiras comparativamente a 
padrões de .. classe mundial" - 1990 

Giro de Defeitos Reclamação Prazoeoln'lfl Tempo 
Estoque (PPM) (por 1000) (dias) Set-up 

(minutos) 

1 10 1 1 1 

75 200.000 300 365 2.800 

10 26.000 24 37 81 

100 200 <10 <2 <5 

Fonte: Câmara de Comércio Americana, FIESP, CIESP 

Custos de 
garantia (%) 

0.1% 

40% 

3% 

<0.1% 

Os dados mostram que, embora existam empresas com desem
penho excelente, em comparação aos padrões de "classe mundial", 
a média das empresas brasileiras está muito aquém deles. Giro de 
estoques muito baixos, grande quantidade de defeitos, muitas recla
mações por questões de qualidade e prazos de entrega muito longos 
são indicadores da defasagem competitiva. 

Um outro survey comparativo, este bem mais recente pois 
executado em 1993, e parcialmente realizado pelos autores através 
do IMSS já citado, oferece uma visão mais clara do atual nível de 
desempenho operacionaVcompetitivo das empresas industriais bra
sileiras. Baseada numa pesquisa por questionário junto a 600 em
presas de 20 países, situados em quatro continentes (América do 
Sul, América do Norte, Europa e Ásia), a pesquisa permite comparar 
o desempenho de empre�s brasileiras (uma amostra de 28) com o 
desempenho médio das empresas dos outros 19 países. 

Algumas diferenças básicas entre esta pesquisa e a da 
FIESP/Câmara Americana de Comércio, citada anteriormente, fa
zem com que seus resultados sejam mais relevantes que os 
anteriores. Em primeiro lugar, está o fato de que nesta pesquisa 
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se compara o desempenho de empresas brasileiras, não com um 
padrão "ideal" de referência, mas sim com o desempenho "médio'' 
de um grupo de empresas similares, que pertencem aos mesmos 
setores industriais (complexo metal-mecânico), líderes de market 

share na sua principal linha de produto. O segundo aspecto é que 
esta pesquisa estuda não apenas o desempenho atual das empre
sas, mas também sua evolução nos dois anos anteriores. A tabela 
7 a seguir compara alguns indicadores de desempenho operacio
nal médio das empresas brasileiras com o conjunto das 5 70 
empresas do exterior. 

Tabela 7 
Indicadores comparativos de desempenho de 
empresas brasileiras e empresas do exterior 

INDICADORES DE DESEMPENHO EMPRESAS DO EMPRESAS BRASIL VEJISUS 
EXTERIOR BRASILEIRAS EXTERIOR (*) 

Giro de estooue 8.2 7.4 (11%) 

Estoque de produtos acabados 21,3 11,4 87% 
(dias de produção) 

Estoque de matéria-prima 32,6 41,5 (27%) 
( dias de oroducão) 

Percentual romoras recr:.bidasjust-in-time 29,7 19,6 (52%) 

Número de fornecedores 437 996 (130%) 

Tempo de entrega (dias) 52 99 (90%) 

Fere, pedidos entreirue rom atraso 11,7 11,9 (2%) 

Percentual de receita advinda de novos 19 11 (73%) 
orodutos 

Variedade de produtos 736 165 (346%) 
(número de produtos) 

Investimento em P&D (% da receita) 4,9 3,9 (26%) 

Perc. da receita advinda de exportação 43 29 (48%) 

Perc. de compras que são importadas 44 29 (49%) 

Marllel share 33,6 40,1 19% 
(principal linha de oroduto) 

ROi (retomo sobre investimento) 13,8 9,7 (4:.!%) 

Fonte: IMSS 
(*) Números entre parênteses significam defasagem relativa das empresas brasileiras 

Os dados apresentados na tabela 7 permitem fazer as seguin
tes observações sobre o desempenho atual de empresas líderes 
brasileiras do setor metal-mecânico: 
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(i) O desempenho operacional das empresas brasileiras é subs
tancialmente inferior ao das empresas do exterior em pratica
mente todos os indicadores de desempenho analisados. As 
duas únicas exceções são o estoque de produtos acabados e o 
market share. É bom lembrar, no entanto, que a manutenção 
de pequeno estoque de produtos acabados tem como contra
partida prazos muito longos de entrega (99 dias em média, 
contra 52 das empresas do exterior). Por outro lado, um maior 
market share pode ser um simples reflexo do histórico de 
fechamento e da oligopolização da economia brasileira. 

(ii) O fato de as empresas brasileiras trabalharem com um número 
muito grande de fornecedores (996 contra 437) e receberem 
uma parcela relativamente pequena de suas encomendas pelo 
sistema just-in-time (uma defasagem de 52% em relação ao 
exterior) dificulta o estabelecimento de parcerias e cria a 
necessidade de maiores estoques de matéria-prima. Os longos 
prazos de entrega (90% superiores à média internacional) 
geram grandes desvantagens competitivas e devem contribuir 
também para os altos níveis de estoque de matéria-prima ( os 
produtos finais de uns são as matérias-primas de outros). 

(iii) Umas das maiores defasagens/deficiências relativas das empre
sas brasileiras parece ser no binômio variedade-inovatividade, ou 
seja, a capacidade de possuir uma ampla linha de produtos e 
lançar, com sucesso, novos produtos no mercado. Os dados 
mostram que, enquanto as empresas do exterior trabalham em 
média com 736 itens/produtos e obtêm 19% de seu faturamento 
anual com novos produtos, as empresas brasileiras trabalham 
com apenas 165 produtos e obtêm apenas 11% de seu faturamen
to anual com novos produtos (uma defasagem de 73%). 

(iv) As empresas brasileiras são bem menos internacionalizadas do 
que as empresas do exterior. Enquanto estas obtêm 43% de suas 
receitas com exportação e gastam 44% do valor de suas compras 
no exterior, as empresas brasileiras obtêm apenas 29% de seu 
faturamento com exportação e gastam apenas 29% de suas 
compras com importações (ou seja, uma defasagem de 48%). 

É importante chamar a atenção para o fato de que comparado 
com países líderes em competitividade, como por exemplo Japão 
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e Alemanha, em vez de com uma "cesta de 19 países" como na 
tabela 7, o desempenho brasileiro é ainda mais precário. Apenas 
como exemplo, basta dizer que o giro de estoques no Japão é de 
17 comparado com 7 no Brasil, o percentual de receita com novos 
produtos é de 43% na Alemanha contra 11 % no Brasil, o prazo de 
entrega é respectivamente de 35 e 33 dias para Alemanha e Japão, 
comparado com 99 dias para o Brasil, e o percentual de entregas 
atrasadas é de 6,4% na Alemanha, 4,8% no Japão e 11,8% no Brasil. 

Um retrato ainda mais detalhado do desempenho operacional 
das empresas brasileiras pode ser obtido através do exame de estudo 
de casos, como o realizado por Helvécio Reis14 na sua tese de 
mestrado defendida em 1994. Tomando como base três empresas 
bastante conhecidas e líderes de seus setores, a White Martins 
Soldagem, a WEG motores e a Marcopolo, ele procurou estudar 
programas de .. mcxlemização na prcxlução", a partir da comparação 
das "fábricas do passado" (antes do início dos programas de "mo
dernização") com as fábricas do presente (após alguns anos do início 
de implantação dos programas). Tal abordagem tomou possível a 
identificação de níveis de ineficiência/desperdícios, através de uma 
análise temporal das três empresas. 

No caso da White Martins, o programa de "modernização", 
denominado Progra1'1a de Qualidade Total, teve início em 1989, 
e os principais problemas percebidos, e que motivaram o esforço 
inicial, foram: grandes tempos de espera, grandes estoques inter
mediários, estoques desnecessários de produtos acabados, enor
mes tempos de preparo de máquinas, produção de grandes 
quantidades de unidades defeituosas. As melhorias observadas 
após três anos de implantação de uma série de programas de 
"modernização" dão uma clara idéia dos níveis de desperdícios 
que ali existiam: estoques de produtos acabados diminuíram de 
130 dias de cobertura de vendas para 15 dias; estoques de 
produtos em processo diminuíram em 87%; o giro de estoques 
aumentou de 1,6 para 2,4; o lead time de produção diminuiu de 

14 REIS, Helvécio Luiz. Implwitação de Programas de Redução de 
Desperdícios na Indústria Brasileira: um Estudo de Casos. Tese de 
mestrado. Rio de Janeiro, Coppead, 1994. 
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62 para 15 dias, uma redução de 76%; o tempo de set-up reduziu
se consideravelmente e, apenas como exemplo, uma ferramenta 
de prensa que levava de quatro a oito horas para ser trocada, 
passou a consumir apenas 30 minutos; os índices de rejeição de 
produtos na inspeção caíram de 19% para 3,5%; os gastos com 
pessoal, serviços e materiais na ferramentaria reduziram-se de 80 
mil para 30 mil dólares mensais; houve significativa redução no 
quadro indireto - no PCP, por exemplo, a redução de pessoal foi 
de 87%, passando de 60 para oito funcionários. 

A WEG motores deu início a seu programa em 1991, com a 
denominação de programa de qualidade e produtividade. Os 
principais problemas percebidos, e que motivaram o esforço 
inicial de modernização, foram: longos tempos de espera; grande 
quantidade de unidades defeituosas produzidas; grandes volu
mes de estoques intermediários; grandes desperdícios de ho
mens, máquinas e materiais; atrasos constantes nos prazos de 
entrega; grandes perdas de downtime de máquinas devido a 
problemas na manutenção. Ao final de pouco mais de dois anos 
do início de implantação dos programas, os resultados eram 
expressivos: o tempo de preparo de máquinas reduziu-se consi-
deravelmente, e no caso da usinagem de eixos a diminuição foi 
de 76%; o número de paradas de máquinas (downtime) foi 
reduzido em 86%; os estoques de matéria-prima diminuíram de 
120 para 30 dias, ou seja, uma redução de 75%; os estoques de 
produtos em processamento caíram 70%; o lead time de fabrica
ção foi reduzido de 11 para cinco dias; o índice de pontualidade 
na entrega, que era de apenas 10%, cresceu para 90%. 

No caso da Marcopolo, o programa de "modernização" teve 
início em 1986, a partir de uma viagem de visita técnica de seu 
presidente ao Japão. Denominado de Sistema Marcopolo e com
posto de uma série de programas de housekeeping voltados para 
melhoria do ambiente de trabalho, ele visava eliminar ou minorar 
problemas de ineficiência em diversas áreas: número exagerado 
de gabaritos; grandes tempos de espera na produção; prazos de 
entrega muito longos; elevados estoques de matéria-prima; manu
tenção precária. As melhorias obtidas foram significativas: redução 
em 70% dos estoques intermediários; o lead time da produção foi 
reduzido de 14 para cinco dias; melhora substancial no relaciona
mento com a mão<le-obra, sendo que a taxa de absenteísmo melho-
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rou 38%, a rotatividade caiu para 1 % e os salários reais aumenta
ram em 45%; os custos de produção diminuíram em 30% e o 
volume de vendas cresceu 40% somente em 1992. 

Estes três casos mostram de forma detalhada os enormes 
ganhos de eficiência produtiva que podem ser auferidos pela intro
dução de programas de "modernização" nas empresas brasileiras. 

5. Trajetórias de moderniz.ação 

As trajetórias de modernização das empresas industriais 
brasileiras podem ser examinadas a partir da resposta a três 
questões principais: qual o ponto de partida? (níveis de desempe
nho e características organizacionais); que objetivos estão sendo 
perseguidos? (redução de custos, melhoria da qualidade, aumen
to da inovatividade etc.); que caminhos estão sendo trilhados 
(programas implementados e resultados obtidos)? 

Não restam dúvidas de que o recente esforço de modernização 
partiu de uma base precária de desempenho operacional. As evidên
cias neste sentido são robustas, como mostram os dados apresenta
dos na seção anterior. Estas deficiências vêm de longa data e parecem 
ser conseqüência de uma gestão despreocupada com eficiência 
produtiva, em função de um ambiente regulado, concentrado e com 
baixo nível de competição, que resultou em uma implementação 
incompleta do modelo fordista-taylorista de gestão. Evidências neste 
sentido podem ser encontradas, por exemplo, nos estudos realiza
dos no final da década de 70, no Coppead, no âmbito da linha de 
pesquisa em gerência de exportação. Ao analisarem os sistemas de 
controle de qualidade de uma amostra de 153 empresas nacionais 
privadas, produtgras e exportadoras de manufaturados, Figueiredo 
e Fleury (1980) b fazem as seguintes observações: 

"Ao analisar as características dos sistemas de controle de 
qualidade a partir do modelo conceitual utilizado, encontra-

15 FIGUEIREDO, Kleber F. e FLEURY, Paulo F. "Desempenho em 
Exportação e as Práticas Gerenciais de Controle de Qualidade". 
Revista de Administração, vol. 15, nº 3, jul./set. 1980. 
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se um quadro bastante precário ... Embora. na grande maio
ria das empresas, o controle de qualidade seja percebido 
como umfator que influencia o desempenho em exportação, 
a atenção dedicada ao mesmo não é compatível com essa 
percepção. Ao serem questionados sobre a importância do 
controle de qualidade em relação a outros Jatores sob con
trole gerencial, os dirigentes o classificaram em segundo 
lugar, abaixo apenas do Jator preço. No entanto, ao analisar 
a estrutura do setor de controle de qualidade pode-se verifi
car que o mesmo conta com um número reduzido de funcio
nários ( em média, apenas um funcionário para cada 38 
empregados da produção), bem abaixo do normalmente 
recomendado. Além disso, em grande parte das empresas 
pesquisadas, o controle de qualidade consiste, simplesmen
te, em operações de inspeção com especial ênfase na verifi
cação do produto acabado, onde as unidades aceitas são 
separadas das unidades rejeitadas. Tal situação é agravada 
pelos seguintes Jatos: em apenas 33% das empresas existe 
a preocupação de conhecer os requisitos de qualidade dita
dos pelos importadores; em mais de um terço das empresas 
as especificações de qualidade são transmitidas oralmente 
aos empregados da produção e inspetores; apesar de 64% 
das empresas manterem relatórios dos resultados das ins
peções, apenas metade dessas empresas usa esses relató
rios para o apeif eiçoamento do sistema vigente de controle 
de qualidade." 

Em outro estudo, voltado para a análise dos sistemas de 
planejamento e controle da produção em empresas exportadoras, 
Fleury (1982) 16 encontrou um quadro semelhante: cerca de 40% 
das empresas não mantinham controle estatístico formalizado de 
suas operações de produção; 30% das empresas não possuíam 
sistemas formais de controle de estoques de matéria-prima, recor
rendo ao "bom senso" para a execução daquela tarefa; 31% não 

16 FLEURY, Paulo F. "Planejamento e Controle de Produção em Empresas 
Expotadoras e Não-Exportadoras: um Estudo Comparativo". Revista de 

Adrrúntstração, vol. 18, nº 4, out./dez. 1983. 
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realiz.avam nenhum tipo de previsão de vendas, enquanto 32% se 
utiliz.avam apenas do bom senso para realizá-la. 

A questão dos objetivos já havia sido discutida preliminar
mente no item 3. Ali ficara evidente, com base na pesquisa 
publicada na Exame, uma preocupação fortemente centrada na 
redução de custos/aumento de eficiência (44%), seguida por uma 
preocupação com qualidade (20%), flexibilidade (18%) e inovati
vidade (12%). Os dados do IMSS também confirmam esta tendên
cia ao mostrar que, numa lista de 16 objetivos de melhoria de 
desempenho, quatro, dentre os cinco considerados mais impor
tantes, estavam relacionados à redução de custos/aumento da 
eficiência. O quinto estava relacionado ao objetivo de reduzir o 
tempo de ciclo de fabricação. Mais do que isso, os dados do IMSS 
mostram que entre os cinco objetivos menos importantes estão 
os relacionados à inovatividade/variedade (reduzir o ciclo de 
desenvolvimento de novos produtos, melhorar habilidade de 
efetuar rápidas mudanças de projeto) e à flexibilidade (melhorar 
habilidade de se adaptar rapidamente a mudanças de volume). 
Estes resultados têm implicações importantes, se lembrarmos que 
uma das grandes deficiências das empresas brasileiras (relativa
mente a empresas de outros países) é exatamente a inovatividade 
(percentual da receita advinda de novos produtos) e a variedade 
(número de produtos oferecidos). 

Quanto aos caminhos que estão sendo trilhados, toma-se 
recomendável fazer algumas considerações preliminares. As inter
pretações sobre 0 que está ocorrendo são esparsas e muitas vezes 
confusas. Falta esforço de conceitualização e interpretação. Em 

17 recente trabalho,Abranches, FleuryeAmadeo buscam entender 
e conceitualizar este processo de mudanças. 

Um dos aspectos mais marcantes do novo conceito de com
petitividade é a conscientização de que se trata de atingir um alvo 
móvel, que se desloca a um ritmo acelerado. Como conseqüência, 

17 ABRANCHES, Sérgio; FLEURY, Paulo Fernando; AMADEO, Edward. O 
Novo Contexto da Competição Internacional e o Posicionamento do 

Brasil. Documento de Trabalho nº 1, Projeto Modernização Empresarial 
e Emprego no Brasil - Finep, janeiro de 1994. 
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a flexibilidade, a inoz,atividade e o aperfeiçoamento permanen
te, baseados no aprendizado contínuo e na participação ativa dos 
trabalhadores, passaram a ser importantes requisitos para a ma
nutenção da competitividade. Fala-se na verdade em um novo 
paradigma de organização denominado "especialização flexível". 

No modelo fordista-taylorista, as bases da competitividade 
estão assentadas nas vantagens de custo e eficiência, derivadas 
principalmente das economias de escala, de padronização e dos 
investimentos em tecnologias de processo, ou seja, em hardware. 
As fontes de aprendizado e de conhecimento são os gerentes e 
engenheiros, que estabelecem normas e procedimentos rígidos para 
os trabalhadores do chão de fábrica operarem os processos e 
equipamentos, sem que seja necessário investir significativamente 
em educação e treinamento. Neste sistema, os trabalhadores são 
vistos como simples insumo produtivo, um item de custo variável, 
uma fonte de flexibilidade frente a flutuações de demanda e aos 
ciclos econômicos. A visão é de uma especialização inflexível, onde 
uns pensam e outros executam. Neste modelo, a modernização é 
entendida como sinônimo de novos e mais sofisticados equipamen
tos, capazes de gerar mais padronização, mais velocidade e mais 
capacidade produtiva, resultando, portanto, em maior eficiência e 
redução de custos, base da antiga visão de competitividade. 

No modelo da "especialização flexível", a modernização se 
caracteriza por uma forte ênfase em mudanças organizacionais que 
precedem e determinam as decisões de aquisição de máquinas e 
equipamentos. É uma combinação de mudanças de software e 
hardware, com as primeiras se antecipando e determinando as 
escolhas posteriores. Busca-se a competitividade multidimensional, 
em vez da competição unidimensional, via redução de custos, com 
base em saltos "tecnológicos" e em escala. No novo modelo, procu
ra-se obter o efeito combinado de esforços na direção de melhor 
qualidade, maior flexibilidade e inovatividade, prazos de entrega 
menores e mais confiáveis e menores custos. Programas voltados 
para a desverticalizaçãÓ, a terceirização, parcerias com clientes e 
fornecedores, trabalho em equipe, eliminação de desperdícios, 
rotação de tarefas, trabalhadores polivalentes, automação microele
trônica, compõem algumas das mudanças que caracterizam a mo
dernização empresarial dentro do novo paradigma. 
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A trajetória, ou seja, o processo adotado para executar a 
mudança de um modelo para o outro, tem sido um dos pontos 
importantes da discussão, principalmente devido ao fato de que 
o novo modelo é considerado superior ao antigo, e que portanto a 
mudança de um para outro seria inevitável. Kaplinski18 

é bastante 
enfático ao afirmar que não há um ponto único de partida, nem um 
tumingpoint decisivo na adoção da "especialaação flexível". Segun
do ele, as técnicas associadas a este modelo empresarial são compa
tíveis com o paradigma da produção em massa, pelo menos até um 
certo nível - que parece ser relativamente alto - de intensidade na 
sua adoção, após o qual haveria então quase que uma imposição 
endógena de articulação entre mudanças organizacionais e tecnoló
gicas, no sentido proposto por Meyer-Stamer (1991),19 que levaria 
a uma "modernização total". 

O mesmo ponto, sobre a possibilidade de mudanças geren
ciais e organizacionais em cima da antiga base tecnológica, mas 
caminhando no sentido da lea"fl..roduction, ou produção enxuta, 
é feito por Humphrey (1993). 2 Não há um encadeamento neces
sário na adoção dessas inovações que determine, a priori, seu 
sucesso ou insucesso. Mas seqüências diferentes terão, claramen
te, impactos distintos, não apenas sobre os indicadores de custo 
e produtividade, mas também sobre o emprego. 

O argumento mostra que o software caracteriza o novo 
padrão industrial e não mais o hardware. Embora seja possível 
adotar novos softwares, sem alterar significativamente os equipa
mentos em uso, ou seja, o hardware, não restam dúvidas de que 

18 KAPLINSKY, Raphael. "Implementing JIT in LDCs: From Theory to 
Practice." Artigo apresentado no Workshop on Intra-Firm Reorgani
zation in Third World: Institute ofDevelopment Studies, abril 14-16, 
1993. 

19 MEYER-STAMER, Jorg, et alt. Comprehenstve Moderntzatton on 
The Shop Floor: a Case Study ofthe Braztltan Machtnery lndustry. 
Mimeo, Rio de Janeiro, 1991. 

20 HUMPHREY, John. The Management of Labour and the Move 
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a implantação completa do novo modelo só é plenamente conse
guida através da combinação dos dois, porém sob o domínio do 
primeiro. 

Os dados disponíveis sobre o processo de modemiz.ação das 
empresas brasileiras, nesta última década, apontam para o fato de 
que a trajetória tem sido na direção da adoção do modelo da 
"especializ.ação flexível", via mudanças no software, voltadas ini
cialmente para a eliminação de desperdícios e aumento da eficiên
cia produtiva. Talvez se possa dizer que as empresas brasileiras 
estejam buscando atingir a especializ.ação flexível através da pro
dução mais enxuta (afinal de contas, é mais fácil se motivar pela 
necessidade de eliminar desperdícios do que pela necessidade de 
gerar flexibilidade, um conceito muito mais complexo). Muito 
pouco se avançou no sentido de adoção de hardwares modernos 
que incorporem o conceito de automação de base microeletrôni
ca. Por outro lado, verifica-se também pouca preocupação com 
outras dimensões competitivas que não estejam ligadas ao binô
mio qualidade de conformação-eficiência produtiva, tais como 
variedade, inovatividade e confiabilidade dos serviços de entrega. 

Segundo os dados da pesquisa anteriormente citada na 
revista Exame, os atuais movimentos de modemiz.ação na indús
tria: brasileira vêm se baseando fortemente em mudanças de 
procedimentos e de conceitos gerenciais. Os dados da tabela 8 
mostram que em 94% dos casos de modemiz.ação citados, o 
processo se limitou a mudanças de software. Em apenas 6% dos 
casos foram feitos investimentos para modemiz.ação de hardwa
re. E isto foi verdadeiro tanto para as empresas de capital nacional 
quanto para as de capital estrangeiro. 

Tabela 8 
Tipos de Ações no Processo de Modemiz.ação 

Foco das Empresas Empresas Total das 
mudancas nacionais estramzeiras emoresas 

. 

Hardware 6% 6% 6% 

Software 94% 94% 94% 
Fonte: Revista Exame 
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A prevalência de um ambiente macroeconômico desfavorá
vel certamente contribuiu para desencorajar os investimentos em 
hardware. O fato é que as novas técnicas e conceitos estão sendo 
adotados em empresas tecnologicamente defasadas; são casos de 
software novo em hardware velho. Portanto, é de se esperar que 
a estabilidade e o crescimento econômico tragam uma importante 
onda de investimentos em máquinas e equipamentos de base 
microeletrônica. 

Relativamente às mudanças nos softwares, toma-se conve
niente, por motivos didáticos, classificá-las entre aspectos organi
zacionais e sociais, onde no primeiro grupo estariam mudanças 
nas estruturas organizacionais, nos layouts, nos procedimentos 
de planejamento, programação e controle, enquanto no segundo 
grupo estariam as mudanças envolvendo diretamente as pessoas, 
tais como sistemas de remuneração, organização do trabalho, 
empowerment, treinamento e educação. 

Segundo os dados da pesquisa publicada na Exame, as 
mudanças efetuadas no plano do software se concentram forte
mente nos aspectos organizacionais. De fato, 71% das mudanças 
atacam questões organizacionais e 29% questões sociais. Aprofun
dando a análise das mudanças e examinando-as a partir dos 
programas específicos implementados, ainda com base na pesqui
sa divulgada na Exame, verifica-se um quadro de grande varieda
de, principalmente no que diz respeito às  mudanças 
organizacionais, onde foram identificadas 19 diferentes classes de 
programas. Dentre eles se destacam, por ordem de freqüência, 
programas de terceiri:zação, células de produção, controle de 
qualidade (CEP, DFQ etc.), horizontali.zação,produção puxada 
e engenharia simultânea. Juntos, estes programas foram respon
sáveis por cerca de 75% das mudanças organizacionais observadas 
nas empresas brasileiras. 

No caso dos aspectos sociais, que representam 29% das mu
danças efetuadas, seis diferentes programas foram observados. Den
tre eles os programas voltados para a participação e envolvimen;to 
dos funcionários foram, de longe, os mais adotados. Seguem-se, 
com muito menor importância, os programas que visam a desenvol
ver trabalhadores multifuncionais, horário flexível, incentivos por. 
produtividade e montagem de comissões de fábrica. 
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Os dados do IMSS são também muito ricos no que diz 
respeito ao entendimento de qual tem sido a trajetória da indús
tria brasileira no seu processo de modernização. Eles confirmam 
as informações retiradas de Exame de que a modernização vem 
sendo feita através de mudanças no software. Segundo os dados, 
existe grande defasagem da indústria brasileira na adoção de 
tecnologia avançada de automação, quando comparada com a 
"cesta" de 19 outros países. Embora, na média, as empresas 
brasileiras possuam um maior número de máquinas convencio
nais que as empresas no exterior (160 contra 104), quando se 
trata de equipamentos informatizados a tendência se inverte. As 
empresas no exterior possuem em média quatro vezes mais 
centros de usinagem (4,03 contra 1,17) e sete vezes mais robôs 
(4,49 contra 0,67), do que as empresas brasileiras da amostra. 

Relativamente aos aspectos de software, os dados do IMSS 
também confirmam a prevalência dos aspectos organizacionais 
sobre os sociais. Apenas como exemplo, o grau de adoção da 
produção puxada, de minifábricas, e de trabalho em equipe no 
Brasil é superior à média internacional. Além disso, os programas 
de horizontalização têm caminhado rapidamente, e o número 
de níveis hierárquicos na produção (quatro) está hoje equivalente 
à média internacional. 

Por outro lado, existem grandes defasagens nos aspectos so
ciais: a duração média dos treinamentos para novos empregados é 
de 60 horas no Brasil, comparado com 226 horas na Alemanha, 136 
horas no Japão e 113 horas na média de todos os países da amostra; 
o número de classificações de funções no Brasil, 41, parece exage
rado quando comparado aos 16 no conjunto dos 20 países, 9 no 
Japão e 6 na Alemanha; enquanto no Brasil apenas 10% das empre
sas se utilizam de algum sistema de incentivo salarial para seus 
trabalhadores da produção (90% trabalham com sistema de salários 
fixos), no Japão o percentual de empresas que trabalham com 
incentivos é 85%, na Alemanha 68% e na média de todos os países 
46%; a participação dos empregados no processo de gestão, refletido 
pelo número de sugestões por empregado/ano, é muito baixa no 
Brasil - 1,6 - comparado com 66,0 no Japão, 10,5 na Alemanha e 
7,4 no conjunto dos 20 países da amostra. 

Talvez por ter partido de uma base de desempenho muito 
baixa, e em conseqüência do ritmo acelerado de adoção de progra-
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mas de modernização (como indicado no item 3), as empresas 
brasileiras têm conseguido significativas melhorias de desempe
nho. Os três casos apresentados no item 4 dão uma clara indicação 
neste sentido. Os dados do IMSS adicionam informações interes
santes, ao permitir uma comparação da taxa de melhoria com 
outros países. Considerando-se 11 diferentes indicadores opera
cionais de desempenho e as taxas de melhoria nos dois anos 
anteriores à pesquisa, verifica-se que o Brasil conseguiu índices 
superiores em oito deles. Os três únicos indicadores em que o 
Brasil apresenta resultados inferiores são pela ordem: aumento 
da variedade de produtos; tempo para troca de ferramentas; 
lead time de fabricação. Comparados com os da Alemanha e 
Japão, os índices brasileiros são ainda melhores; no caso do Japão, 
o único indicador onde o Brasil apresenta resultados inferiores é 
na variedade de produtos, enquanto no caso da Alemanha as 
desvantagens ocorrem em termos da variedade de produtos e dos 
tempos para troca de ferramentas. Interessante observar que os 
dois programas com maior ganho relativo por parte do Brasil são 
giro de estoques e qualidade de conformação que, não por acaso, 
são também dois objetivos considerados importantes para melho
ria de desempenho, conforme metas estabelecidas pelas próprias 
empresas brasileiras (respectivamente o primeiro e o sexto mais 
importantes numa lista de 16 objetivos). 

6. Implicações estratégicas e políticas 

As evidências empíricas apresentadas ao longo do trabalho 
. permitem delinear algumas interpretações iniciais a respeito das 
implicações estratégicas e políticas do estágio de evolução e do 
processo de mudanças que vêm ocorrendo na economia brasilei
ra, e em especial nas empresas industriais. 

Os princípios fordistas-tayloristas e a forma incompleta com 
que foram adotados nas empresas brasileiras deixaram cicatrizes 
importantes. O esforço muito centrado na redução de cus.tos/au
mento de eficiência (na maioria das vezes com sacrifício de 
flexibilidade e da variedade), a pouca preocupação com a qualifi
cação e o treinamento dos trabalhadores, um número exagerado 
de classificações de funções, sistemas antiquados de remunera
ção, ênfase no estreitamento da linha de produtos, número muito 
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grande de fornecedores, pouca participação dos trabalhadores, 
todos são evidências destas marcas. 

Os conceitos de estratégia de manufatura, na forma como 
definida por Skinner e seus seguidores, não parecem estar sendo 
utiliz.ados, quiçá nem mesmo entendidos, pelas empresas industriais 
brasileiras. Uma indicação disto é a aparente falta de preocupação 
com os trade-offs gerados pela implementação de programas que 
buscam o aumento da eficiência e a redução de custos, muitas vezes 
em sacrificio da flexibilidade e confiabilidade nos prazos de entrega. 
Isto não tem impedido que as questões da produção cresçam de 
importância na agenda das preocupações gerenciais. 

As empresas brasileiras parecem ter definitivamente embar
cado na busca da implantação de conceitos "japoneses" de gestão 
da produção. Mesmo que não tenham entendido ou percebido a 
totalidade dos princípios e suas implicações; mesmo que jamais 
tenham ouvido falar de paradigmas da especialização flexível ou 
da produção enxuta; mesmo que de forma atabalhoada, as em
presas brasileiras se agarraram a programas, princípios e técnicas 
associadas a estes modelos de gestão menos com o objetivo de se 
fortalecerem na busca de oportunidades oferecidas pelo merca
do, e mais como forma de diminuir as gritantes ineficiências 
existentes em seus sistemas fabris, na esperança de sobreviver em 
um ambiente de crescente competição. 

Este quadro está a indicar a possível existência de uma "racio
nalidade da sobrevivência" (pela proteção dos flancos e retaguarda), 
ou seja, uma nova versão do ditado de Michael Porter segundo o 
qual a ameaça de fracasso é mais forte que a esperança de sucesso. 

A utilização de conclusões do relatório Made in America, 

produzido pelo MIT, permite algumas comparações interessan
tes. Assim como a maioria das empresas americanas, as empresas 
brasileiras ainda estão prisioneiras de estratégias ultrapassadas 
(herdadas do fordismo-taylorismo ), padecem de uma crônica 
fragilidade tecnológic� tanto no desenvolvimento de produtos 
(baixa inovatividade) quanto na adoção de modernas tecnologias 
de processo (pouco uso de equipamentos qe base microeletrôni
ca), demonstram grande negligência com seus recursos humanos 
(pouco treinamento e poucos incentivos salariais) e apresentam 
falhas na cooperação com fornecedores e clientes (número muito 
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grande de fornecedores, prazos muito longos de entrega, pouca 
confiabilidade nos prazos de entrega). 

No entanto, tal cenário parece estar mudando. Começa a 
aumentar a preocupação com a educação dos trabalhadores. 
Apesar da grande ênfase na redução de custos já se percebe uma 
preocupação crescente com a qualidade e os prazos de entrega. O 
movimento de terceirização, embora ainda de forma tímida, começa 
a despertar atenção para a importância da relação com fornecedores. 
A fragilidade tecnológica nos processos de fabricação pode ser uma 
mera conseqüência da fase anterior de retração de demanda, e até 
mesmo da reserva de mercado para informática. 

Existem entretanto alguns aspectos preocupantes, relaciona
dos com os conceitos de diferenciação, de sistema de valores e de 
clusters de Michael Porter. As evidências empíricas apontam para 
grandes deficiências das empresas brasileiras em termos de ino
vatividade, variedade, confiabilidade e prazos de entrega, bases 
de uma política de diferenciação. 

Sem capacidade de diferenciação e sem estratégias competi
tivas definidas para a manufatura, as empresas brasileiras acabam, 
por default, competindo com base em baixos preços no mercado 
internacional. Tal posicionamento, já de princípio menos atrativo 
do que a diferenciação, toma-se, no caso brasileiro, ainda mais 
desinteressante devido ao fato de que se baseia muito mais nos 
baixos preços dos insumos (principalmente da mão-de-obra e dos 
recursos naturais), do que no uso eficiente dos recursos. O 
resultado previsível é uma pressão permanente por manter baixos 
os preços dos insumos, principalmente os salários e os preços 
públicos. Melhor seria se as empresas conseguissem aumentar a 
capacidade competitiva através do aumento da eficiência produ
tiva e de crescente diferenciação, obtendo portanto preços-prê
mio no mercado internacional, o que permitiria ganhos salariais 
e a diminuição das pressões sobre preços públicos. Esta parece 
ser a estratégia competitiva das empresas da Alemanha e do Japão. 
Michael Porter, em seu livro de 1990, chama atenção para a 
importância da diferenciação para o aumento da produtividade: 
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refletir uma concepção mais rica de competição que inclua 
a questão da segmentação de mercado, produtos diferencia
dos, diferenças de tecnologia, e questões de economias de 
escala. Qualidade. características especiais e inovações de 
produto são aspectos centrais em indústrias e segmentos 
mais avançados. Mais ainda, vantagens de custos se desen
volvem tanto em função de projetos de produtos e de tecno
logias de processo adequadas, que tornam mais fácil a 
atividade de fabricação, quanto de fatores de produção ou 
mesmo economias de escala. É preciso entender porque 
certas empresas localizadas em certos países são melhores 
do que outras para criarem estas vantagens, tão essenciais 
na obtenção de altas e maiores produtividades." 

As variáveis do ambiente econômico têm tido, e continuarão a 
ter, forte influência nos rumos seguidos pelas empresas e sobre os 
estúnulos para que continuem a avançar. A matriz de competitivida
de apresentada por Abernathy et ai e as "teorias" de Michael Porter 
apresentadas no item 2 servem como um interessante framework 
para a discussão destas questões. 

Tomando-se como base a matriz de competitividade de 
Abemathy et ai, pode-se afirmar que as empresas brasileiras estão 
concentrando seus esforços no quarto quadrante (micro-softwa
re), fortemente influenciadas pelos aspectos constantes do pri..: 
meiro quadrante (macro-hardware), na maioria dos casos de 
forma negativa. Vejamos dois componentes do primeiro quadran
te, a infra-estrutura física e a legislação fiscal. Disponibilidade e 
qualidade das telecomunicações, assim como os custos e a velo
cidade dos meios de transportes, são fatores fundamentais para 
um eficiente processo logístico, que permita a implementação de 
parcerias com base em entregas just-in-time. No entanto, as 
limitações do sistema de telecomunicações brasileiro e a situação 
caótica dos diversos modais de transportes dificultam a imple
mentação daquele tipo de parceria. Por outro lado, a estrutura do 
ICMS (com suas diferenciações de alíquotas entre estados) incen
tiva o chamado "marketing tributário", ou seja, a busca de ganhos 
advindos da economia de impostos, em troca de ineficiências no 
processo de transporte e armazenagem, com sacrifício para o 
tempo de entrega. Tudo isso contribui para dificultar a eficiência 
das cadeias de suprimento das empresas. 
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Finalmente, um comentário sucinto a respeito do diamante 
da competitividade de Michael Porter. Examinado através de cada 
uma de suas quatro dimensões, o Brasil apresenta um ambiente 
que, apesar das mudanças no sentido positivo, ainda se mostra 
pouco propício a um processo contínuo de inovações: setores 
oligopolizados, com pouca tradição de competição interna; clien
tes pouco exigentes devido à falta de mecanismos eficazes de 
proteção ao consumidor e limitadas alternativas de fornecimento; 
forte carência de fatores especializados e avançados, principal
mente no que diz respeito à formação técnico-profissional e ao 
desenvolvimento tecnológico. 

Ao governo cabe a função de escolher altt:rnativas de políti
cas, que ataquem estes gargalos sistêmicos e criem um ambiente 
de contínua pressão que induza os agentes produtivos a um real 
e contínuo esforço de modernização, cujo objetivo seja o aumen
to da competitividade com base na diferenciação e inovação, 
livrando o país da armadilha da dependência de preços públicos 
artificiais e baixo preço dos insumos, especialmente os salários. 
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ANEXO 

MATRIZ DA COMPETITMDADE DE ABERNATI-IY BT AL. 

HARDWARE SOFIWARE 

. Macrologística 

. Política Fiscal . Cultura 
Macro . Política Monetária . Religião 

Nível . Política Comercial . Valores 

de País . Mercado de Capitais . Educação 

. Legislação sindical 

. Infra-Estrutura Técnica 

. Seleção dos Negócios . Sistemas de 

. Decisões sobre Acompanhamento e 

Micro Plantas e Equipamentos Controle 

. Capacidade Instalada . Políticas de R.H . 

Nível da 
. Localiz.ação . Relação com 

Firma Fornecedores 
. Tecnologia de Processo 

. Orçamento de Capital 
. Integração Vertical 

. Estrutura O�nmicional 

Fonte: Abemathy et ai, 1981. 
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trabalho na indústria. Rogério Valle, por 
sua vez, explora o conteúdo do novo 
paradigma em gestação na perspectiva 
da necessária formação de uma nova 
cultura técnica. 

Os artigos de Leonardo Burlamaqui 
e Jorge Fagundes, e de Maria Possas, 
fazem uma profunda e rigorosa reflexão 
sobre "elementos de uma revisão da 
teoria econômica baseados em textos de 
inspiração predominantemente 
schumpeteriana". Em seguida, Victor 
Prochnik fala do processo de cooperação 
entre empresas, no quadro das demandas 
competitivas contemporâneas, e Adriano 
Proença discorre sobre as mudanças em 
curso na indústria, a partir dos atuais 
métodos de gerência de produção - o 
TQC, o JIT e a gerência estratégica-, 
ambos enfatizando a situação brasileira. 

Partindo de pesquisas de campo 
realizadas no Brasil, os textos de Heitor 
Caulliraux e de Paulo Fleury e Rebecca 
Arkader fecham esta obra. O primeiro 
"discute os resultados de suas pesquisas 
sobre estratégias e processos de tomada 
de decisão na indústria" e os segundos 
apresentam "os resultados da etapa 
brasileira da lnternational Manufacturing 
Strategy Survey e suas implicações para 
o futuro da indústria brasileira". 

Enfim, Estratégias Empresariais na 
Indústria Brasileira: Discutindo Mudanças 
é uma obra de rara atualidade para ser 
lida já, com os olhos no futuro. 



As grandes mudanças e turbulências ocorridas 
no Brasil na última década, principalmente na 
primeira metade dos anos 90 - com a 
implantação do Plano Real e a estabilização 
econômica -, redesenharam o capitalismo no 
País, abrindo novas perspectivas para as 
empresas, que agora têm diante de si uma 
economia submetida à intensa competi_ção e 
regida pelas regras de livre mercado. 
Sobreviver e prosperar neste quadro ebuliente, 
de crescente globalização da competição e 
rápida desregulamentação econômica por 
parte do Estado, é um desafio que exige das 
empresas - mais que simples vontade -
ferramentas apropriadas. 
Nascido de uma série de debates promovidos 
no seminário "Estratégias Industriais no Brasil 
Contemporâneo", organizado por docentes 
do IEI, da COPPE e da CO.PPEAD (todos da 
UFRJ) e das Faculdades Integradas Cândido 
Mendes - com o apoio da FINEP -, esta obra, 
Estratégias Empresariais na Indústria Brasíleira: 
Discutindo Mudanças, é de uma importância 
fun mental para a compreensão do que os 
autores denominam de "novo paradigma em 
economia, gestão e tecnologia industrial", 
modelo que, segundo eles, está hoje em plena 
gestação no ventre do capitalismo brasileiro. 
O conjunto de textos que compõe este 
importante livro faz uma breve revisão histórica 
do processo de trabalho na indústria e discute, 
entre outras coisas, a emergência de novos 
conceitos de gestão empresarial, a necessidade 
de formação de uma nova cultura técnica e 
as mudanças em curso na indústria, a partir 
dos métodos contemporâneos de gerência e 
produção - o TOC, o JIT e a gerência 
estrategica. 
A obra que é! EDITORA FORENSE 
UNIVERSITARIA ora põe em suas mãos é, 
portanto, chave para a compreensão da nova 
realidade econômico-industrial brasileira, um 
passaporte para o século XXI. 
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