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RESUMO 
 
 

Este trabalho de dissertação teve como objetivo principal utilizar o cinema 
como ferramenta epistemológica para o entendimento dos mecanismos de vigilância 
e controle nas organizações do século XXI. O estudo do filme O Grande Chefe 
(2006), de Lars Von Triers, relacionou-se com o referencial bibliográfico numa via de 
mão dupla: a análise fílmica suscitou questões e novos entendimentos acerca do 
controle nas organizações, e a revisão teórica foi lapidando o quadro argumentativo 
da ferramenta epistemológica oferecida pela obra cinematográfica. O que pudemos 
concluir é que analisando os mecanismos de vigilância e controle nas teorias 
organizacionais, à luz do materialismo histórico, isto é, encarando a Administração e  
o saber científico criado nas teorias organizacionais em sua totalidade e levando em 
conta suas as condições materiais e seu papel no desenvolvimento capitalista, é que 
nas organizações do século XXI, representadas pela empresa retratadas no filme, 
coexistem sofisticados discursos ideológicos, que combinam preceitos toyotista e da 
administração flexível, e técnicas de controle coercitivo, onde impera a utilização ora 
da força, ora da formação de consentimento, conforme a teoria gramsciana de 
dominação, contemporânea à predominância do fordismo como teoria administrativa 
hegemônica no mundo, tanto em termos de saber científico quanto em aplicação nas 
indústrias.  
 
Palavras-chave: Teorias organizacionais. Vigilância e Controle. Filme 
 

 

 



ABSTRACT 
 
 

This dissertation aimed to use the film as an epistemological tool for the 
understanding of monitoring and control mechanisms in the twenty-first century 
organizations. The study of the film The director of it all (2006), from Lars Von Triers, 
was related to the bibliographic reference in a two-way street: the filmic analysis 
raised questions and new understandings of control in organizations, and theoretical 
review was chiseling the argumentative framework of epistemological tool offered by 
the cinematographic work. What we can conclude is that analyzing the surveillance 
and control mechanisms in organizational theories in the light of historical 
materialism, that is, facing the administration and the scientific knowledge created in 
organizational theory in its entirety, taking into account their material conditions and 
their role in capitalist development, is that the organizations of the twenty-first 
century, represented by the company portrayed in the film, coexist sophisticated 
ideological discourses that combine Toyotist and flexible management principles, and 
coercive control techniques, dominated by the use now of force, sometimes the 
consent of training, according to Gramsci's theory of domination, contemporary to the 
predominance of Fordism as administrative theory hegemonic in the world, both in 
terms of scientific knowledge and in application in industries. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

No início de seu livro Globalização – Consequências Humanas, Zigmunt 

Bauman (2010) cita uma fala de Albert Dunlap, executivo reconhecido pela sua 

pregação da salvação das empresas e maximização dos lucros através de políticas 

de demissão em massa e a contratação de mão de obra mais barata aonde quer 

que ela estivesse, em qualquer parte do mundo. O motosserra ou “Rambo dos 

cortes” como Dunlap1 era conhecido entre os executivos afirmava que “as empresas 

não pertenciam aos gerentes, presidentes e muito menos a fornecedores e 

funcionários. As empresas pertenciam aos seus acionistas.” Bauman (2010) 

sublinha a afirmação do açougueiro - apelido dado ao executivo, segundo o autor, 

pelo pensador francês Denis Duclos - como uma demonstração do discurso 

ideológico que orientava as organizações no capitalismo em mais uma de suas 

rearticulações em escala planetária no início dos anos de 1990.   

Entretanto, a globalização só colocou numa esfera maior as relações de 

dominação e exploração das classes subalternas. A respeito da utilização do termo 

subalternas, Antonio Gramsci (2002,pg.139) sugere, no estudo das classes 

subalternas, a observação de uma série de mediações, tais como suas relações com 

o "desenvolvimento das transformações econômicas"; sua "adesão ativa ou passiva 

às formações políticas dominantes"; as lutas travadas a fim de "influir sobre os 

programas dessas formações para impor reivindicações próprias"; a formação de 

"novos partidos dos grupos dominantes, para manter o consenso e o controle dos 

grupos sociais subalternos"; a caracterização das reivindicações dos grupos 

subalternos e "as formas que afirmam a autonomia" 

Logo, o que a globalização fez foi levar para os grandes conglomerados as 

técnicas e mecanismos lapidados desde o taylorismo. Para isso lançam mão das 

novas tecnologias que sofisticaram os métodos de controle e vigilância, bem como 

medidas de maximização dos lucros como terceirização da força de trabalho e 

contratação de mão de obra mais barata aonde quer que ela esteja. (BAUMAN, 

1999). 

                                                           
1 Sem levar em conta as fraudes financeiras que também o caracterizaram, Albert Dunlap ficou 
conhecido por pregar que o principal objetivo de qualquer negócio deve ser para ganhar dinheiro para 
seus acionistas. Para esse fim, ele realizou  cortes generalizados nas empresas em que trabalhou 
como consultor, incluindo demissões em massa, a fim de agilizar as operações e maximizar os lucros. 
Ao demitir milhares de funcionários de uma vez e fechar fábricas e fábricas, salvou conglomerados 
como a companhia Scott Papper.  
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As tecnologias de comunicação e informação (TIC) possibilitaram que as 

empresas flexibilizassem ainda mais suas formas de controle, com chefes e 

supervisores monitorando a força de trabalho espalhada pelo mundo sem que isso 

representasse diminuição da vigilância. A rede possibilita a melhor difusão do 

discurso hegemônico e, atomizados, os trabalhadores passam a controlar uns aos 

outros sob a tutela dos discursos de produtividade e de flexibilização, portanto de 

precariedade e inseguridade, nas relações de trabalho. (Beck,1999)  

Desta forma, ao exercer a dominação ideológica dos trabalhadores, torna-se 

prescindível a figura do chefe presente no chão de fábrica para promover a 

produtividade típica do Taylorismo, seja no galpão da fábrica, seja no mesmo país 

ou na bolsa de valores. Como destaca Deleuze (2000, pg.220)  

 
 
Os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles são 
uma modulação, como uma moldagem auto deformante que mudasse 
continuamente, a cada instante, ou como uma peneira cujas malhas 
mudassem de um ponto a outro. Isto se vê claramente na questão dos 
salários: a fábrica era um corpo que levava suas forças internas a um ponto 
de equilíbrio, o mais alto possível para a produção, o mais baixo possível 
para os salários; mas numa sociedade de controle a empresa substituiu a 
fábrica, e a empresa é uma alma, um gás. Sem dúvida a fábrica já conhecia 
o sistema de prêmios, mas a empresa se esforça mais profundamente em 
impor uma modulação para cada salário, num estado de perpétua 
metaestabilidade, que passa por desafios, concursos e colóquios 
extremamente cômicos. 
 
 

Ao invés de apenas se valer das práticas coercitivas e controle em tempo 

integral praticados no taylorismo/fordismo, nas novas cartilhas empresariais 

aparecem discursos como o da necessidade de cooperação entre patrões e 

empregados e de que “o chefe é o cliente”. Se no toyotismo já se adotava práticas 

de desvalorização dos sindicatos, o final dos anos 1990 e o começo dos anos 2000, 

assistem ao crescimento dos fundos de pensão – em que a força de trabalho passa 

a se tornar acionista das empresas – o que contribui ainda mais para a alienação 

dos trabalhadores e para a introjecção das práticas de controle. (CASTELLS,2001) 

Entretanto, a arquitetura da planta industrial de fábricas dirigidas sob a égide 

taylorista ou fordista estava planejada para portar figura panótica do chefe que a 

tudo monitora e está colocado de modo a assegurar a postura correta do 

funcionário, o cumprimento das tarefas e o garantir o tempo calculado para cada 

sessão. Já nas organizações toyotistas e marcadas, discurso e a prática da 

administração e trabalho flexíveis, a conformação da linha de produção muda 
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completamente, acabando com a figura do instrutor, colocando o trabalhador no 

centro da linha de montagem, criando uma atmosfera em que o controle se dá pelas 

metas e normas de qualidade.  

O filósofo André Gorz, ao tratar dessas mudanças nas relações de trabalho, 

afirma que,  

 
 
Desfeitas as relações salariais convencionais, resolveu-se a questão a 
respeito do modo como o capital consegue exercer poder sobre os homens 
e é capaz de mobilizar a todos: os empregados têm de se tornar empresas 
(...). Na briga com a concorrência, eles serão forçados a internalizar a 
pressão trazida pela lógica de obtenção do máximo de proveito possível. No 
lugar daquele que depende do salário, deve estar o empresário da força de 
trabalho, que providencia sua própria formação, aperfeiçoamento, plano de 
saúde, etc. ‘A pessoa é uma empresa’. No lugar da exploração entram a 
auto exploração e a auto comercialização do ‘Eu S/A’, que rendem lucros às 
grandes empresas, que são clientes do auto empresário (GORZ, 2005, p. 
10) 
 
 

No que diz respeito à precarização do trabalho como forma de controle 

técnicas como downsizing 2( demissão em massa em bom português) e o 

outsourcing (deslocamento do trabalho para países periféricos e contratação de mão 

de obra barata aonde quer que ela esteja) se encarregam de coagir e controlar os 

trabalhadores.  

Portanto, nas empresas imbuídas do espírito da acumulação e do trabalho 

flexíveis, o chefe sai do panótico para a subjetividade dos trabalhadores, mais do 

que nunca atomizados e alienados do processo produtivo.  

No espaço/tempo comprimido (Harvey ,2010) do capitalismo globalizado, os 

acionistas-donos-das-empresas não precisam monitorar diretamente o horário de 

trabalho ou o desempenho dos funcionários. O discurso coercitivo e o controle 

contínuo se encarregam disso, desde a criação da instabilidade das relações de 

trabalho até a transformação dos espaços para facilitar o fluxo na velocidade 

absoluta pretendida pelo capital.  

Portanto, a conformação das empresas em níveis transnacionais amplificou 

as contradições e as condições de dominação nas relações de trabalho, 

principalmente, no que diz respeito às técnicas de vigilância e controle, e à figura do 

                                                           
2  Depois de sua radical reestruturação da Renault que retornou a empresa para rentabilidade no final 
dos anos 1990, o brasileiro de origem libanesa Carlos  Ghosn tornou-se conhecido como "Le Cost 
Killer" (o eliminador de custos) . No início dos anos 2000, por orquestrar uma das mais agressivas 
campanhas de downsizing da indústria automobilística e liderar a reviravolta da Nissan em 1999, 
ganhou o apelido da revista Time de "Mr. Fix It" 
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chefe ou gerente. Se no taylorismo/fordismo, a figura do supervisor ou instrutor que 

tutelava o desempenho das atividades e garantia a normalização das relações de 

trabalho, planejadas minunciosamente pelos administradores da Escola das 

Relações Humanas no período pós-guerra, no chamado pós-toyotismo o panótipo 

de Bentham, descrito por Foucault como ícone das sociedades disciplinares, foi 

inculcado nas forças de trabalho a ideologia hegemônica de dominação, imiscuída 

no discurso da qualidade total, da liderança, e pela destruição física e subjetiva da 

sensação do pertencimento a uma classe ou a um sindicato.  

A destruição da noção de pertencimento e a um domínio coletivo, conquistas 

dos movimentos sindicais, acontecem através de estratégias de precarização do 

trabalho,. as tecnologias de informação e comunicação (TICs) tem papel 

preponderante na reconfiguração das organizações na globalização, pois as 

medidas de restruturação das organizações podem ser tomadas a qualquer hora e 

em tempo real.  

Atomizado, ameaçado pela automação e pela reestruturação em escala 

global das técnicas de vigilância e controle, o trabalhador já não precisa daquele 

chefe coercitivo e fisicamente presente como no taylorismo/fordismo e no início do 

toyotismo. O discurso da administração e do trabalho flexíveis atingem a 

subjetividade do trabalhador e a figura do chefe torna-se onipresente, pois está 

internalizada.  

A sociedade de controle, assim denominada pelo filósofo francês Gilles 

Deleuze está orientada pela dominação da singularidade dos sujeitos, ou da 

inculcação ideológica alienante numa perspectiva marxista, o que faz que um 

trabalhador vigie o outro e assuma a posição de controle da empresa, já que como 

apregoou Sam Walton, fundador da cadeia de varejo Walmart, “há um só patrão. O 

cliente. E ele pode despedir todos na companhia simplesmente ao gastar seu 

dinheiro em outro lugar.” 

Portanto, os mecanismos de vigilância e controle, presentes nas teorias 

organizacionais e intrínsecas à ciência da Administração estão imbricados ao 

desenvolvimento do capitalismo, desde as primeiras fábricas estudadas por Taylor 

até as grandes corporações contemporâneas.  

O filme O Grande Chefe, de Lars Von Triers, escopo e objeto de análise 

deste trabalho, trata justamente das contradições do trabalho no mundo 

contemporâneo, em que as tecnologias de informação e comunicação (TICs) 
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possibilitam que os chefes e gerentes controlem as organizações mesmo sem estar 

presentes fisicamente, como os tutores tayloristas necessitavam se postar no chão 

das fábricas.  

A ideologia gerencial e “o espírito toyotista” parecem fazer com que todos 

tomem conta de todos na perseguição intermitente pelo atingimento das metas. No 

filme, durante dez anos, o dono da empresa diz aos seus funcionários que o chefe, o 

diretor de tudo, encontra-se fora e é o responsável pelas medidas coercitivas e pelo 

estabelecimento do controle sobre os funcionários. Entretanto, a invenção do dono 

da empresa  tem que ser desconstruída pois uma fusão exige a presença física do 

diretor imaginário que o chefe criara. O que este trabalho de dissertação procurará 

discutir é como o filme a abordar as contradições, as peculiaridades e a coexistência 

de técnicas de vigilância e controle de diferentes teorias organizacionais.  

 
 

1.1. OBJETIVOS DA PESQUISA 
 
 

1.1.1. Objetivos gerais 
 
 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo demonstrar como o cinema 

pode ser utilizado como ferramenta epistemológica para entender como operam os 

mecanismos de vigilância e controle nas organizações do século XXI.  

 
 

1.1.2. Objetivos específicos 
 
 

Este projeto de pesquisa tem como seus objetivos específicos: 

1) Realizar uma revisão bibliográfica e uma contextualização histórica das 

teorias organizacionais, bem como das transformações dos métodos de vigilância e 

controle empregados nas organizações. 

 
2) Discutir as novas configurações das organizações no século XXI, do 

emprego de novos métodos de vigilância e controle e a influência do discurso e das 

práticas do trabalho e da administração flexíveis, a partir do filme O Grande Chefe.   
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1.2. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 
 

Esse projeto de dissertação vai se circunscrever numa análise da obra O 

Grande Chefe de Lars Von Trier e seu uso como ferramenta epistemológica para 

discutir os impactos da globalização nas organizações. Tries ficou conhecido por ser 

um dos fundadores do movimento Dogma 95 e redatores da carta-manifesto que 

contém dez tópicos (ou mandamentos, como querem os autores). O manifesto 

propõe indicações de cunho técnico e ético que reivindicam um rompimento com o 

chamado cinema clássico narrativo e industrial, devotado ao naturalismo discursivo 

e ideológico dos blockbusters de Hollywood, para estabelecer uma volta ao cinema 

dos primeiros anos da sétima arte e menos votado ao apetite comercial. Ademais, o 

Dogma propõe um rompimento com os aspectos industriais das práxis 

cinematográficas. Em contrapartida, os críticos do Dogma 95, apontam as limitações 

e contradições do movimento alegando não ser possível pensar um cinema não 

industrial sem contextualizá-lo e problematiza-lo, já que nos seus primórdios o 

cinema nasce e se cristaliza a partir de um processo de manufatura do nitrato de 

prata em larga escala e seu desenvolvimento está intrinsicamente relacionado ao 

capitalismo do fim do século XIX e início dos XX.  

Por buscar se circunscrever ao campo dos estudos organizacionais, este 

trabalho não discutirá os limites e as contradições do Dogma e sim procurará 

debater como os filmes produzidos ou influenciados pela estética proposta pelo 

Dogma, mais propriamente O Grande Chefe, de Lars Von Tries, podem nos oferecer 

uma leitura crítica de um determinado aspecto organizacional, a vigilância e controle.  

 
 

1.3. RELEVÂNCIA DA PESQUISA 
 
 

Na primeira metade do século XXI, o cinema tem procurado discutir a 

situação dos trabalhadores no contexto do capitalismo globalizado. Os filmes “O 

Corte” (2006) e “O Capital” (2013), de Costa Gravas, “O que você faria” (2005) , de 

Marcelo Piñeyro, e “Dois dias, uma noite” (2014), dos irmãos Dardene, vem trazendo 

diferentes enfoques  sobre os impactos das relações de trabalho nas organizações 

no século XXI.  
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Este trabalho pretende contribuir com a discussão, através do filme “O 

Grande Chefe”, de um outro aspecto do impacto da relação entre a Administração e 

as relações de trabalho: a transformação do mecanismo de vigilância e controle, sua 

introjecção pelo trabalhador a partir de uma plêiade discursiva que deságua numa 

coerção física e ideológica sobre os indivíduos tornando-os repetidores das práticas 

e suas justificativas. Como as organizações do século XXI se conformam em escala 

internacional, interligadas por tecnologias de informação e comunicação (TIC) que 

dão às decisões gerenciais um verniz de impessoalidade e conferem ao controle da 

força de trabalho o monitoramento intermitente. 

A análise fílmica, portanto, se presta a estabelecermos uma interpretação 

crítica tanto da Administração hoje como dos caminhos levados pelos estudos 

organizacionais, impregnados pelo discurso dos manuais que tanto fundamentam o 

pensamento único.  

Quando se segue os passos de uma análise crítica ao tratarmos de uma 

obra cinematográfica, contextualizando-a à luz do materialismo histórico e de seu 

papel na sociedade, o cinema pode ajudar na tarefa do que preconizou o artista 

André Breton: ver com os olhos livres. Através da alegoria dos sons e imagens, do 

discurso e do que nos sugere o chamado espaço fora da tela, o cinema pode 

acrescentar novas interpretações ao discurso alienante das teorias organizacionais 

hegemônicas.  

 
 

1.4. ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA 
 
 

Este trabalho de dissertação está dividido em 5 capítulos, sendo o primeiro 

esta introdução, o segundo uma abordagem sobre vigilância e controle nas teorias 

organizacionais, sua relação com o desenvolvimento do capitalismo, numa análise 

baseada no materialismo histórico e nas considerações de Antonio Gramsci sobre o 

uso da força e da coerção3 em coexistência com a criação do consenso para a 

perpetuação da hegemonia e da dominação sobre as classes subalternas; o terceiro 

                                                           
A propósito do uso da força e consenso, Gramsci ressalta no volume três dos seus cadernos do 
cárcere: “que se forme um certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça 
sacrifícios de ordem econômico-corporativa; mas também é indubitável que tais sacrifícios e tal 
compromisso não podem envolver o essencial, dado que, se a hegemonia é ético-política não pode 
deixar de ser também econômica, não pode deixar de ter seu fundamento na função decisiva que o 
grupo dirigente exerce no núcleo decisivo da atividade econômica”. 



14 

traz uma descrição do percurso metodológico adotado, o quarto, a análise fílmica 

propriamente dita e o quinto, uma conclusão, com apontamentos para trabalhos 

futuros e limitações encontradas 

 
 



 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

2.1. VIGILÂNCIA, CONTROLE E AS TEORIAS ORGANIZACIONAIS 
 
 

No artigo Materialismo Histórico e Teorias Organizacionais, Gurgel e Justen 

(2015) traçam um paralelo entre o desenvolvimento do sistema capitalista e das 

teorias organizacionais. À luz do materialismo histórico, o artigo discute o 

engendramento da Administração não só como campo de saber, mas também como 

prática dos donos dos meios de produção para a organização dos modos de 

produção no sistema capitalista. O que se pode depreender ainda do artigo é que a 

Administração e o desenvolvimento das teorias organizacionais estão 

intrinsecamente imbricados à sistematização da exploração das forças de trabalho 

de forma a garantir a mais valia, isto é, para se poder estabelecer métricas e 

contabilizar o tempo e o ganho sobre o trabalho.  

Em O Capital, Marx identifica os trabalhadores de organização gerencial e 

supervisão técnica como trabalhador assalariado dedicado à racionalização do 

trabalho e da exploração da mais valia. De forma mais apropriada, chama-o de 

trabalhador coletivo. Ao discutir o papel deste trabalhador, Sedi Hirano (2001, p.18) 

localiza-o, numa perspectiva marxiniana, tanto na infraestrutura quanto na 

superestrutura.  

 
 
Na superestrutura, os trabalhadores do pensamento são produtores dos 
elementos intelectuais das formas de dominação. Eles produzem não só a 
ideologia dominante e com vigência social, mas, também, as organizações 
sociais concretas de dominação da classe dirigente.  
Na infraestrutura, temos uma modalidade técnico-científica diretamente 
produtiva(...). Se traduzirmos classe dominada por classe operária, o 
trabalhador técnico-científico, como trabalhador livre assalariado, 
subordinado ao capital, é um instrumento de racionalização no processo de 
extração de mais-valia (..). 
 
 

O autor completa que o trabalhador técnico-científico aparece com funções 

de ordenação organização no processo de produção. Hirano recorre a uma citação 

do sexto capítulo do Capital para complementar a visão sobre o trabalho intelectual 

em Marx 
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...desenvolvimento da subsunção real do trabalho ao capital ou do modo 
especificamente capitalista, não é o operário individual, mas uma crescente 
capacidade de trabalho socialmente combinada que se converte no agente 
(Funktionär) real do processo de trabalho total, e como as diversas 
capacidades de trabalho que cooperam e formam a máquina produtiva total 
participam de maneira muito diferente no processo imediato da formação de 
mercadorias, ou melhor, de produtos – este trabalha mais com as mãos, 
aquele trabalha mais com a cabeça, um como diretor (manager), 
engenheiro (engineer), técnico, outro, como capataz (overlooker),um outro 
como operário manual direto, ou inclusive como simples ajudante –, temos 
que mais e mais funções da capacidade de trabalho se incluem no conceito 
imediato de trabalho produtivo, e seus agentes no conceito de trabalhadores 
produtivos, diretamente explorados e subordinados em geral a seu processo 
de valorização e de produção. Se se considera o trabalhador coletivo, que 
se constitui na oficina, sua atividade combinada se realiza materialmente 
(materialiter) e de maneira direta num produto total que, ao mesmo tempo, é 
um volume total de mercadorias; é absolutamente indiferente que a função 
de tal ou qual trabalhador simples elo desse trabalhador coletivo – esteja 
mais próxima ou mais distante do trabalho manual direto. Mas, então, a 
atividade dessa capacidade de trabalho coletiva é seu consumo produtivo 
direto pelo capital, vale dizer, o processo de autovalorização do capital, a 
produção direta de mais-valia, e daí, como analisar-se-á adiante, a 
transformação direta da mesma em capital (Marx, 1978, p. 71-72;). 
 
 

No que se refere ao papel dos trabalhadores do pensamento, Gramsci 

(1982) os circunscreve dentro da perspectiva do que ele chamada de intelectual 

orgânico, isto é, o intelectual não é um ente destacado das relações de classe e 

pode estar localizado no interior da classe dominante a fim de organizá-la e trazer 

substrato ideológico às formas de controle e dominação. 

 
 
“Os empresários – se não todos, pelo menos uma elite deles – devem 
possuir a capacidade de organizar a sociedade em geral, em todo o seu 
complexo organismo de serviços. (...). Pode-se observar que os intelectuais 
orgânicos que cada nova classe cria consigo e elabora em seu pensamento 
progressivo são, no mais das vezes, especializações de aspectos parciais 
da atividade primitiva do tipo social que a nova classe deu à luz.” 
 
 

Na formação cultural no interior da sociedade capitalista, formam-se, 

historicamente, categorias especializadas para o exercício da função intelectual; que 

se constroem em conexão com todos os grupos sociais, que sofrem elaborações 

mais amplas e complexas em ligação com o grupo social dominante. Todo grupo 

social que se desenvolve no sentido do domínio luta pela assimilação e pela 

conquista ideológica dos intelectuais tradicionais. 

Para Gramsci, este grupo social dominante utiliza-se da escola e das 

organizações de ensino como instrumento para elaborar os intelectuais de diversos 

níveis. Por outro lado, afirma que a complexidade da função intelectual nos vários 
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Estados pode ser medida peia quantidade de escolas especializadas e pela sua 

hierarquização. 

Portanto, a relação entre os intelectuais e o mundo da produção não é 

imediata, mas é intermediada por todo o contexto social, pelo conjunto das 

superestruturas do qual os intelectuais são funcionários. 

Gramsci conclui que os intelectuais do tipo urbano cresceram juntamente 

com a indústria e são ligados às suas alterações. A função desses intelectuais, 

conforme observa o autor, pode ser comparada à dos oficiais subalternos no 

exército: não possuem iniciativa autônoma para elaborarem os planos de construção 

e, em média geral, estes planos são padronizados. Os altos intelectuais urbanos 

confundem-se com o autêntico estado-maior industrial 

A abordagem epistemológica de Gurgel e Justen, acrescida das 

considerações marxianas de Hirano a respeito do papel dos chamados 

trabalhadores do pensamento, técnico-científicos, como garantidores da dominação 

sobre a força de trabalho, funcionam como um periscópio para discutirmos os 

mecanismos de vigilância e controle através das teorias organizacionais, de sua 

aplicação e suas transformações políticas e econômicas.  

Para refinar ainda mais o olhar acerca dos mecanismos de vigilância e 

controle nas organizações e sua relação com a prevalência do capital e de suas 

formas de exploração, Antonio Gramsci (1975) discute a utilização da força e do 

consenso como formas de garantir a exploração das forças de trabalho, a 

hegemonia do discurso e da classe dominante, ou da “produtividade” como queriam 

os primeiros teóricos organizacionais Aponta Gramsci (2008 p.47: 

 
 
A transformação do operário fordista no operário moderno, generalizado 
para toda sociedade, implica num longo processo onde ocorram mudanças 
“das condições sociais e dos costumes e hábitos individuais, o que não 
pode ocorrer apenas através da “coerção”, mas somente por meio de uma 
combinação entre coação (autodisciplina) e persuasão[...].”A eficácia se dá 
pela combinação de “força (destruição do sindicalismo operário de base 
territorial) com persuasão (altos salários, diversos benefícios sociais, 
habilíssima propaganda ideológica e política).” 
 
 

Gurgel e Justen (2015, p.6) esquadrinham esta relação força-consenso, 

estabelecimento de hegemonia e as teorias organizacionais quando afirmam 
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Porque se trata de fazer com que esta expropriação se torne naturalizada e 
não encontre a resistência e a oposição que toda e qualquer expropriação 
tende a encontrar entre os expropriados.  
Os trabalhadores são submetidos diariamente a várias horas de trabalho, 
geralmente em condições físicas e/ou psicológicas adversas, quando não 
degradantes. Isto evidentemente lhes retira o incentivo e a motivação que a 
eventual condição de trabalhadores efetivamente livres lhes poderia 
oferecer. Por isto certamente há um forte estímulo na ideia de ser patrão de 
si mesmo, máxima que acompanha o discurso do empreendedorismo vulgar 
e seduz as classes médias. Como é comum acontecer na sociedade 
dividida, aquilo que parece ser um elogio ao modo de produção – o 
interesse em ser patrão – significa, a uma segunda leitura, a sua crítica e 
rejeição mais viscerais. 
Esta condição de assalariado, que inclui outros aspectos também 
desestimulantes, colocou na pauta dos teóricos o ponto reiterativo do 
incentivo e da motivação, presente nas teorias organizacionais de um modo 
geral. 
Este ponto se apresenta com toda a sua multiplicidade de questões – 
questões materiais, físicas, psicológicas, morais etc. – que formam um 
conjunto de demandas das relações sociais de produção que precisa ser 
enfrentado não apenas com recursos materiais e financeiros, mas também 
com ideias, palavras, linguagem, formação da consciência, ideologia enfim.  
 
 

Desenhando, portanto, o quadro teórico que baseia esta revisão bibliográfica 

concluímos que não podemos analisar as teorias organizacionais sem levar em 

conta seu contexto histórico e as condições materiais que as definem. Além disso, 

as formas de dominação exercidos pelos chamados trabalhadores do pensamento 

ou pelos capitalistas podem estar localizados na infraestrutura, com práticas 

discursivas e coercitivas diretamente ligadas à produção, e na superestrutura, sob a 

forma de ideologia e saberes científicos que sirvam à racionalização da exploração 

das forças de trabalho. Os mecanismos de vigilância e controle, questão central 

deste trabalho, estão situados na perspectiva gramsciana na alternância entre o uso 

da força e do consenso, ainda que pela coerção, das classes subalternas, para a 

permanência da hegemonia da classe dominante. Como se dão esses processos de 

dominação através dos mecanismos de vigilância e controle na história das teorias 

organizacionais é o que este trabalho de dissertação discutirá nos próximos tópicos 

desta revisão teórica. 

Cabe ressaltar que esta revisão se dará a cerca de três grandes teorias 

organizacionais e seus respectivos sistemas de produção: o taylorismo, o fordismo e 

o toyotismo. O fayolismo será abordado pela sua contribuição teórica à 

Administração Científica. Já o movimento conhecido como Escola de Relações 

(ERH) será revisitado por ter procurado oferecer uma resposta ao classicismo e às 

reclamações por melhores condições de trabalho e dos trabalhadores, ainda que 
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sem uma crítica aos meios de produção capitalistas. Os experimentos e publicações 

de Mayo, Follet e Chester Barnard são até hoje utilizados nas escolas de gestão e 

travestem a vigilância e controle sob a vestimenta da cooperação entre chefes e 

empregados.  

Outras teorias da Administração como a teoria estruturalista e a dos 

sistemas não são abordadas nesta revisão pois, apesar de sua importância histórica, 

este trabalho optou por seguir pelos principais sistemas de produção – taylorismo, 

fordismo e toyotismo – e que não estão atrelados a questão central deste trabalho, a 

vigilância e controle nas organizações e seu impacto sobre os trabalhadores.  

 
 

2.2. VIGILÂNCIA E CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA: 
FAYOLISMO E TAYLORISMO 
 
 

A figura do chefe, do instrutor, do supervisor, acompanha a historiografia da 

Administração desde as primeiras formalizações de Henri Fayol. Após sua 

aposentadoria, o executivo francês do ramo da mineração dedicou-se a produção de 

saber acerca das organizações e dos papéis de administração do tempo, da 

produção e da força de trabalho.  

Desse modo, escreveu o livro “Administração Industrial Geral”, publicado em 

1916, em que procurou sugerir a racionalização das estruturas organizacionais e das 

relações de trabalho no interior das empresas. Para Fayol, a função mais importante 

é a administrativa e aqueles que contavam com maior capacidade para 

desempenha-la exerceriam o cargo de chefia.  

Ainda segundo Henri Fayol, a organização, ou empresa como prefere o 

autor, deve obedecer a uma estrutura hierárquica bem definida e estar ancorada no 

princípio de que o chefe tem autoridade para dar ordens aos subordinados de quem 

demanda obediência. O pai da chamada Administração Clássica propôs um método 

de divisão do trabalho na fábrica e, principalmente, uma formalização de como 

organizar as funções administrativas, tanto no seu aspecto hierárquico quanto no 

detalhamento do papel do administrador em cargo de chefia.  

Quanto às funções do chefe, o fayolismo destinava ao administrador cinco 

funções essenciais: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Fayol 
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reserva à posição de chefia o papel de dirigir e conduzir a empresa no sentido de 

atingir os objetivos, “razão de ser da empresa”.  

A importância dada ao administrador em Fayol pode-se confirmar em seus 

14 princípios da Administração, em que quatro deles versam sobre a figura do 

“superior”, da figura que tem a visão sobre o todo da organização. São eles a 

autoridade e responsabilidade, donde o direito dos superiores darem ordens que 

teoricamente serão obedecidas pelos subordinados; unidade de comando, em que 

um subordinado deve receber ordens e se reportar apenas para um chefe; unidade 

de direção, isto é, apenas chefe e um só programa para um grupo de atividades que 

com o mesmo objetivo; centralização, em que deve haver um único núcleo de 

comando centralizado, atuando, de acordo com Fayol, como um cérebro, que 

comanda o organismo, e, como quarto princípio, a linha de comando ou hierarquia, 

em que Fayol pratica uma defesa incondicional da estrutura hierárquica, 

verticalizada, em que se deve obedecer à linha de autoridade determinada pela 

empresa. 

No campo do que se convém chamar de racionalização e caracterização 

funcionalista da Administração, Frederick Taylor dialoga com Henri Fayol e dá uma 

passo adiante ao impingir aspectos científicos, fomentados tanto pelo discurso 

positivista tão em voga no final do século XIX e início do século XX, quanto pelas 

necessidades de organização fabris impulsionadas pelas experiência dele mesmo, 

Taylor.  

Taylor foi aprendiz, operário, gerente e engenheiro-chefe em fábricas de 

papel e aço nos Estados Unidos. Após formar-se em Engenharia, passou a dar 

consultorias e lecionar sobre sistematização da gestão de fábricas. Em 1911, Taylor 

compila suas anotações empíricas de chão de fábrica e concebe um tratado 

cartesiano sobre a organização da produção, o seu livro Princípios da Administração 

Científica.  

No seu livro, Taylor (1970) revela sua obsessão com o ganho de 

produtividade através da racionalização das atividades e da especialização do 

trabalho, da gestão do tempo e dos sujeitos organizacionais. Há que se ressaltar 

que Taylor não estava sozinho em sua empreitada de atender a necessidade 

moderna de se produzir conhecimento sobre o avanço industrial e a organização da 

administração fabril. Nas universidades estadunidenses, principalmente, nas de 
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Chicago, Harvard e Tuck, outros estudiosos agregaram novos saberes para formatar 

o quadro teórico da chamada Administração Científica.  

O engenheiro norueguês e professor de Harvard Carl Barth trabalhou com 

Taylor no desenvolvimento e patenteamento das réguas de cálculo de velocidade de 

cálculo de corte de aço. Henry Gantt, que trabalhou como assistente do engenheiro-

chefe Frederick Taylor na Midvale Steel, desenvolveu o até os dias de hoje utilizado 

Gráfico de Gantt, uma ferramenta visual de planejamento e controle de tarefas e 

atividades, e sua distribuição no tempo. Outros teóricos como Frank e Lillian 

Gilbreth, James Mckinsey e Morris Cooke compuseram o amálgama ideológico da 

Administração Científica, que encontrou nas universidades da Nova Inglaterra, nos 

Estados Unidos, seu polo irradiador.  

Localizando a figura de Frederick Taylor como formulador de uma ciência da 

Administração e formador de um quadro teórico para a organização dos modos de 

produção, sua visão da figura do chefe, chamado de Fayol de superior, é extraída e 

embasada pelas suas experiências do chão de fábrica. Em seu livro, Taylor 

(1970:49) deixa claro que à gerência é atribuída a função de reunir todos os 

conhecimentos tradicionais que, no passado, possuíram os trabalhadores, e então 

classificá-los, tabulá-los, reduzi-los a normas, leis ou fórmulas, "grandemente úteis 

ao operário para execução do seu trabalho diário”. Na sua defesa da especialização 

da força de trabalho, o gerente para Taylor é o instrutor, que enxerga a todos na 

fábrica e os orienta em suas tarefas. Taylor (1970:73) afirma que: 

 
 
Deixando de lidar com homens, em grandes equipes ou grupos, e passando 
a considerar cada trabalhador individualmente, entregamos o trabalhador 
que falha em sua tarefa a instrutor competente para lhe indicar o melhor 
modo de executar o serviço e para guiá-lo, ajudá-lo e encorajá-lo, bem 
como estudar suas possibilidades como trabalhador. 
 
 

Ainda defendendo o caráter científico de sua teoria administrativa, Taylor 

afirma:  

 
 
Um tipo de homem é necessário para planejar e outro diferente para 
executar o trabalho. [...] em quase todas as artes mecânicas, a ciência que 
rege as operações do trabalho é tão vasta e complexa que o melhor 
trabalhador adaptado a sua função é incapaz de entendê-la, quer por falta 
de estudo, quer por insuficiente capacidade mental (TAYLOR, 1990, p. 43). 
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E complementa: “todo trabalho feito por operário no sistema antigo, como 

resultado de sua experiência pessoal, deve ser necessariamente aplicado pela 

direção no novo sistema, de acordo com as leis da ciência (TAYLOR, 1990, pp. 41). 

O que se pode apreender das teorias clássicas da Administração em relação 

à vigilância e controle é, no Fayolismo, a valorização da função administrativa e a 

separação entre o planejador e controlador, e a força de trabalho. Já no Tayolorismo 

também se ressalta a formulação, imprimindo caráter científico, da separação da 

figura do chefe, do superior, do detentor do saber organizacional, e do restante da 

força de trabalho, entretanto, legitimando a figura do instrutor como alguém que 

detém um saber “superior” aos demais empregados e por isso detentor do posto de 

chefia.  Dessa forma, o controle dos “subordinados” se dá na influência direta do 

controle técnico e postural, mas também sobre a subjetividade, pois transforma em 

ciência os mecanismos de dominação e alienação dos trabalhadores.  

Tanto para Taylor, quanto para Fayol, a produtividade passa a ser o mantra 

declamado pelos gerentes e instrutores, e cabia aos empregados obedecerem e se 

esforçarem em suas tarefas ultra especializadas e milimetricamente cronometradas.  

As teorias clássicas da Administração, portanto, legitimam a figura do chefe, 

dão caráter científico às conformações das organizações fabris e são o esquadrinho 

do pensamento hegemônico da Administração, o que Maurício Tragtenberg (1980, p. 

216) define como ideologia gerencial.  

Na perspectiva do pensamento marxiniano, a divisão do trabalho contribui 

para a alienação e desumanização dos trabalhadores. Nos primeiros manuscritos de 

sua obra Manuscritos Econômico-filosóficos, Karl Marx4 reconhece na era moderna 

e em suas novas formas de produção grande responsabilidade pela alienação do 

homem. Quando o trabalho fica cada vez mais especializado e dividido, o 

trabalhador fica de tal forma afastado daquilo que produz, que é incapaz de 

reconhecer-se no produto final de seu esforço. 

                                                           
4 Consideremos o ato de alienação da atividade humana prática, o trabalho, sob dois aspectos: 1) a 
relação do trabalhador com o produto do trabalho como um objeto estranho que o domina. Essa 
relação é, ao mesmo tempo, a relação com o mundo exterior sensorial, com os objetos naturais, 
como um mundo estranho e hostil; 2) a relação do trabalho como o ato de produção dentro do 
trabalho. Essa é a relação do trabalhador com sua própria atividade humana como algo estranho e 
não pertencente a ele mesmo, atividade como sofrimento (passividade), vigor como impotência, 
criação como emasculação, a energia física e mental pessoal do trabalhador, sua vida pessoal (pois o 
que é a vida senão atividade?) como uma atividade voltada contra ele mesmo, independente dele e 
não pertencente a ele. Isso é auto alienação, ao contrário da acima mencionada alienação do objeto. 
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O que era antes um homem, acaba por tornar-se apenas uma máquina 

repetidora dos mesmos esforços, e cada vez mais em busca de possuir capital, num 

sistema onde é muito comum que esse trabalhador não tenha sequer acesso ao 

produto de seu próprio trabalho. Assim, o que inicia com uma divisão do trabalho, 

acaba por configurar-se também como uma divisão social. Esse tipo de organização 

e essa configuração do mundo do trabalho foram essenciais para o desenvolvimento 

da sociedade capitalista nos moldes como a conhecemos hoje.  

No seu texto Americanismo e Fordismo, Gramsci (2008, pg.48) não se furta 

de condenar a mecanização e desumanização dos trabalhadores, segundo ele, 

expressada com o taylorismo. 

 
 
Efetivamente, Taylor exprime com cinismo brutal o objetivo da sociedade 
americana; desenvolver ao máximo, no trabalhador, as atitudes maquinais e 
automáticas, romper o velho nexo psicofísico do trabalho profissional 
qualificado, que exigia uma determinada participação ativa da inteligência, 
da fantasia, da iniciativa do trabalhador, e reduzir as operações produtivas 
apenas ao aspecto físico maquinal. 
 
 

No âmbito das organizações, a departamentalização, o controle sobre o 

tempo e a supervisão direta estão impregnadas do panoptismo estudado por 

Foucault em sua obra Vigiar e Punir. Ao analisar o surgimento das sociedades 

modernas, Foucault (1997) considerou, como características das sociedades 

disciplinares, que procederam as soberanas, o controle do tempo e o confinamento 

dos corpos dos indivíduos. Além disso, era preciso saber o máximo de cada um dos 

controlados para melhor exercer o poder sobre eles.  

Em Vigiar e Punir, Foucault (1987) ressalta que “quanto maior o número de 

informações em relação aos indivíduos, maior a possibilidade de controle de 

comportamento desses indivíduos.” Desta forma, são aplicados sobre o indivíduo os 

mecanismos de normatização e controle, prescindindo da punição direta e influindo 

sobre as subjetividades.  

Um dos mecanismos mais utilizados nas sociedades disciplinares é o 

modelo panóptico desenvolvido por Benjamin Bentham, um jurista e filósofo inglês 

nascido em pleno século dezoito, e que consistia numa construção em que se pode 

visualizar e controlar todos os integrantes de uma instituição – escolas, prisões e 

hospitais como relaciona Foucault – por apenas uma única pessoa, a qual não 

necessariamente se sabia se estava ou não controlando.  
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Assim, o principal efeito do panótico é fazer com que o indivíduo fique em 

observação constante, fazendo com que este poder atue de forma também 

constante e espontânea, independentemente da efetiva vigilância. Decorrente de 

sua arquitetura, o panóptico faz com que o indivíduo nunca saiba se está realmente 

ou não sendo vigiado.  

Não era mais necessário o suplício em praça pública como forma de 

punição, visando o controle, nas sociedades soberanas. Ao resgatar a figura do 

panótico de Bentham nas sociedades modernas, posição estratégica de onde se 

pode vigiar e controlar de forma contínua, Foucault ressalta que o controle se dava 

nas sociedades disciplinares através da produção discursiva da higiene, postura e 

submissão à nova normatização do trabalho, sua disseminação e ação sobre os 

sujeitos, o que legitimava as formas de dominação e da exploração sob forma de 

teoria científica. 

A punição e a vigilância são mecanismos de poder utilizados para docilizar e 

adestrar as pessoas para que essas se adéquem às normas estabelecidas nas 

instituições. A vigilância é uma tecnologia de poder que incide sobre os corpos dos 

indivíduos, controlando seus gestos, suas atividades, sua aprendizagem e sua vida 

cotidiana. O poder disciplinar é fruto de transformações da sociedade burguesa, do 

deslocamento do poder soberano para o corpo social. A partir de então, o poder se 

exerceria na forma de micro poderes ou de uma micropolítica. Tal poder se exerce 

sobre os corpos individuais por meio de exercícios especialmente direcionados para 

a ampliação de suas forças. Esses exercícios tinham como objetivo o adestramento 

e a docilização dos corpos. “É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 

utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 1987 p. 132).    

Para Foucault, o poder emerge das relações de produção existentes numa 

organização socioeconômica produtiva. Assim, é percebido numa diversidade de 

situações cotidianas nas quais é exercido pelos indivíduos, sob diversas formas.  

Sob esta perspectiva, o poder não é objeto pronto, concreto, e sim uma 

relação. Uma vez que existe sob a égide deste caráter relacional, logo, a resistência 

a sua prática ocorre dentro da própria rede de poder, por uma multiplicidade de 

relações de força. Portanto, o poder é inerente à própria dinâmica social, 

constituindo um jogo de forças, por mais que o seu exercício seja legitimado e 

delegado coletivamente.  
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Portanto, poder deve ser estudado a partir das técnicas e táticas de 

dominação, pois, para Foucault (2005) o poder não existe, o que existe são as 

práticas ou relações de poder que se estabelecem na sociedade. Dessa forma, ele é 

próprio do funcionamento da sociedade. Na concepção foucaultiana de poder, 

existem poderes disseminados em toda a estrutura social através de relações de 

poder e de uma rede de dispositivos da qual ninguém, nada escapa. O poder único 

não existe, mas, sim, práticas de poder, o poder não é algo que se possui, mas algo 

que se exerce. 

Ao ser expresso através de ações e atitudes, o poder é concebido como 

exercício relacional que naturalmente confronta forças socialmente antagônicas. 

Essa afirmação nos leva a pensar sobre a hipótese de que práticas de poder, no 

âmbito da sociedade, estariam sendo também reproduzidas no interior das 

organizações. 

Dentro desta perspectiva oferecida por Foucault em Vigiar e Punir e também 

no livro Microfísica do Poder, as organizações continuariam carregando muito do 

poder coercitivo das sociedades disciplinares, isto é, os chãos de fábrica 

permaneceriam e não dispensam os seus bedéis, os planejadores e controladores 

para Fayol, e os instrutores para Taylor. Ademais, as arquiteturas das fábricas 

obedeciam ao panotipismo e à normatização quanto ao desenvolvimento das 

atividades e posturas laborais.  

Ao refletir sobre as relações de poder na sociedade disciplinar e pensa-las 

no âmbito das organizações, Prestes Motta (1981, p. 41) argumentou que 

 
 
... as organizações são sistemas sociais artificiais cuja função primordial é a 
reprodução da sociedade de classes. Embora existam organizações 
primordialmente econômicas, repressivas ou ideológicas, toda e qualquer 
organização é de alguma forma econômica, repressiva e ideológica. 
Enquanto aparelho a organização se caracteriza como um modo de ação do 
poder que podemos chamar poder disciplinar. Esse modo de ação se 
concretiza na organização do espaço, na organização do tempo, na 
vigilância e nos exames periódicos. [...] organizações tendem a desenvolver 
mecanismos para a sua própria reprodução. (Prestes Motta, 1981, p. 43). 
 
 

No que diz respeito à vigilância e controle sobre a força de trabalho, Henry 

Ford utilizou-se do quadro teórico disponível, principalmente, na obsessão pela 

produtividade apregoada por Taylor, mas foi além, tanto no que diz respeito às 
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inovações tecnológicas que imprimiu à produção quanto na ação coercitiva sobre os 

trabalhadores.  

 
 

2.3. FORDISMO E O CONTROLE NA LINHA DE MONTAGEM 
 
 

Ford aperfeiçoou a sistematização do trabalho com a implementação de 

linhas de montagem, com sua invenção arquitetônica patenteada da esteira em T na 

fábrica, em que plataformas volantes levavam as peças de um lugar para outro na 

linha de produção, buscando a economia de escala e a fabricação eficiente a baixo 

custo. Deste modo, o modelo fordista procurava diminuir ainda mais o domínio do 

tempo e esforços necessários à execução das atividades realizadas pelos 

trabalhadores. O mecanicismo e cartesianismo com que Taylor se referia à força de 

trabalho também está presente no pensamento de Ford (1995, p.86)  

 
 
Necessariamente o trabalho de muitos homens tem de ser pura repetição 
de movimentos, pois de outro modo não se pode conseguir sem fadiga a 
rapidez da manufatura que faz descer os preços e possibilita os altos 
salários. Algumas das nossas operações são excessivamente monótonas, 
mas também são monótonos muitos cérebros; inúmeros homens querem 
ganhar a vida sem ter que pensar – e para estes a tarefa unicamente de 
músculo é a boa. Possuímos em abundância tarefas que exigem cérebro 
ativo, e os homens que no trabalho de repetição se revelam de mentalidade 
ativa não permanecem nele muito tempo. 
 
 

Portanto, sem dispensar o panoptismo e o controle sobre a linha de 

montagem, algo que vemos de forma caricaturada no filme Tempos Modernos de 

Charles Chaplin, em que o supervisor chama a atenção de um Carlitos desajeitado 

ao exercer sua função, Ford também se utilizava do salário como meio de coerção e 

controle de seus funcionários, condicionando o recebimento dos proventos à forma 

de conduta da organização.  

Em seu trabalho intitulado A Relação Salarial Fordista, Walter Arno Pichler 

(1988) relaciona o fordismo com a regulação capitalista pré-crise de 1929 e como os 

meios de produção e, portanto, a compra e venda da força de trabalho, se 

espraiavam pelo tecido social, adquirindo caráter ideológico. Pichler conduz suas 

suposições em cima do trabalho do francês Michel Aglietta que afirma: 
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Com o desenvolvimento da indústria pesada e com a expansão do 
assalariamento, verifica-se a destruição desse modo de vida tradicional 
devido à separação da força de trabalho do conjunto de suas condições de 
existência. Gestou-se, em consequência, um novo modo de consumo, o 
consumo massivo de mercadorias, o escoadouro da produção em larga 
escala (Aglietta, 1986, p. 58).  
 
 

Aglietta complementa correlacionando as transformações no modo de 

produção, a nova dinâmica do consumo e suas implicações nas políticas salariais 

 
 
A incorporação dos trabalhadores assalariados ao modo de consumo de 
massas do fordismo verificou-se em virtude das  transformações sofridas na 
relação salarial. Por um lado, esse período foi marcado por uma nova 
maneira de produzir sob o impulso da mais-valia relativa, como decorrência, 
sobretudo, das alterações na base técnica — aumento da potência 
energética — e das transformações na gestão da mão-de-obra, que 
elevaram consideravelmente a produtividade do trabalho. Por outro lado, a 
estruturação de um novo modo de consumo empuxou a modificação das 
formas de ajustes de interesses entre capital e trabalho no tocante à 
formação do salário. A produção em massa de bens de consumo exige uma 
demanda social em volume correspondente (Aglietta,1986. Pg122)  
 
 

O alcance da tecnologia gerencial fordista ultrapassava, portanto, os muros 

da fábrica: para fazer jus ao salário de cinco dólares em um dia, o trabalhador além 

de desempenhar seu trabalho deveria obedecer a regras de conduta social como 

não beber, não jogar, não alugar sua casa, manter a higiene e não ter mulheres que 

trabalhassem. Gramsci(2008) acrescenta que as iniciativas do fordismo  

 
 
... têm o objetivo de conservar, fora do trabalho, um determinado equilíbrio 
psicofísico que impeça o colapso fisiológico do trabalhador, premido pelo 
novo método de produção. Este equilíbrio só pode ser externo e mecânico, 
mas poderá tornar-se interno se for proposto pelo próprio trabalhador, e não 
imposto de fora; se for proposto por uma nova forma de sociedade, com 
meios apropriados e originais. 
 
 

Maurício Tratenberg (1980) também procura definir as correlações entre o 

taylorismo e fordismo, como sendo o segundo uma decorrência natural do primeiro, 

com a diferença que Henry Ford procurava conformar toda a vida do trabalhador aos 

interesses da empresa, seu lazer, sua vida pessoal e social segundo  

 
 
um ideal de formação humana de um tipo de personalidade, consequência 
lógica da aplicação e vivência do sistema de administração científica do 
trabalho. Tem seu sistema o mérito de acentuar a virtude do asceticismo, a 
mentalidade entesouradora no que se refere a dinheiro, à abstinência de 
álcool, trabalho constante com a “figura do chefe enérgico, paciente e 
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trabalhador, que incita a insubordinação, condena a negligência e 
dissipação  
 
 

Ao analisar o espraiamento do fordismo pelo corpo social, Dias 

(1999,p.100), complementa 

 
 
A família deixou de ser o elemento socializador básico, função que passa à 
fábrica. As formas familiares, os tempos e os gestos, a sexualidade, a 
convivência disciplinada, tudo isso passou a ter uma grande 
automaticidade. Algumas das ideais caras ao neoliberalismo têm aqui sua 
origem: entre outras a possibilidade do sindicato de empresa acoplado com 
a prática da Família Ford. Assim Trabalho e Vida Pessoal se imbricam 
fortemente na permanente tentativa de engolfar o conjunto da personalidade 
do trabalhador. A subordinação é, agora, quase total. Introduz-se, neste 
processo, tanto a coerção brutal quanto o prêmio (o “five dollars day”).  
 
 

No início do século XX, portanto, o modelo de organização do trabalho de 

Henry Ford caracterizou um destes momentos-chave da reestruturação das relações 

de trabalho. A indústria automobilística fordista sistematizou o trabalho mecanizado 

via esteira de montagem. Com a padronização de poucos modelos Ford customizou 

a produção de carros em série, e que, após a Segunda Guerra, ao lado dos métodos 

desenvolvidos por F. Taylor, pode abastecer o consumo de massa. 

Para subordinar a força de trabalho ao ritmo extenuante da produção, Ford 

organizou a produção a partir de uma nova lógica, a do pagamento de altos salários. 

Em “Os princípios da prosperidade”, Ford contraria algumas análises que classificam 

seu método de organização do trabalho como mera composição dos princípios da 

organização taylorista, a partir da exposição de princípios que podem ser 

apreendidos numa perspectiva de ruptura e continuidade com as técnicas de 

gerenciamento propostas pela administração científica de Taylor e pelo chamado 

modelo japonês. Ford espraiava a arquitetura rígida de suas plantas industriais a 

todo tecido social e não se limitava a tratar a Administração como uma ciência 

isolada da vida cotidiana.  

O princípio de uma captura da subjetividade do trabalhador, através da 

inculcação ideológica gerencial, que foi sistematizado com o toyotismo, já estava 

presente em Ford na medida em que “se um operário deseja progredir e conseguir 

alguma coisa, o apito será um sinal para que comece a repassar no espírito o 

trabalho feito a fim de descobrir meios de aperfeiçoá-lo” (FORD, 1967: 41).  
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Encontra-se também em Henry Ford a preocupação com a instalação de 

uma organização descentralizada da produção e reavaliação dos níveis hierárquicos 

de modo a reduzi-los, diminuindo o poder dos chefes e ministrando o controle da 

força de trabalho através de trabalhadores especializados elevados a gerentes, mas 

submetidos às mesmas dos níveis hierárquicos como forma de combate ao poder 

dos chefes pode ser encontrada no “manual” de Ford, rompendo com a hierarquia 

da administração científica de Taylor: 

 
 
Não há disposição mais perigosa do que a dos chamados gênios 
organizadores [...] traçam todas as ramificações da autoridade [...] cada um 
tem um título e exerce funções estritamente limitadas [...] as fábricas Ford 
não possuem nem organização, nem atribuições específicas a cargos, nem 
ordem de sucessão ou hierarquia determinada [...] a maioria dos homens é 
capaz de manter-se à altura da sua função, mas não resiste ao 
desvairamento de um título (FORD, 1967: 73-74). 
 
 

As formas de reestruturação produtiva e sua reverberação na organização 

da sociabilidade do capital são polêmicas, e daí a indeterminação de seus 

respectivos conceitos. Assim, o estudo trata as formas de organização do trabalho 

como processos das relações sociais de produção e a partir de seus originais 

idealizadores. Apontamentos sobre a responsabilização individual e incitação da 

competição e gestão por iniciativa e incentivo dos trabalhadores podem ser 

igualmente identificados: 

 
 
Queremos completa responsabilidade individual [...] onde a 
responsabilidade se acha fragmentada e dispersa por uma série de 
serviços, rodeado por sua vez de um grupo de subtitulares, é realmente 
difícil encontrar alguém que seja realmente responsável [...] o jogo do 
empurra, que certamente nasceu nas empresas de responsabilidade 
fragmentada [...] O espírito de competição leva para a frente o homem 
dotado de qualidades [... ] não dispomos de postos ou cargos, e os homens 
de valor criam por si mesmos as suas posições [...] A pessoa em questão 
vê-se de repente num trabalho diverso com a particularidade de um 
aumento de salário (FORD, 1967, pp. 74-76). 
 
 

Mesmo um delineamento da gestão participativa com intuito de apropriação 

do conhecimento tácito do trabalhador e redução de custos pode ser notado, em 

continuidade com a organização do trabalho toyotista, juntamente ao rodízio de 

tarefas: 

 
 



30 

Todos conservam a sua liberdade de crítica a respeito dos detalhes da 
produção [...] a direção da fábrica aceita todas as sugestões [...] todo 
operário pode comunicar qualquer ideia bem como tentar sua realização [...] 
a simplificação do trabalho, com benefício do operário, também diminui o 
custo. [...]. Temos um livro onde um operário que já tenha exercido um 
ofício pode registrá-lo. Sempre que nos falta um especialista, estamos em 
condições de escolher outro. É um dos meios de ascensão na nossa usina 
(FORD, 1967, pp. 78-86). 
 
 

Finalmente, programas de educação instrumental promovido pela Escola 

Industrial Henry Ford, nos moldes dos programas de trainee atuais, foram alvo das 

preocupações de Ford, que também teve sua parcela de “responsabilidade social 

empresarial”: 

 
 
Para nossa escola não se selecionam os rapazes porque sejam hábeis ou 
promissores. Escolhem-se os necessitados de dinheiro e oportunidades [...]. 
Outorgamos bolsas a fim de que possam prover ao sustento de suas mães 
enquanto cursam a escola [...] Todo o trabalho executado na escola é 
adquirido pela nossa empresa e isto faz que a escola se mantenha por si 
mesma, além de que acentua nos alunos o senso da responsabilidade 
(FORD, 1967, pp. 314- 315). 
 
 

Houve um embate com a lógica industrial predominante no início do século 

XX, em que a diminuição dos custos de produção se dava via redução de 

investimento do capital variável (KV). O modelo fordista só veio a se universalizar ao 

lado dos métodos de racionalização de Friederick Taylor e do Estado regulador de 

Keynes – Welfare State – após a II Guerra, quando a tendência de equilíbrio do 

mercado deu sinais evidentes de esgotamento e criou um novo momento para o 

capitalismo. 

O modelo de produção em massa fordista foi universalizado e combinado 

com as técnicas de administração científica tayloristas, ao passo que foram 

ampliados diversos direitos sociais, o que suavizou temporariamente o conflito 

inerente à relação capital-trabalho até a crise de seu padrão de acumulação 

(BRAGA, 1995, p. 96).  

O Estado arrecadava os impostos e assegurava certos direitos trabalhistas, 

o patronato se comprometia com o pagamento dos altos salários inspirados no 

modelo produtivo de Ford e os trabalhadores suportavam as formas fordistas-

tayloristas de exploração do trabalho. 

A preocupação de Taylor também era o desperdício. As normas, princípios e 

leis “científicas” da administração do trabalho taylorista visaram, sobretudo, a 
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exploração do trabalho em seu limite máximo, daí o estudo minucioso do tempo e 

movimentos, sendo um dos pontos fundamentais a separação entre os momentos 

de planejamento e execução do trabalho. 

Vale destacar pontos fortemente evidenciados em “Princípios da 

Administração Científica”, como substituição dos métodos empíricos por métodos 

científicos e cronometrização das tarefas, ao lado da divisão do trabalho intelectual e 

trabalho mecânico segundo critérios de inferioridade mental, 

 
 
Um tipo de homem é necessário para planejar e outro diferente para 
executar o trabalho. [...] em quase todas as artes mecânicas, a ciência que 
rege as operações do trabalho é tão vasta e complexa que o melhor 
trabalhador adaptado a sua função é incapaz de entendê-la, quer por falta 
de estudo, quer por insuficiente capacidade mental (TAYLOR, 1990, p. 43). 
 
 

Também as atividades gerenciais orientadas para a apropriação e 

sistematização do saber tácito do trabalhador podem ser encontradas nos escritos 

de Taylor, tal qual será identificado nas práticas toyotistas: 

À gerência é atribuída a função de reunir todos os conhecimentos 

tradicionais que no passado possuíram os trabalhadores e então classificá-los, 

tabulá-los, reduzi-los a normas, leis ou fórmulas, grandemente úteis aos operários 

para execução do seu trabalho diário. 

 
 
“[...] todo trabalho feito por operário no sistema antigo, como resultado de 
sua experiência pessoal, deve ser necessariamente aplicado pela direção 
no novo sistema, de acordo com as leis da ciência” (TAYLOR, 1990, pp. 40-
41). 
 
 

Vale notar a dissimulação dos efeitos do trabalho parcelado sobre o 

trabalhador, bem como de sua animalização e adestramento: 

 
 
A tarefa é sempre regulada, de sorte que o homem, adaptado a ela, seja 
capaz de trabalhar durante muitos anos, feliz e próspero, sem sentir os 
prejuízos da fadiga [...] à primeira vista parece que o sistema tende a 
convertê-lo em mero autômato, em verdadeiro boneco de madeira [...] o 
treinamento do cirurgião tem sido quase idêntico ao tipo de instrução e 
exercício que é ministrado ao operário sob a administração científica, e 
permite realizar trabalhos elementares de mecânica em ambiente mais 
agradável, de interesse mais variado e recebendo salários mais elevados 
[...] Este trabalho é tão grosseiro e rudimentar por natureza que acredito ser 
possível treinar um gorila inteligente e torná-lo mais eficiente que um 
homem no carregamento de barras de ferro. [...] Um dos primeiros 
requisitos para um indivíduo que queira carregar lingotes de ferro como 
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ocupação regular é ser tão estúpido e fleumático que mais se assemelhe 
em sua constituição mental a um boi (TAYLOR, 1990, pp. 42; 92; 43; 53). 
 
 

Anulação e robotização dos trabalhadores responsáveis pela execução de tarefas 

parceladas também podem ser verificadas: 

 
 
Se você é um operário classificado deve fazer exatamente o que este 
homem lhe mandar, de manhã à noite. Quando ele disser para levantar a 
barra e andar, você se levanta e anda, e quando ele mandar sentar, você 
senta e descansa. Você procederá assim durante o dia todo. E, mais ainda, 
sem reclamações. Um operário classificado faz justamente o que se lhe 
manda e não reclama (TAYLOR, 1990, p. 46). 
 
 

Assim como Ford, o incentivo à competitividade e remuneração variável 

também estão presentes na administração taylorista do trabalho: 

 
 
Instituiu-se preciso registro diário da qualidade e quantidade do trabalho 
produzido. [...] este registro permitiu ao chefe incitar a ambição de todas as 
inspetoras, aumentou o ordenado daquelas que realizavam grande 
quantidade de trabalho de boa qualidade, enquanto, ao mesmo tempo, 
abaixava o salário daquelas que trabalhavam sem interesse ou despedia 
outras que se revelavam incorrigivelmente lentas ou desleixadas (TAYLOR, 
1990: 71). 
 
 

No entanto, a crítica à prática fordista de administração por iniciativa e 

incentivo dos trabalhadores se destaca ao lado da ênfase na hierarquia gerencial 

para elaboração e organização das tarefas e para os níveis de supervisão.  

Em “Os princípios da administração científica, Taylor diferencia sua 

Administração Científica de um sistema antigo de administração,” cujo bom 

funcionamento o bom êxito depende quase inteiramente de obter a iniciativa do 

operário e raramente esta iniciativa é alcançada. “Na administração científica, a 

iniciativa do trabalhador é obtida com absoluta uniformidade [...].” 

A respeito do controle do tempo e do ganho de produtividade, Taylor 

acrescenta que “a aceleração do trabalho só poderá ser obtida por meio da 

padronização obrigatória dos métodos, adoção obrigatória dos melhores 

instrumentos e condições de trabalho e cooperação obrigatórias[...].  Taylor conclui 

sobre o papel dos instrutores na garantia do processo produtivo: “os gerentes 

assumem novos encargos e responsabilidades, jamais imaginadas no passado [...] 

muitos operários, abandonados a si mesmos, dispensam pouca atenção às 

instruções escritas.” Taylor afirma ainda que que se torna necessário designar 
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instrutores, chamados chefes funcionais, para observar se os trabalhadores 

entendem e aplicam as instruções (TAYLOR, 1990, pp. 40; 66; 40; 90). 

Pela comparação entre as técnicas de Ford e Taylor, a separação entre 

execução e planejamento, fragmentação e tempo controlado do trabalho se mantêm 

na produção em massa fordista, dando continuidade ao modelo de acumulação 

capitalista concentrado na exploração do trabalho e combinando os dois tipos de 

organização. Paralelamente, o gerenciamento da produção fordista parece mais 

desenvolvido se considerar o valor dado à dimensão subjetiva do trabalhador e à 

redução dos níveis hierárquicos, sugerindo uma descontinuidade dialética com os 

fundamentos do método de Taylor.  

Enquanto Taylor se concentrou em aspectos como a postura do empregado, 

o controle do tempo e o estabelecimento de regras para o controle das forças de 

trabalho, Ford procurou adequar os preceitos tayloristas e aplicar aos trabalhadores 

também no seu aspecto ideológico e na sua vida extramuros de fábrica. 

Já em 1934, Gramsci apontava esta relação de continuidade e 

descontinuidade das técnicas fordistas-tayloristas de organização do trabalho e sua 

superação por um tipo superior de trabalhador que se conformaria com o 

desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista: 

 
 
Mas, na realidade, não se trata de novidades originais, trata-se somente da 
fase mais recente de um longo processo que começou com o próprio 
nascimento do industrialismo, fase que é apenas mais intensa do que as 
precedentes e manifesta-se sob formas mais brutais, mas que também será 
superada com a criação de um novo nexo psicofísico de um tipo diferente 
dos precedentes e, indubitavelmente, superior (GRAMSCI, 2001, p. 397). 

 
 

Longe de querer estabelecer mais detalhadamente as relações entre o 

fordismo e o desenvolvimento do sistema capitalista nem comentar a atualização 

das ideais de Marx no que diz respeito à transformação do trabalho em mercadoria e 

seu caráter ideologizante – como faz Gramsci – este trabalho procura se ater na 

questão da vigilância e controle, nos aspectos tecnológicos e discursivos no campo 

da Administração.  

Dessas iniciadas com Ford e Taylor, e que foram sofisticadas no modelo 

toyotista de gerenciamento do trabalho, não palpitaram na década de 1970, já 

estavam em processo e somente foram estimuladas e promovidas oportuna e 

sistematicamente no ápice da crise do capital, ampliadas “para fora” da esfera 
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econômica, abrangendo a totalidade das relações sociais também no plano político, 

ideológico e cultural. 

É em relação ao fordismo que Gramsci formula sua concepção do que ele 

chama de americanismo, para ele , uma nova forma do processo de trabalho e a 

nova forma de organização social moderna.  Refere-se ao americanismo como uma 

nova etapa no desenvolvimento do capitalismo, que com novas formas de 

espraiamento socioeconômico e organizacional, mantêm o caráter e as relações das 

classes fundamentais das relações sociais de produção do capital.   

No seu quinto caderno do cárcere, Gramsci trata do conceito de Estado 

ampliado que compreende a sociedade política e a sociedade civil, a qual emerge na 

sociedade capitalista madura pela complexidade dos problemas relativos ao poder.  

Nesta se encontram os aparelhos privados de hegemonia (partidos de massa, os 

sindicatos, as diferentes associações) através dos quais as classes dirigentes e 

subalternas lutam para conquistar hegemonia, ou seja, pela direção política. Esta se 

conquista por consenso entre os aparelhos privados de hegemonia, ou seja, envolve 

a ação de diversos grupos sociais presentes na sociedade civil.  Os instrumentos da 

hegemonia são a coerção e a persuasão.  

Para Gramsci (2001) A nova forma de do processo do trabalho no 

americanismo está pautada nas cadeias de montagem (fordismo) e na definição 

científica dos tempos, dos movimentos e das funções (taylorismo).  É a nova 

“economia programática” centrada na produção industrial fordista.  Da racionalização 

da produção e do trabalho na fábrica fordista decorre a racionalização da sociedade 

na perspectiva capitalista. Gramsci coloca que “a “estrutura’ domina mais 

imediatamente as superestruturas e estas são “racionalizadas” (simplificadas e 

reduzidas em número).” ( (GRAMSCI, 2001:248).   

A hegemonia, para ser exercida, necessitava de uma quantidade mínima de 

intermediários da política e da ideologia, ou seja, persuasão e coerção com mínimo 

de mediações de aparelhos privados.  A nova fábrica fordista é princípio e síntese de 

toda a formação social. Ficam definidas as forças produtivas em jogo no processo 

econômico e social. A hegemonia nasce da fábrica. 

O processo de trabalho exigia um novo tipo humano, cuja constituição se fez 

através da adaptação psicofísica. A grande transformação técnica do processo de 

produção e sua racionalização exigia uma força de trabalho que não mais se 

qualificava pela participação ativa do trabalhador, sua inteligência ou criatividade. Ao 
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contrário, era preciso “reduzir as operações produtivas apenas ao aspecto físico 

maquinal”. (GRAMSCI, 2001:266).  

 
 

2.4. ESCOLA DE RELAÇÕES HUMANAS E A CONSTRUÇÃO 
DISCURSIVA DA VIGILÂNCIA E CONTROLE  
 
 

Em meio ao quadro da crise de 1929, sindicatos e grupos de pressão 

organizados e uma legião de desempregados resultante da primeira crise do 

capitalismo chacoalharam as reputações e os balanços financeiros das fábricas 

administradas segundo o cabedal metodológico e discursivo do modelo taylorista-

fordista.  Teóricos da Administração já estabelecidos na Universidade de Harvard – 

instituição guardiã das teorias organizacionais - procuraram incorporar os 

conhecimentos da administração científica às correntes comportamentais e da 

psicologia como uma forma de superar o desgaste do fordismo não por problemas 

na sua estrutura política e econômica, mas dando polia às engrenagens fabris com 

verniz humanístico. A esse movimento chamou-se Escola das Relações Humanas 

(ERH).  

Elton Mayo inaugura o que ficou conhecido como a Escola das Relações 

Humanas a partir de seus resultados na Experiência de Hawthorne. Em 1927, os 

pesquisadores estavam tentando determinar a quantidade ideal de iluminação, 

temperatura e umidade para a montagem de componentes eletrônicos na fábrica da 

Western Electric em Hawthorne. Os resultados mostraram que a iluminação não 

teve efeito consistente na produção. Os pesquisadores ficaram frustrados ao 

descobrir que o aumento da luz aumentava a produção, mas a redução da luz 

também aumentava a produção. O fator comum, ao que lhes parecia, era que algo 

no ambiente de trabalho foi mudado, e que os efeitos na produtividade foram então 

observados 

Depois de examinar minuciosamente os resultados, Elton Mayo e seus 

colegas pesquisadores determinaram que os trabalhadores não estavam 

respondendo à mudança nas condições de iluminação, mas estavam reagindo ao 

fato de que estavam sendo observados pelos experimentadores. Esse fenômeno 

ficou conhecido como o efeito Hawthorne. A consciência dos trabalhadores de que 
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os pesquisadores mediam sua produtividade teria sido o suficiente para aumentar a 

produtividade. 

Enquanto Mayo estudava as melhores formas de controle da força de 

trabalho para a melhoria da produtividade, Mary Parker Follet procurava destacar a 

responsabilidade gerencial como algo a ser sendo difundido em toda uma empresa, 

em vez de se concentrar totalmente no ápice hierárquico. Graus de autoridade e 

responsabilidade são vistos como espalhados ao longo da linha. No pensamento de 

Follet, as habilidades de liderança são exigidas de muitas pessoas ao invés de 

apenas uma pessoa, e a autoridade final, embora exista, não deve ser enfatizada 

demais.  

O papel do chefe executivo reside, portanto, em coordenar as autoridades 

dispersas e as responsabilidades variadas que compõem a organização em ação e 

idéias de grupo, e também em prever e encontrar a próxima situação.  O conceito de 

liderança de Follett como a capacidade de desenvolver e integrar idéias de grupo, 

usando "poder com" e não "poder sobre" as pessoas, prossegue na história do 

managment como mantra até os dias atuais.  

Mary Follet propunha que o exercício da autoridade baseada na 

subordinação seria prejudicial para os seres humanos e não poderia ser a base de 

um controle gerencial eficaz e motivacional. O poder de indivíduos isolados, 

segundo Follett, poderia comprometer o desempenho organizacional e social geral, 

e ela defendia a substituição do poder pessoal pela autoridade da tarefa ou função e 

pela "lei da situação", revelada através da consulta do processo grupal. Com o 

discurso da parceria e cooperação, ela esperava persuadir as pessoas. Follett via o 

processo de grupo como uma forma de controle coletivo, com a experiência de 

entrelaçamento de todos os que estão desempenhando uma parte funcional em uma 

atividade que alimenta a tomada de decisões. Assim, o controle seria realizado 

através da coordenação de todas as funções ao invés de imposta do exterior 

(Graham,1995). 

A influência da ERH, principalmente, teve fortes ecos na academia que 

procurava aplicar os experimentos de Mayo e os escritos de Follet a uma sociedade 

assombrada pela terra arrasada dos anos que seguiram após a II grande guerra 

mundial. 

Geoges Friedmann, em seu livro o Trabalho em Migalhas, do início dos anos 

50, chama atenção para a fragmentação da dimensão subjetiva dos trabalhadores 
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na rotina de trabalho e procura esboçar um caminho alternativo à divisão do trabalho 

taylorista-fordista. A ampliação do conteúdo, alternância e rodízio das tarefas, 

juntamente com a formação de equipes dotadas de uma relativa liberdade de 

organização do trabalho, discurso este com nítida influência dos trabalhos sobre 

liderança e trabalho cooperativo de Follet, promoveriam o aumento no grau de 

satisfação dos trabalhadores com a atividade,  

 
 
O melhor rendimento pode ser obtido transferindo-os de uma tarefa 
parcelada para outra ou praticando sistematicamente o rodízio das tarefas 
[...] os efeitos da fragmentação das tarefas, em particular o conjunto de 
atitudes designadas sob o nome de tédio, podem ser atenuados quando se 
substitui a uniformidade por certa variedade [...] Investigações metódicas 
foram efetuadas, transformações introduzidas nas oficinas, para suavizar os 
perigos físicos e mentais da fragmentação das tarefas, meios tais como 
pausas, educação física, organização de grupos competitivos, difusão de 
“música funcional”, e até mesmo a distribuição de “receptores individuais” 
que permitem aos operários ouvir conferências, reportagens, e mobilizam 
seu espírito, enquanto continuam atuando neles os automatismos 
psicomotores (FRIEDMANN, 1972, pp. 61; 53).   
 
 

Tractemberg (1980) denomina o conjunto de ideias do movimento da Escola 

de Relações Humanas como ideologia gerencial. O autor acrescenta que o 

movimento não se dispunha a analisar as condições de precarização do trabalho, da 

exploração dos trabalhadores ou da alienação coercitiva do taylorismo-fordista.  

Gurgel (2008) acrescenta: 

 
 
Trata-se de encontrar novos termos de relações sociais de trabalho, 
compatíveis com as novas alianças construídas para relançar o sistema de 
forma sustentada. Constrói-se uma nova teoria da administração. O 
individualismo passa de virtude à distorção de comportamento. Mesmo o 
indivíduo outra coisa não é senão um fato biológico, que não serve de 
referência para a ação produtiva e o trabalho. Produção e trabalho são 
processos eminentemente sociais. A cooperação é a forma mais eficaz de 
produzir e o verdadeiro caminho da produtividade. Entre o capitalismo, com 
o seu culto à liberdade sem regulação e ao individualismo, e o socialismo, 
com seu apego à coordenação, faz-se profissão de fé na cooperação. Tão 
abrangente quanto o discurso de Taylor, o discurso de Barnard, Mayo e 
Follet extrapola a fábrica e gerencia o pensamento em plano geral. A 
ideologia nasce da fábrica, mas se enriquece nos embates da sociedade 
civil e retorna a fábrica para reforçar a hegemonia de classe 
 
 

De fato, a Escola das Relações Humanas reforça a divisão do trabalho e a 

figura do patrão, transformado em líder na visão de Mary Follet. Ademais, reforça o 

aumento da produtividade e maximização do lucro como tábuas de salvação para 

um capitalismo à época agonizante.  
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Para Bogomolova (1975,p23), numa leitura marxiniana,  

 
 
 a teoria ou doutrina das Relações Humanas teria nascido com a intenção 
explícita de defender ideologicamente o capitalismo, sob o pretexto de iludir 
o trabalhador com a possibilidade de haver interesse comum e boas 
relações entre empregados e empregadores com uma particularidade: a) 
atribuir a importância nesse contexto na aplicação de procedimentos 
psicológicos e métodos de manipulação dos trabalhadores, que sob 
interesse do capital, visam atenuar as contradições entre as partes; b) 
antever as possíveis lutas de classe; (..) facilitar a direção e a coordenação 
do trabalho criando uma relação entre trabalhador e trabalho, a fim de 
aumentar a sua própria exploração  
 
 

Já Braverman estabelece uma ponte entre o controle de chão de fábrica 

taylorista e o que era preconizado pela Escola de Relações Humanas 

 
 
A noção popular de que o taylorismo foi “superado” por escolas posteriores 
de psicologia industrial ou “relações humanas”, que ele “fracassou” [...] ou 
que está “fora de moda”, porque certas categorias tayloristas, como chefia 
funcional ou seus esquemas de prêmio incentivo, foram descartadas por 
métodos mais requintados: tudo isso representa lamentável má 
interpretação da verdadeira dinâmica do desenvolvimento da gerência”. 
(BRAVERMAN, 1977, p. 83): 
 
 

Entretanto, não obstante a continuidade da alienação da força de trabalho 

em relação aos meios de produção e a manutenção de preceitos da administração 

científica, a diferença que se dá na Escola de Relações Humanas em relação ao 

taylorismo e ao fordismo é a construção de um novo aparato discursivo com o 

objetivo de agir sobre a subjetividade dos trabalhadores, recorrendo a psicologia 

social, para persuadir os indivíduos e conseguir adesão a uma espécie de  controle 

consentido, por meio do discurso da liderança, da cooperação e da participação.  

Citando Foucault, Deleuze (1990) diz que as sociedades disciplinares, 

destrinchadas no livro Vigiar e Punir, não mais precisariam existir dada às 

transformações sobre as formas de controle. A produção do saber de Mayo, Follet e 

Edwin sobre cooperação, melhoria do ambiente de trabalho e liderança, amparadas 

na Universidade e na experimentação de cunho científico (ou cientificista?) agia para 

produzir na sociedade o consentimento e dar um verniz humanista à rotina fordista, 

intra e extra muros das fábricas.  

Foucault preocupou-se em analisar o surgimento dos saberes situando-os 

como elementos de um dispositivo de natureza essencialmente estratégica, ou seja, 

como dispositivos de poder. Nessa ordem de entendimento, é “o poder-saber seus 
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processos e as lutas que o constituem, que determinam as formas e os campos 

possíveis do conhecimento” (FOUCAULT, 2005, p. 27). Partindo dessa premissa, 

Sem abandonar os modos de produção preconizados pelos precursores da 

Administração moderna, Ford e Taylor, os discursos gerenciais formatados pela 

Escola das Relações Humanas se dedicaram a  mascarar as formas de controle 

social sob a forma de preocupação com o bem-estar do trabalhador e a gestão 

participativa.  

Incorporando os conhecimentos da administração científica às correntes 

comportamentais da psicossociologia, procuravam apropriar-se da subjetividade da 

força de trabalho como forma de internalizar no trabalhador a suposta relação de 

cooperação e interesses comuns entre “patrão e empregado”. Mais do que uma 

teoria gerencial, pode-se falar em uma ideologia gerencial como Tragtenberg (1980, 

pp. 216; 219) desenvolve em seu livro Burocracia e Ideologia: 

 
 
A Teoria da Administração, até hoje, reproduz as condições de opressão do 
homem pelo homem; seu discurso muda em função das determinações 
sociais. Apresenta seus enunciados parciais (restritos a um momento dado 
do processo capitalista de produção) tornando absolutas as formas 
hierárquicas de burocracia da empresa capitalista [...] dissimula a 
historicidade de suas categorias [...] constitui-se na mais sofisticada 
representação ideológica produzida pela pequena burguesia intelectual . 
 
 

Os discursos das Teorias das Relações Humanas, paradoxalmente, falavam 

de cooperação e gestão participativa, mas miravam no indivíduo, em impregnar sua 

subjetividade daquela ideologia em que o problema jamais estaria nas contradições 

e mazelas do capitalismo. Braverman alerta sobre embarcar no discurso da ERH 

sem uma análise crítica 

 
 
É impossível superestimar a importância do movimento da gerência 
científica no modelamento da empresa moderna [...] A noção popular de 
que o taylorismo foi “superado” por escolas posteriores de psicologia 
industrial ou “relações humanas”, que ele “fracassou” [...] ou que está “fora 
de moda”, porque certas categorias tayloristas, como chefia funcional ou 
seus esquemas de prêmio incentivo, foram descartadas por métodos mais 
requintados: tudo isso representa lamentável má interpretação da 
verdadeira dinâmica do desenvolvimento da gerência 
 
 

A ERH convida o empregado a fazer parte da resolução dos problemas, 

aceitando as relações de poder estabelecidas e contribuindo para o controle. A 

combinação da produção discursiva sobre a subjetividade, com as técnicas da 
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Administração Científica abririam caminho para uma inovação nas teorias 

organizacionais e na maneira de vigilância e controle sobre os empregados: o 

toyotismo.  

 
 

2.5. TOYOTISMO E O CONTROLE CONTÍNUO 
 
 

2.5.1. Contextualização histórica da formação do toyotismo 
 
 

Para se discutir o toyotismo e as transformações nas formas e discursos de 

vigilância e controle nas organizações, que perduram até hoje como supõe esse 

trabalho de pesquisa, temos que entender o contexto histórico que possibilitou o 

avanço do toyotismo, com as transformações nas relações de trabalho e na forma 

de acumulação capitalistas.  

No período pós 1945, muito do desenvolvimento e do conhecimento 

tecnológico adquirido durante a II Guerra Mundial passaram a ser utilizado pelas 

empresas multinacionais. Com o acordo das nações vencedoras do conflito e o 

investimento massivo estadunidense, fomentou-se a expansão industrial, o aumento 

do consumo objetivando a reconstrução de várias nações. (Alves, 2011)  

Neste quadro, com países em frangalhos, ao apresentar alta demanda 

reprimida, muitos dos bens e serviços, antes restritos a alguns países passaram, 

com a utilização intensiva da “tecnologia de guerra”, a ser produzidos em escala 

para um mercado cada vez maior e mais carente de vários bens de consumo 

duráveis, até então distantes de sua realidade e, principalmente, de seu poder de 

compra. Nesse período, o Fordismo como forma de organização da produção chega 

à maturidade como regime de acumulação plenamente acabado e distintivo. 

(Alves,2011) 

Harvey (1992, p.125) argumenta que “o período pós-guerra viu a ascensão 

de uma série de indústrias baseadas em tecnologias amadurecidas no período entre 

guerras e levadas a novos extremos de racionalização na Segunda Guerra Mundial”. 

Países arrasados pela Segunda Grande Guerra, como Japão, Alemanha, Inglaterra, 

França, entre outros dão sinais de plena recuperação, economicamente fortes e com 

seu mercado interno saturado, passam a sofrer pressões das grandes corporações 
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para expandir suas atividades rumo ao mercado externo, em busca de demanda 

reprimida. 

Essa era de ouro de combinação do fordismo com um período de 

crescimento industrial durou até os anos de 1970, mais especificamente até 1973, 

cujo marco é a crise mundial do petróleo.  

Em sua discussão sobre “acumulação flexível”, Harvey (1992, p.137) 

destaca:  

 
 
a mudança tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de produto e 
nichos de mercado, a dispersão geográfica para zonas de controle do 
trabalho mais fácil, as fusões e medidas para acelerar o tempo de giro do 
capital passaram ao primeiro plano das estratégias corporativas de 
sobrevivência em condições gerais de deflação. 
 
 

Ademais, as décadas de 70 e 80 foram marcadas por um conturbado 

período de reestruturação econômica e de reajustamento social e político, com 

elevações significativas nas taxas de desemprego e de inflação, na Europa e nos 

EUA, conforme destaca Harvey (1992, p.40): “o compromisso fordista foi solapado 

por um conjunto de processos ocorridos no interior das organizações empresariais”. 

Portanto, muitas corporações, sobretudo as que possuíam excesso de tecnologia 

ociosa e apresentavam acúmulo de excedente produtivo, viram-se diante da 

necessidade premente de se reestruturar/reorganizar como um imperativo de 

sobrevivência no, então, cada vez mais competitivo e volátil Mundo dos Negócios e 

passaram a utilizar o discurso e a prática da flexibilização das formas de 

organização do trabalho.  

Entre reorganizações e reestruturações, o Modelo Japonês, também 

conhecido como toyotismo ou Ohnismo, passou a ser reverenciado no mundo 

corporativo ocidental, sobretudo por empresas norte-americanas e europeias, como 

uma das principais alternativas de flexibilização das formas de organização do 

trabalho. 

Os conceitos que norteiam a organização da produção são inspirados em 

ferramentas e métodos amplamente associados ao modelo japonês de produção. 

“Dentre experiências do capital que se diferenciavam do binômio 

taylorismo/fordismo, pode-se dizer que o ‘toyotismo’ ou o ‘modelo japonês’ 

encontrou maior repercussão” (ANTUNES, 2003, p. 53). 
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Corroborando a discussão acerca do Toyotismo, Castells (2000) descreve 

que o Just In Time é, em certa medida, um método norte-americano de produção em 

massa, adaptado para o gerenciamento flexível, utilizando a especificidade das 

empresas japonesas, em particular, o relacionamento cooperativo entre os gerentes 

e trabalhadores. Já Heloani (2003), entende que dois conceitos são centrais no 

toyotismo: o just-in-time e o que Ohno denominou “auto ativação” ou autonomização, 

ou seja, a capacidade de uma máquina funcionar autonomamente e parar 

automaticamente a produção logo que surgir um gargalo. 

Nesse contexto, a economia de escala, imperativamente, dava lugar à 

economia de escopo, permitindo uma aceleração do ritmo da inovação do produto 

ao lado da exploração de nichos de mercado. No entanto, esse novo modelo não 

restaurou ou equilibrou o desemprego que se evidenciava mesmo nos países de 

capitalismo avançado. “A acumulação flexível parece implicar níveis relativamente 

altos de desemprego estrutural, rápida destruição e reconstrução de habilidades, 

ganhos modestos (quando há) de salários reais e o retrocesso do poder sindical” 

(Harvey, 1992, p.141).  

Não é o objetivo deste trabalho recuperar aqui os detalhes do método, as 

fases de implantação do mesmo na empresa Toyota ou sua disseminação também 

no ocidente. Nos importa apenas destacar no que o toyotismo difere de formas 

anteriores de gestão e organização da produção e seus princípios gerais, 

especificamente, no que tange às relações de trabalho e o controle sobre os 

trabalhadores.  

O toyotismo difere do fordismo pela produção diretamente vinculada à 

demanda. Thomas Gounet (1999,p.29) assim procura definir sucintamente o sistema 

toyotista de produção: 

 
 
Se fosse para resumir o sistema toyotista em uma frase, diríamos que é um 
sistema de organização da produção baseado em uma resposta imediata às 
variações da demanda e que exige, portanto, uma organização flexível do 
trabalho (inclusive dos trabalhadores) e integrada.     
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2.5.2. Vigilância e controle no trabalho flexível 
 
 

No toyotismo, fundamenta-se no trabalho operário em equipe, com 

multivariedade de funções e flexível5, onde o trabalhador deve operar varias 

máquinas; e busca-se sempre, o melhor aproveitamento possível do tempo de 

produção e funciona segundo o sistema de kanbacxn, placas ou senhas de 

comando para reposição de peças e de estoque, que deve ser mínimo. O processo 

produtivo é horizontalizado, transferindo muitas atividades para terceiros, para 

empresas subcontratadas de quem o mesmo sistema de produção era cobrado – 

enquanto na fábrica fordista cerca de 75% era produzido no seu interior, na fábrica 

toyotista esse número chega a 25% e tende a reduzir-se ainda mais.  

No que tange ao aspecto tecnológico do sistema japonês de produção, 

Gounet nos diz que vivemos uma nova era, a da autonomização ou auto ativação, 

que  

 
 
(...) é a capacidade de uma máquina funcionar sozinha, autonomamente, e 
interromper-se automaticamente assim que surge um problema. A 
vantagem dessa técnica é dupla. Por um lado, ela permite um importante 
incremento da produtividade, fazendo com que cada trabalhador opere cada 
vez mais máquinas. Em outros termos, exige menos homens por máquina. 
Por outro lado, ela reduz o trabalho direto em comparação com o trabalho 
indireto, de preparação fazendo que um mínimo de máquinas permaneça 
paradas e também que elas fiquem ociosas pelo menor tempo possível. 
Aqui intervém a intensificação do trabalho: primeiramente, o operário ocupa-
se por mais tempo de suas tarefas, e com mais intensidade; em segundo 
lugar, agregam-se às suas tarefas de produção outras operações, de 
controle de qualidade, manutenção dos equipamentos, limpeza do local de 
trabalho; o operário realiza um trabalho já não apenas manual, mas também 
mental. Então a gestão de tais aparelhos transforma-se da relação um 
homem – uma máquina para uma equipe – um sistema, sublinhando-se que 
é um conjunto de homens que assumem a responsabilidade pelo 
funcionamento de um grupo de máquinas. 

 
 

Além disso, organiza grupos de trabalhadores que são instigados a discutir 

seu desempenho “com vistas a melhorar a produtividade das empresas 

                                                           
5A flexibilidade (...) exige que o operador esteja imediatamente disponível para adaptar-se às 
flutuações de demanda (...). [Para isso], a empresa pode recorrer à subcontratação (flexibilidade 
externa) ou treinar seu pessoal para a flexibilidade e para a polivalência (...). No primeiro caso, o 
cuidado de assumir as flutuações do mercado é confiado a empresas-satélites. (...) No segundo caso, 
a empresa se responsabiliza pela adaptação de seu pessoal às mudanças tecnológicas. Mas à custa 
da eliminação daqueles que não são capazes de chegar à altura dessas novas normas de excelência. 
(CASTELLS, 2009, p. 518) 
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Costa (2005) estabelece uma ponte entre as sociedades  disciplinares e 

hierarquizadas ainda ecoantes no Taylorismo e Fordismo e as sociedades de 

controle, horizontalizadas, do Toyotismo.  

 
 
A sociedade da autonomização referenciada por Gounet pode bem 
representar a chamada sociedade do controle expressa por Negri, ou seja, 
uma sociedade em que vai além do controle dos corpos, prepondera o 
controle das mentes, que se introjeta e cria a dependência. A compreensão 
desta transição paradigmática de uma sociedade da disciplina para uma 
sociedade do controle reveste-se para nós de uma importância que justifica 
as alterações sofridas no processo de trabalho. A estreita relação existente 
entre o modelo fordista/taylorista, consubstanciado nos moldes de uma 
sociedade da disciplina, hierarquizada, verticalizada e de outro lado o 
modelo toyotista identificado com o preconizado por uma sociedade do 
controle nos remete a reflexão às formas que o capitalismo encontra para 
sujeitar o trabalhador e manter o curso da exploração da mais-valia. 
 
 

Combinando o contexto histórico ao relato de Coriat (1993), em Pensar pelo 

Avesso, sobre a conformação dos modos de produção no toyotismo, pode-se 

compreender o grau de controle necessário sobre o trabalhador para, como 

preconiza o ohnismo operar respondendo à demanda do mercado, produzindo o 

necessário com o maior aproveitamento possível da mão de obra, assim como 

controlar um estoque mínimo, onde nada falte, mas nada sobre, visando não 

antecipar capital.  

Portanto, no lugar do trabalhador especializado, operando uma única 

máquina e cioso de sua função, sob o olhar de um supervisor com um cronometro, 

imagem clássica do método de Taylor, tem-se no toyotismo um trabalhador que 

opera várias máquinas ou executa diferentes funções, donde as atividades podem 

ser feitas por equipes ou times de trabalho muitas vezes com rotatividade das 

competências. Além disso, várias empresas executam pequenas etapas do 

processo de fabricação de determinado produto ou fornecem peças que precisam 

seguir a risca as especificações do produto final, mas também um exército de 

trabalhadores pode trabalhar à distância, muitas vezes em suas casas, 

apresentando desempenho elevadíssimo, sem que o ‘chefe’ esteja sentado na mesa 

de trás.  

Ao falar sobre a dominação dos trabalhadores no toyotismo, Gounet aponta 

que: 
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De fato, trata-se de um processo de organização do trabalho cuja finalidade 
essencial, real, é a da intensificação das condições de exploração da força 
de trabalho, reduzindo ou eliminando em muito tanto o trabalho improdutivo, 
que não cria valor, ou suas formas assemelhadas, especialmente nas 
atividades de manutenção, acompanhamento, inspeção de qualidade, 
funções que passaram a ser diretamente incorporadas ao trabalhador 
produtivo. Reengenharia, lean production, team work, eliminação de postos 
de trabalho, aumento da produtividade, qualidade total, fazem parte do 
ideário (e da prática) cotidiana da "fábrica moderna". Se no apogeu do 
taylorismo/fordismo a pujança de uma empresa mensurava-se pelo número 
de operários que nela exerciam sua atividade laborativa, pode-se dizer que, 
na era da acumulação flexível e da "empresa enxuta", merecem destaque, e 
são citadas como exemplos a serem seguidos, aquelas empresas que 
dispõem de menor contingente de força de trabalho e que, apesar disso tem 
maiores índices de produtividade. Algumas das repercussões destas 
mutações no processo produtivo têm resultados imediatos no mundo do 
trabalho: desregulamentação enorme dos direitos do trabalho, que são 
eliminados cotidianamente em praticamente todas as partes do mundo onde 
há produção industrial e de serviços; aumento da fragmentação no interior 
da classe trabalhadora; precarização e terceirização da força humana que 
trabalha; destruição do sindicalismo de classe e sua conversão num 
sindicalismo dócil, de parceria, ou mesmo em um "sindicalismo de 
empresa". 

 
 

Alves (2011) complementa o pensamento de Gounet refletindo sobre a 

manipulação dos trabalhadores e a captura da subjetividade. 

 
 
Sob o toyotismo, a competição entre os operários é intrínseca à ideia de 
trabalho em equipe. Os supervisores e os líderes de equipe desempenham 
papéis centrais no trabalho em equipe. No caso do Japão, os líderes da 
equipe de trabalho - do team - são, ao mesmo tempo, avaliadores e 
representantes dos sindicatos. Permanece ainda, de certo modo, uma 
supervisão rígida, mas incorporada, integrada, vale salientar - à 
subjetividade operária contingente. Em virtude do incentivo à competição 
entre os operários, cada um tende a se tornar supervisor do outro. Somos 
todos chefes, é o lema do trabalho em equipe sob o toyotismo. Eis, 
portanto, o resultado da captura da subjetividade operária pela lógica do 
capital, que tende a Se tornar mais consensual, mais envolvente, mais 
participativa: em verdade, mais manipulatória. 

 
 

Surge um estranhamento (alienação pós-fordista, sob o toyotismo, que 

possui uma densidade manipulatória maior do que em outros períodos do 

capitalismo monopolista. Não é apenas o fazer e o saber operário que são 

capturados pela lógica do capital, mas a sua disposição intelectual-afetiva que é 

substituída para cooperar com a lógica da valorização. O operário é encorajado a 

pensar pró-ativamente, a encontrar soluções antes que os problemas aconteçam (o 

que tende a incentivar, no plano sindical, por exemplo, estratégias neocorporativas 
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de cariz propositivo). Cria-se, deste modo, um ambiente de desafio contínuo, onde o 

capital não dispensa, como fez o fordismo, o espírito operário. 

Segundo Coriat (1993), no Japão, a flexibilidade, em vez de ‘se opor’ à 

coerção de produtividade, era ao contrário pensada e construída como alavanca e 

fator determinante chave desta mesma produtividade. Segundo esse autor, ao fazer 

isso Ohno introduziu uma importante inovação na teoria do tempo taylorizada e 

fordista. As tarefas múltiplas e agradáveis em padrões flexíveis (tempos partilhados) 

substituíram o método americano de “tempos impostos ou alocados”, sempre 

baseados em tarefas estritamente repetitivas.  Ainda assim, Taiichi Ohno reconhece 

ter uma imensa dívida com o Taylorismo, quando afirma, de maneira enfática, que 

todos seus ensinamentos estão alicerçados “sobre os protocolos taylorizados de 

medidas dos tempos e movimentos”. 

E aqui vale ressaltar um dos princípios norteadores da gestão atual, que é a 

busca pela redução de efetivos. O planejamento e controle da produção busca 

chegar a um nível que permita dividir determinada tarefa, distribuindo-a entre os 

trabalhadores, de modo a eliminar o posto daquele que antes a executava. A 

constante coleta e interpretação de dados permitem entender um fluxo de trabalho e 

traduzi-́lo em um software ou maquinário que passe a executar a tarefa e reduza o 

trabalho vivo. 

 
 
“[...] não é tanto para economizar trabalho, mas, mais diretamente, para 
eliminar trabalhadores. Por exemplo, se 33% dos ‘movimentos 
desperdiçados são eliminados em três trabalhadores, um deles torna-se 
desnecessário. A história da racionalização na Toyota é a história da 
redução de trabalhadores; [...] Todo o seu tempo [dos trabalhadores], até o 
último segundo, é dedicado à produção (KAMATA apud ANTUNES, 2003, p. 
56). 
 
 

Já Thomas Gounet resume ironicamente as inovações principais do 

toyotismo: 

 
 
Em lugar do trabalho desqualificado, o operário é levado à polivalência. Em 
vez da linha individualizada, ele integra uma equipe. No lugar da produção 
em massa, para desconhecidos, trabalha um elemento para satisfazer a 
equipe que vem depois da sua na cadeia. “Em suma, o ‘toyotismo’ elimina, 
aparentemente, o trabalho repetitivo, ultra simplificado, desmotivante, 
embrutecedor” (GOUNET, 1999, p. 33). 
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À luz do materialismo histórico, os discursos e práticas da gestão toyotista 

procuraram agir por um lado numa nova configuração do chão de fábrica e numa 

nova relação entre os gestores e os demais assalariados. Com a busca do fim do 

trabalho especializado, simbolizado na modificação da linha de montagem, todos 

passam a controlar e a ser controlados, sob a égide do discurso da cooperação, da 

qualidade e da polivalência.  

As mudanças ocorridas no modo de produção foram no sentido de aumentar 

a acumulação do capital através de uma precarização do trabalho, flexibilização de 

direitos trabalhistas e uma otimização do trabalho, com a intensidade das atividades 

e aproveitamento do conhecimento produzido pelo trabalhador. O modelo japonês 

teve esta intenção, sendo a expressão disto o depoimento de Satochi kamata, citado 

por Ricardo Antunes, de que a racionalização da Toyota Motor Company, 

empreendida em seu processo de constituição (...) 

 
 
Não é tanto para economizar trabalho, mas, mais diretamente, para eliminar 
trabalhadores. Por exemplo, se 33% dos movimentos desperdiçados são 
eliminados em três trabalhadores, um deles torna-se desnecessário. A 
história da racionalização da Toyota é a história da redução de 
trabalhadores, e esse é o segredo de como a Toyota mostra que sem 
aumentar trabalhadores alcança surpreendente aumento na sua produção. 
Todo o tempo livre durante as horas de trabalho tem sido retirado dos 
trabalhadores da linha de montagem, sendo considerado como desperdício. 
Todo o seu tempo, até o último segundo, é dedicado à produção. 
 
 

A figura do instrutor taylorista torna-se dispensável a olho nu, mesmo que 

numa leitura mais atenta de Coriat (1993) perceba-se que o binômio força/consenso 

gramsciano está presente no toyotismo, vide demissões e dilapidações de 

sindicatos. Gounet (1998) confirma que durante a implementação do Toyotismo, os 

elementos força e persuasão foram igualmente decisivos na mudança do perfil dos 

trabalhadores. Com relação ao primeiro elemento, no Japão, assim como nos 

Estados Unidos, a classe sindical perdeu força. Aos poucos as próprias empresas 

criavam as associações de trabalhadores e regulamentavam as relações de 

trabalho. No caso japonês, a situação econômica do pós-guerra – alta taxa de 

desemprego e dependência de matéria-prima – e a reformulação das leis 

trabalhistas findaram por submeter os funcionários das empresas a situações de 

trabalho menos favoráveis.  
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Coriat (1993) confirma que o processo de persuasão utilizou o argumento 

das dificuldades financeiras e o corporativismo dos funcionários dentro da fábrica. 

No caso específico da Toyota Motors, o acontecimento histórico que marcou essa 

mudança foi a deposição do então presidente Kiichiro Toyoda a partir de uma greve 

dos trabalhadores. Após a mudança de gestão e a demissão de grande parte de seu 

pessoal, Eiji Toyoda – sobrinho e sucessor de Kiichiro na presidência – foi o 

responsável por reformular a relação entre funcionários e a alta cúpula da empresa. 

Eiji teve em suas mãos uma força de trabalho reduzida – já que cerca de um quarto 

de seus trabalhadores foram demitidos – mas garantiu aos remanescentes que eles 

seriam funcionários Toyota por toda a vida. Os trabalhadores que restaram 

passariam, segundo o discurso do novo presidente, a ser parte da empresa e 

incorporarariam aos seus salários parte dos lucros totais, além de terem direito a 

acesso vitalício aos benefícios oferecidos enquanto funcionários da fábrica, sendo 

que o salário era correspondente ao tempo de serviço na empresa. Em pouco tempo 

e devido ao sucesso da medida, esta foi amplamente difundida sobre outros setores 

industriais japoneses. 

Gounet conclui que assim, os fabricantes usam a cenoura e o chicote, a 

garantia de emprego vitalício e o sindicato totalmente atrelado ao patrão, para impor 

aos seus empregados as mudanças nas condições de trabalho. Ainda sobre as 

transformações nas condições de trabalho, Gounet complementa 

 
 
A intensificação do trabalho atinge o auge. A mão-de-obra é empregada 
ainda mais intensamente que antes. Um exemplo é a mudança da relação 
de um homem/uma máquina para a relação de uma equipe/um sistema 
(onde cada um opera em média cinco máquinas). No toyotismo, o princípio 
fundamental do taylorismo, ou sejam a luta patronal contra o ócio operário, 
atinge um patamar superior. 
Porém há mais: o gerenciamento by stress (por tensão). Em toda a cadeia 
de produção há sinais luminosos com três luzes: verde, tudo em ordem; 
laranja, há superaquecimento, a cadeia avança em velocidade excessiva, 
vermelha, há um problema, é preciso parar a produção e resolver a 
dificuldade.  

 
 

Antunes (2001, p.40) destaca um certo estranhamento, ou alienação, que 

nasce das relações de trabalho no toyotismo  

 
 
O estranhamento próprio do toyotismo é aquele dado pelo "envolvimento 
cooptado", que possibilita ao capital apropriar-se do saber e do fazer do 
trabalho. Este, na lógica da integração toyotista, deve pensar e agir para o 
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capital, para a produtividade, sob a aparência da eliminação efetiva do fosso 
existente entre elaboração e execução no processo de trabalho. Aparência 
porque a concepção efetiva dos produtos, a decisão do que e de como 
produzir não pertence aos trabalhadores. O resultado do processo de 
trabalho corporificado no produto permanece alheio e estranho ao produtor, 
preservando, sob todos os aspectos, o fetichismo da mercadoria. A 
existência de uma atividade autodeterminada, em todas as fases do 
processo produtivo, é uma absoluta impossibilidade sob o toyotismo, porque 
seu comando permanece movido pela lógica do sistema produtor de 
mercadorias  

 
 

Pode-se e deve-se perguntar onde está o supervisor tayolorista-fordista que 

deveria controlar os tempos dos funcionários e vigiar a produção. Ou mesmo o fiscal 

ou garantidor da qualidade do produto ao final da produção, para garantir que não 

houve erro ou sabotagem, segundo a doutrina do poka yoke, como descreve Coriat 

(1993)6. Este chefe ausente e omnipresente, que opera num regime de vigilância 

contínua sobre os indivíduos é o que caracteriza a figura coercitiva e normalizadora 

dos sujeitos nas organizações do século XXI, que escapariam à gerência de 

coordenar diretamente - gerência essa que passa também a desempenhar novos 

papéis, não mais só de controle direto, mas de garantidor de espraiamento e 

introjecção do discurso da qualidade total e da melhoria contínua como aponta Alves 

(2011, p.115) 

 
 
Sob o espírito do toyotismo, o discurso da organização do trabalho 
incorpora um novo léxico: trabalhadores assalariados, operários ou 
empregados tornam-se “colaboradores”. Deve-se esvaziar o discurso do 
conflito ou luta de classes. Exige-se dos jovens “colaboradores” atitudes 
proativas e propositivas, capazes de torná-los membros da equipe de 
trabalho que visa cumprir metas. A ideia de gestão de pessoas implica 
disseminar valores, sonhos, expectativas e aspirações que emulem o 
trabalho flexível. Não se trata apenas de administrar recursos humanos, 
mas sim, de manipular talentos humanos, no sentido de cultivar o 
envolvimento de cada um com os ideais (e ideias) da empresa. A nova 
empresa capitalista busca, portanto, homens idealistas, no sentido mediano 
da palavra. Por isso, a ânsia pela juventude que trabalha, tendo em vista 

                                                           
6 Comparado à rigidez da organização do trabalho taylorista-fordista, o toyotismo pode parecer um 
modelo de produção e gerenciamento da força de trabalho parece é mais fluido para o capital mas 
não para os trabalhadores, pois além das técnicas já experimentadas e desenvolvidas pelos modelos 
de Ford e Taylor, o Sistema Toyota de Produção aprimorou a intensificação do trabalho e ampliou as 
dimensões da exploração da força de trabalho quando sistematizou as técnicas de apropriação da 
subjetividade, sob a forma de vigilância e controle dadas pelas metas de produtividade e a tensão 
luminosa dos kanbans. Não só os rodízios e ampliações do conteúdo das tarefas foram sofisticados 
na multifuncionalidade e pluriespecialização, mas, sobretudo, o engajamento dos trabalhadores - 
aprimorado pela destruição das entidades classistas e o incentivo à competição interna e externa - se 
tornou essencial para manter o fluxo de produção em níveis mínimos para a acumulação capitalista. 
É importante destacar que mesmo com as novas técnicas de gestão sistematizadas na Toyota, os 
trabalhos parcelados e repetitivos continuaram coexistindo com os de caráter multifuncional e pluri 
especializado. 
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que os jovens operários e empregados têm uma plasticidade adequada às 
novas habilidades emocionais (e comportamentais) do novo mundo do 
trabalho.  Os locais de trabalho reestruturados expõem a intensa 
transfiguração do trabalhador coletivo do capital. A nova empresa exige 
novos operários e empregados.  
Por isso, o downsizing possui um sentido de renovar as capacidades 
anímicas da acumulação de capital nos locais de trabalho. O processo de 
reestruturação produtiva é não apenas um processo de inovação 
tecnológico-organizacional, mas também um processo de reestruturação 
geracional dos coletivos de trabalho nas empresas. A mudança geracional 
dos coletivos de trabalho ocorre por meio de demissões ou, como se 
mostrou menos traumático, o incentivo a aposentadorias ou demissões 
voluntárias (os denominados PDV’s - Programas de Demissões 
Voluntárias). Os PDV’s tornaram-se práticas recorrentes como instrumento 
de renovação administrada dos coletivos de trabalho.  
 
 

O ciclo PDCA (Plan, Do, Control e Act) e o discurso da melhoria contínua 

não é somente um desenho na planta industrial em que os trabalhadores deveriam 

circular ou ênfase no planejamento para a produtividade. O PDCA7 faz parte de um 

discurso ideológico com o objetivo de fabricar, novamente, o consenso. Logo, 

normas para gestão da qualidade e produção, como a ISO 9000 e o Project 

Management Book of Knowlegment, do Project Management Institute, estabelecem 

o que fazer e não como fazer, e fazem parte do cabedal ideológico do toyotismo, 

como aponta ainda Alves (2011, p.125) 

 
 
Se tais tecnologias de controle tomam conta do espaço público, já se 
firmaram há algum tempo no interior da fábrica, com as câmeras de 
segurança, catracas eletrônicas e monitoramento do trabalho através dos 
sistemas de informática. Mas, além disso, também o ‘espaço produtivo’ 
como um todo, que, como vimos, ultrapassa os muros da fábrica; estando o 
trabalho disperso, o controle acompanha-o através dos celulares e da rede 
mundial de computadores. Mas há outra característica do controle. Além do 
controle físico, do supervisor, ter sido substituído por câmeras de vigilância, 
além do controle informatizado da cadeia produtiva ter a capacidade de 
‘rastrear’ (‘rastreabilidade’ é outro elemento fundamental para a ISO 9000) o 
percurso do produto, apontando as causas de falhas e, portanto, os que 
falharam (de modo a acabar com a antiga forma de sabotagem); além 
desses aspectos de um controle que passa a ser feito de forma diferente 
pelo uso da tecnologia, há o controle conseguido pela interiorização dessa 
lógica que descrevemos, da formação do indivíduo-empresa, da competição 
e do cálculo. Existe uma vigilância entre os ‘colaboradores’. Forma-se uma 
situação em que o trabalhador terá de ter a conduta adequada não só por 

                                                           
7 O ciclo de PDCA é sabido também por outros dois nomes, o ciclo de Shewhart eo ciclo de Deming. 
Walter A. Shewhart primeiro discutiu o conceito de PDCA em seu livro de 1939, o Método Estatístico 
do Ponto de Vista do Controle de Qualidade. Shewhart disse que o ciclo tira sua estrutura da noção 
que a avaliação constante de práticas de gerência, assim como a vontade da gerência adotar e 
negligenciar ideias sem sustentação, é chave à evolução de uma empresa bem sucedida. W. 
Edwards Deming foi o primeiro a cunhar o termo "ciclo Shewhart" para PDCA, nomeando-o depois de 
seu mentor e professor no Bell Laboratories, em Nova York. Deming promoveu o PDCA como um 
meio primário para alcançar o IPC.5 Ele também se referiu ao ciclo PDCA como o ciclo PDSA ("S" 
para o estudo). 
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estar sendo vigiado por uma câmera, que seria a mediação entre ele e a 
antiga figura do capataz ou do supervisor, mas por estar sendo vigiado 
pelos próprios colegas. Além disso, não bastará que respeite as regras, que 
não erre; como almeja a superação constante de metas que são sempre 
restabelecidas, como se preocupa com os problemas da produção e de sua 
carreira de forma preventiva, terá de acertar sempre, procurar trabalhar da 
melhor maneira possível.    
 

 

O que se pode concluir e destacar que mesmo com as novas técnicas de 

gestão sistematizadas na Toyota, os trabalhos parcelados e repetitivos formatados 

no sistema taylorista e ampliado no fordista continuaram coexistindo com os de 

caráter multifuncional e pluriespecializado. A contribuição do toyotismo se deu em 

aplicar a todos os tipos as formas de controle do processo de trabalho, através de 

técnicas e discursos que remontam ao coordenador de planejamento fayolista, ao 

gestor participativo da Escola de Relações Humanas e instrutor essencial para o 

bom funcionamento da linha em forma de T da Ford.    

 
 



 

3, METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
 

Segundo Vergara (1997), há dois critérios para se tipificar uma metodologia 

de pesquisa: 1) quanto aos seus fins ou objetivos a serem alcançados e 2) quanto 

aos seus meios ou procedimentos de investigação a serem empregados no 

processo de pesquisa. À taxonomia proposta por Vergara, pode-se acrescentar mais 

uma classe que trataria da abordagem metodológica, que pode ser qualitativa, 

quantitativa ou, ademais, uma união entre os dois tipos.  

Quanto aos fins, este projeto de pesquisa pode ser tipificado como descritivo 

e explicativo, pois ainda segundo Vergara, este tipo de pesquisa expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode 

também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação. Para Gil (2008), a pesquisa descritiva procura descrever as 

características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas 

peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais 

como o questionário e a observação sistemática. 

No que diz respeito à abordagem metodológica, este projeto recorrerá à 

pesquisa qualitativa. Goldenberg (1997) ressalta que a pesquisa qualitativa não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização. Minayo (2001) adiciona que 

a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.  

Quanto aos meios e aos procedimentos científicos, esse projeto irá se 

utilizar da pesquisa e revisão bibliográfica, que apoiará na formulação do referencial 

teórico e balizará a discussão do tema, além da análise fílmica, já que o corpus do 

trabalho será a análise da figura do chefe nas organizações do século XXI a partir da 

obra cinematográfica O Grande Chefe, do cineasta dinamarquês Lars Von Tries.  
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No que diz respeito à análise fílmica, convém circunscrevê-la em seu viés 

epistemológico, isto é, o filme será utilizado como ferramenta de interpretação para 

determinada suposição no campo dos estudos organizacionais. Não é do escopo 

desta pesquisa, analisar o filme apenas em seus aspectos estéticos ou mesmo 

estilísticos, ou mesmo circunscrevê-los tão somente num tempo histórico e político. 

Devemos levar em conta que numa perspectiva apontada pelo materialismo 

histórico, qualquer análise fica incompleta sem levarmos em conta seus aspectos 

históricos e econômicos Por outro lado, é preciso manter o viés deste projeto e de 

sua metodologia dentro dos estudos da Administração.  

Logo, num primeiro momento. Seguiremos o método de análise fílmica 

conforme preconiza Jaques Aumont (1993). Para Aumont, analisar um filme é 

sinônimo de decompor esse mesmo filme. E embora não exista uma metodologia 

universalmente aceita para se proceder à análise de um filme como ressalta Aumont 

em seu livro seminal, é comum aceitar que analisar implica duas etapas importantes: 

em primeiro lugar decompor, ou seja, descrever e, em seguida, estabelecer e 

compreender as relações entre esses elementos decompostos, ou seja, interpretar 

(Cf. Vanoye, 1994).  

A decomposição recorre, pois, a conceitos relativos à imagem (fazer uma 

descrição plástica dos planos no que diz respeito ao enquadramento, composição, 

ângulo) ao som (por exemplo, off e in) e à estrutura do filme (planos, cenas, 

sequências). O objetivo da análise é, então, o de explicar/esclarecer o 

funcionamento de um determinado filme e propor-lhe uma interpretação. Trata-se, 

acima de tudo, de uma atividade que separa, que desune elementos. E após a 

identificação desses elementos é necessário perceber a articulação entre os 

mesmos. Trata-se de fazer uma reconstrução para perceber de que modo esses 

elementos foram associados num determinado filme. Não se trata de construir um 

outro filme, é necessário voltar ao filme tendo em conta a ligação entre os elementos 

encontrados. A obra cinematográfica, portanto, é o ponto de partida para a sua 

decomposição e é, também, o ponto de chegada na etapa de reconstrução do filme 

(Cf. Vanoye, 1994). Este segundo movimento em direção ao filme evita cair em 

interpretações/observações despropositadas ou pouco pertinentes. 

Penafria (2009) consolida a visão do que é a análise de filmes, mostrando o 

papel desta atividade nos discursos sobre cinema, ao mesmo tempo busca discutir 

metodologias possíveis para a análise de filmes. Em um primeiro momento, a autora 
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discute o conceito de análise fílmica diferenciando-a da crítica dos filmes, feito isto, 

explicita a utilidade de se analisar filmes.  

Para Penafria (2009,) “Analisar um filme é sinônimo de decompor esse 

mesmo filme.” Faz questão de sublinhar, citando Aumont, que não existe uma 

metodologia única para se proceder a análise de filmes. Porém, para Vanoye (1994): 

“é comum utilizar duas etapas: em primeiro lugar decompor, ou seja, descrever e, 

em seguida, estabelecer e compreender as relações entre esses elementos 

decompostos, ou seja, interpretar”. Para associar a interpretação, como quer Vanoye 

à decomposição preconizada por Aumont (1993), procura-se dividir a análise em três 

perspectivas: a análise textual, decorrente da vertente estruturalista de inspiração 

linguística dos anos 1960, presente no trabalho de Christian Metz (1982), a 

Linguagem do Cinema, em que poderíamos enxergar a imagem e o som como 

significantes para daí apreendermos seu significado a partir da análise sintática e 

semântica.  O objetivo desse tipo de análise é decompor o filme dando conta de sua 

estrutura linguística.  

Outro tipo é a análise de conteúdo, em que se considera a obra 

cinematográfica como um relato e enfoca-se o conteúdo e o tema do filme. A terceira 

perspectiva diz respeito a análise da imagem e do som, examinar os 

enquadramentos e seus efeitos pictóricos, bem como os sons e suas pausas para 

refletir sua relevância no andamento da narrativa.  

Por que este trabalho discorre sobre a análise fílmica e possíveis 

construções se é tratado de aspectos dos estudos organizacionais? A resposta é 

que como diz Susan Sontag (1987) em seu trabalho Contra a Interpretação em que 

ela afirma que não se pode analisar uma obra apenas em seu conteúdo, nos 

meandros de sua narrativa, mas também deve-se considerar seus aspectos 

estéticos e éticos.  

Afirma Sontag (1987) 

 
 
Vistas de fora, ou seja, de um ponto de vista histórico, as decisões 
estilísticas podem ser sempre relacionadas a algum desdobramento 
histórico — como a invenção da escrita ou do tipo móvel, a invenção ou 
transformação dos instrumentos musicais, a disponibilidade de novos 
materiais para o escultor ou o arquiteto. Mas este enfoque, por mais sadio e 
valioso que seja, percebe necessariamente os assuntos de modo primitivo: 
trata de "períodos", "tradições “e "escolas”. Vista de dentro, ou seja, quando 
examinamos uma obra de arte e tentamos descobrir seu valor e efeito, cada 
decisão estilística contém um caráter arbitrário, por mais que propter hoc 
possa parecer justificável. Se a arte é o jogo supremo que a vontade joga 
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consigo mesma, o “estilo" consiste no conjunto de normas segundo o qual o 
jogo é jogado. E as normas são sempre, em última instância, um limite 
arbitrário e artificial, quer se trate de normas de forma (como aterzarima ou 
o dodecafonismo ou a frontalidade) ou da presença de um dado “conteúdo".  
 
 

Acrescentando o que diz Sontag, a atividade cinematográfica nasce no 

contexto do desenvolvimento do capitalismo e da organização dos meios de 

produção, de modo que não pode estar alienada em seus aspectos sociais e 

econômicos, estando a práxis ligada às transformações da sociedade.  

Portanto, o percurso metodológico deste trabalho é orientado pela sextante 

da metodologia de pesquisa qualitativa, descritiva e que se utilizará da análise 

fílmica como ferramenta epistemológica no estudo da Administração.  

Visto que o estudo é voltado para as relações sociais, a pesquisa qualitativa 

é de extrema relevância (FLICK, 2004), devido à possibilidade que os pesquisadores 

tem de “estudar as coisas em seus cenários originais, tentando entender, ou 

interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles 

conferem” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). 

Neste estudo, utilizou-se como instrumento de análise o filme O Grande 

Chefe, por possibilitar ao pesquisador a compreensão e também a indagação, ainda 

que num curto espaço de tempo circunscrito à duração do filme, das técnicas e 

mecanismos de vigilância e controle experimentadas numa empresa do século XXI. 

O cinema hegemônico, produzido em Hollywood, a principal indústria 

cinematográfica procura naturalizar a correlação de forças no seio da sociedade 

capitalista. 8Por sua vez, Flick (2004, p. 166) destaca, sobre as produções 

cinematográficas, que “as imagens influenciam as realidades cotidianas”. 

Chizzotti (2008) explica que a escolha de filmes como instrumento de 

análise se deve ao fato de que os pesquisadores, ao optarem pela abordagem 

qualitativa, decidem pela descoberta de novas vias investigativas, sem, contudo, 

furtarem-se ao rigor e à objetividade, mas reconhecendo que a experiência humana 

não pode ser confinada aos métodos já instituídos de análise e descrição. As 

                                                           
8 Jean Patrick Lebel, no livro Cinema e Ideologia enfatiza que no começo o cinema como aparato 
técnico de captação da imagem, é uma máquina e assim como outras máquinas é passível com 
relação a ideologia (LEBEL p.36), mas sim um meio que produz e reproduz. Produz uma impressão 
de realidade através da reprodução, tanto do mundo físico, visual quanto da ideologia, vinda do 
contexto social no qual o filme está sendo produzido, e da ideologia de seus realizadores, sendo 
assim um depende do outro, com a ideologia influenciando no olhar, e a câmera vendo o que os 
realizadores querem ver. Não apenas no que a película capta em cada fotograma, mas também na 
linguagem do filme, nos recursos estéticos, como entre os principais a montagem. 
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produções cinematográficas permitem, por meio de estórias, que a realidade e os 

fenômenos sejam reproduzidos. Para Stam (1999), o filme deve ser considerado 

algo que participa da construção da sociedade. 

Uma das vantagens deste instrumento de análise é permitir que os registros 

sejam revistos e rediscutidos incontáveis vezes, possibilitando a reavaliação e a 

inclusão de diferentes aspectos do fato estudado. Leite e Leite (2007, p. 78) 

consideram que a operacionalização do uso de filmes pode revestir-se de validade e 

utilidade para o pesquisador, em função da agilidade e por permitir a revisão das 

percepções e descrições, com o ato de voltar as cenas, tantas vezes quantas sejam 

necessárias, para a minimização das inferências e a maximização do trato dos 

dados direta ou indiretamente observáveis. 

 
 

3.1. TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 
 
 

A coleta de dados desta pesquisa foi realizada mediante o estudo 

observacional, com observação indireta e não participante, caracterizada como uma 

observação secundária, em que se faz uso de fotografias, vídeos ou filmes. Segundo 

Flick (2004, p. 147), o uso de fotografias, filmes ou vídeos como instrumento de 

análise constitui uma “observação de segunda mão”, sendo considerada a 

participação do pesquisador como expectador. 

Ressalte-se que existe uma diferença significativa entre o ato de observar 

rotineiramente a realidade e a interação com o mundo, com o de examinar com 

“olhos clínicos”, ou seja, observar apurada e sistematicamente para coletar dados 

(MERRIAM, 1998). A observação com “olhos clínicos” é “a base de toda 

investigação no campo das ciências sociais aplicadas, podendo ser utilizada em 

trabalho científico de qualquer nível, desde os mais simples estágios até́ os mais 

avançados.” (RICHARDSON, 1989, p. 259).  

Para que a observação se caracterize como uma investigação científica, 

Cooper e Schindler (2003) explicam alguns critérios que devem ser obedecidos: ser 

conduzida especificamente para responder a uma questão de pesquisa; ser 

sistematicamente planejada, executada e registrada; utilizar controles apropriados e 

fornecer informações válidas e confiáveis sobre o objeto de estudo. 



57 

Para Rosenfeld, Giacalone e Riordan (2002), em estudos observacionais, 

deve-se assistir, muitas e variadas vezes, o material estudado, com o propósito de 

identificar padrões, e, então, sumarizar os padrões encontrados em uma narrativa. 

Os dados narrativos definidos por Hair Júnior et al. (2007, p. 153) são “como dados 

que aparecem na forma de descrições de comportamento por escrito ou em 

registros de áudio e vídeo”.  

Quanto ao pesquisador, nesta pesquisa, ele é caracterizado como 

observador completo, que substitui a observação real pela observação em vídeo, 

não exercendo nenhuma influência no fato ou nos sujeitos observados (FLICK, 

2004). 

O estudo observacional pode ser classificado como direto ou indireto. Nesta 

pesquisa, cuja base empírica é um filme, tendo em vista que o observador não 

estará́ fisicamente presente, o estudo observacional é indireto. Não obstante de ser 

menos flexível do que a direta, a observação indireta é muito menos tendenciosa e 

pode ser muito mais acurada (COOPER; SCHINDLER, 2003). Esses autores 

consideram como vantagem da observação indireta a possibilidade de o registro 

permanente poder ser reavaliado, incluindo vários aspectos diferentes do fato não 

antes observado. Nesse sentido, ao utilizar um filme como base empírica, essa 

reavaliação pode ser feita com mais acuidade, uma vez que os registros podem ser 

revistos e rediscutidos incontáveis vezes (FLICK, 2004). 

 
 

3.2 ROTEIRO DE ANÁLISE DO FILME 
 
 

Optou-se por utilizar como técnica de análise dos dados a estratégia de 

fundamentação nas proposições, conceitos e temas emergidos teórica. Para tanto, 

utilizaram-se, numa via de mão dupla, as bases teóricas desta pesquisa em 

correlação com as cenas destacadas, para se fazer o exame dos dados extraídos do 

filme, por meio do estudo observacional, colocando em evidencia certos elementos, 

definindo explanações e orientando toda a análise do estudo (YIN, 2004). 

No estudo em questão, que utiliza um filme como instrumento de análise, 

parte-se do princípio de que consiste em uma análise de representações, já que o 

filme é feito mediante elementos do mundo real, como as relações humanas ali 

expostas, por exemplo, mas com caráter fictício, a partir da visão dos autores, 
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diretores e atores do filme. As representações são definidas, por Moscovici (2000), 

como sendo toda a prática mental e social do pensamento primitivo, senso comum e 

ciência. 

Para a condução das análises, foram tomadas por base as etapas propostas 

por Denzin (1978), aqui transcritas com base em Flick (2004, p. 167): 

a) os filmes são considerados como um todo, anotando-se as impressões, 

as questões e os padrões de significados que forem eminentes; b) as questões de 

pesquisa a serem buscadas no material são formuladas. Anotam-se, então, as 

cenas-chave; c) são conduzidas “microanálises estruturadas” das cenas, que devem 

levar a descrições e padrões detalhados na exposição nesses extratos; d) para 

responder à questão de pesquisa, essa busca por padrões é estendida a todo o 

filme. Leituras realistas e subversivas do filme são contrastadas, e uma interpretação 

final é redigida. 

Optou-se, portanto, pela escolha de cenas do filme O Grande Chefe (2006) 

que serviram de referência para a produção de respostas as questões de pesquisa 

que nortearam o desenvolvimento desta dissertação. Para tanto, foram recortadas 

cinco cenas que levantaram diferentes aspectos acerca da vigilância e controle nas 

organizações do século XXI, primeiro objetivo especifico desta pesquisa. 

Numa primeira parte, será realizada uma descrição sucinta do filme para que 

as questões levantadas não fiquem descontextualizadas e que se possa recorrer à 

linha narrativa sempre que for necessário para a melhor compreensão.  

Na segunda parte, serão feitas algumas considerações acerca de aspectos 

estilísticos da obra que servem à abordagem crítica que o diretor do filme faz e que 

este trabalho de dissertação corrobora. Não se trata de análise cinematográfica no 

sentido estrito, isto é, em que as técnicas do cinema prejudicam ou acrescentam ao 

filme. O que se faz nesta análise é ressaltar recursos utilizados pelo diretor que 

complementam um entendimento das questões tratadas no filme. 

Na terceira parte, questões-chave, tratadas no decorrer deste trabalho de 

dissertação e emergidas no processo de análise observacional serão abordadas e 

confrontadas, como num ciclo em que os trechos dos filmes fazem levantar questões 

que podem ser mais bem respondidas a partir do quadro teórico proposto. Do 

mesmo modo, as cenas destacadas podem apontar brechas e frestas para novas 

abordagens, e até lançar luz sobre algo não explorado na bibliografia.  

 



 

4. ANÁLISE DO FILME 
 
 

4.1. DESCRIÇÃO SUCINTA DO FILME O GRANDE CHEFE 
 
 

Numa empresa dinamarquesa de tecnologia, o patrão inventa um chefe, 

chamado por ele de chefe de tudo, para justificar medidas que favoreçam o controle 

sobre as forças de trabalho, a flexibilização de direitos e garantias sociais, bem 

como coerções físicas e ideológicas. Ravn, o dono da empresa, faz uso da figura 

deste superior, que lhe daria ordens por telefone e também por e-mail aos 

funcionários para realizar rearranjos na estrutura organizacional, demissões e 

reafirmar o controle contínuo sobre os personagens.  

Entretanto, Ravn tem que lidar com a proposta de venda da empresa para 

um grupo islandês, que diz que é preciso e imperativo que pela primeira vez a figura 

do presidente apareça para a concretização do negócio. Ravn, então, precisa de 

alguém que possa interpretar ser o suposto dono da empresa, e contrata o ator 

Kristoffer  para ser chefe – ou diretor de tudo, como sugere o título dinamarquês. 

Ravn apresenta ao ator um roteiro para a reunião de venda.  

O conteúdo se resumia a passar uma procuração para que Ravn passasse a 

tomar as decisões da empresa, como por exemplo a venda da organização. Um 

impasse se dá com a recusa do empresário islandês com a transferência dos 

poderes do chefe para Ravn. Este imprevisto faz com que Ravn tenha que estender 

o contrato com o ator por pelo menos mais uma semana até uma nova reunião. 

Entretanto, a situação sai totalmente do controle quando Kristopher, o ator, sai da 

sala, encontra os funcionários da empresa e se apresenta como o chefe.  

O diretor de tudo, responsável por manter a ordem burocrática e 

administrativa, por estabelecer a dominação dos trabalhadores da empresa através 

de ações coercitivas que o verdadeiro chefe seria incapaz de tomar ou medidas 

ludibriantes de alienação através do estabelecimento de metas inatingíveis, se 

revelava para todos.  
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A partir deste impasse, isto é, da identificação deste personagem agora no 

mundo real daquela organização, circunscrevem-se todas as ações do filme. O 

chefe-ator descobre, age e é atingido por todas os embates que o verdadeiro dono 

tentou evitar e que são próprias da luta de classes e das relações de poder que se 

estabelecem no interior das organizações: exploração da mais-valia , com os 

funcionários questionando seu valor e seu quinhão no produto carro-chefe da 

empresa; manipulação da subjetividade dos trabalhadores através de discursos 

coercitivos e da utilização do discurso ideológico da cooperação, da qualidade e do 

management; dominação sexual da mulher e precarização do trabalho sob formas 

sofisticadas como terceirização, flexibilização, downsizing e outsourcing.  

Essas contradições passam a se revelar pois um pacto próprio de um 

mecanismo de controle criado pelo patrão e aceito pelos funcionários foi quebrado: a 

vigilância e controle do seu trabalho pelo chefe de tudo. É sobre as características 

destes mecanismos de vigilância e controle, e suas contradições, no século XXI, à 

luz do filme, que este trabalho de dissertação irá tratar.  

 
 

4.2. ASPECTOS TÉCNICO-LINGUÍSTICOS DO FILME 
 
 

O filme O Grande Chefe começa com o diretor narrando e introduzindo o 

filme. Lars Von Tries começa a fazer considerações sobre o filme. Essa narração já 

causa o distanciamento no espectador, mais acostumado com o naturalismo 

ilusionista do cinema clássico narrativo 9que não deseja que o espectador reflita 

sobre a sua condição e nem que faça uma análise crítica do que está assistindo.  

No cinema clássico narrativo, tudo no que diz respeito à técnica e 

construção narrativa devem servir à imersão do espectador na realidade proposta 

pela obra. Contra isso, o narrador-diretor de O Grande Chefe inicia o filme afirmando 

que “aqui está um filme que já de cara parece estranho, mas aguente firme, é um 

filme para qualquer pessoa.”  

Lars Von Trier continua seu objetivo de desconstrução de uma perspectiva 

alienadora afirmando num jogo de palavra a cerca da reflexão sobre o conteúdo e a 

                                                           
9 “Ao analisar o cinema clássico narrativo, especialmente o realizado em Hollywood”, Ismail Xavier 
destaca que “O que caracteriza a decupagem clássica é seu caráter de sistema cuidadosamente 
elaborado, de repertório lentamente sedimentado na evolução histórica, de modo a resultar num 
aparato de procedimentos precisamente adotados para extrair o máximo de efeitos da montagem e 
ao mesmo tempo torná-la invisível”  
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obra fílmica:  apesar de estar vendo meu reflexo no vidro do prédio, este é um filme 

sobre o qual não vale a pena refletir. É uma comédia inofensiva que não espera 

pregar nem expressar opiniões.” Num último momento de ironia, conclui: “E por que 

não tirar sarro de uma cultura metida à besta?” 

Na cena de abertura de O grande Chefe e no distanciamento proposto pelo 

diretor-narrador, notamos a influência direta do teatro épico de Bertolt Brecht. Um 

dos principais recursos linguísticos do teatro épico é a presença do narrador, que 

participa em menor ou menor grau da história narrada, e tem consciência de todos 

os acontecimentos relacionados ao enredo que se passa. Exatamente por isso, 

apresenta uma postura serena e objetiva com relação aos fatos, mantendo-se 

distante deles, embora esteja inserido de alguma forma como testemunha e 

comentarista da trama. Ele pode ser responsável por costurar a narrativa, mas 

também para esgarça-la, para avisar o espectador do seu próprio papel.  

Portanto, no teatro épico de Brecht, a figura do narrador funciona como mola 

propulsora para o efeito de distanciamento entre a história que se apresenta e a 

plateia que acompanha; e entre o local onde se realiza o espetáculo teatral (ou 

fílmico, no caso da cinematografia de Lars Von Triers e o mundo que é narrado. 

Para Brecht, é função do narrador manter lúcida e consciente a plateia. 

Diferentemente do que ocorre no gênero dramático, o ouvinte não “entra” na 

situação narrada, mas acompanha e critica. Essa poética de estranhamento 

combate uma estética pautada na redenção pela arte, tão presente no objetivo 

aristotélico da tragédia, que pretendia levar o espectador ao efeito catártico de 

purificação pelo terror e pela piedade. “O público assim purificado, sai do teatro 

satisfeito, convenientemente conformado, passivo [...]”. Esse mesmo público, após o 

efeito da catarse, não toma partido da coisa mostrada, mas simplesmente assiste, 

se comove e vai embora.  

A função didática se alia, para Brecht, com a função social: “Distanciar é ver 

em termos históricos”. Ao colocar os fatos narrados distanciados da plateia em 

tempo ou geografia, fica fácil perceber os destinos dos personagens como 

consequências de um momento histórico, e não uma obra divina ou de forças 

desconhecidas. 

Ao colocar logo no início do filme e no decorrer da narrativa a figura do 

narrador, sendo este ele mesmo o diretor, Von Triers procura fugir da tentativa do 
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realismo ilusionista do cinema comercial. Ao situar-se no filme não apenas como 

narrador, Von Triers também cumpre a função de ator épico.  

No teatro épico preconizado por Brecht10, o ator narra seu papel como quem 

mostra um personagem, preservando dele certa distância e impessoalidade. Ele não 

finge ter-se fundido com a personagem da qual conta os destinos. Representa ter 

presenciado e alude aos acontecimentos, de maneira a estar ligado deles. Esse 

distanciamento confronta o espectador com uma situação que pode tratar da sua 

própria realidade, e não apenas da realidade de um personagem, de uma história 

fictícia mas verossímil. Este embate entre a história contada e a realidade do 

espectador, suas pulsões, aparatos ideológicos e instintos exige de quem assiste à 

obra, teatral ou mesmo cinematográfica, uma atitude racional, de modo que ele 

possa apreender e tentar entender o que está sendo exposto, refletindo em sua 

totalidade. 

Finalmente, na utilização do recurso da narração e de se colocar e, cena 

como o próprio narrador, o diretor Lars Von Triers situa seu filme entre aqueles que 

não pretendem servir ao cinema comercial, de cunho ilusionista e alienante, e, no 

que se refere à Administração, imprime desde o começo um tom farsesco e crítico à 

uma realidade empurrada goela abaixo das classes subalternas e cantada a verso e 

prosa pelos trabalhadores do pensamento, os disseminadores da sofisticada 

dominação hegemônica travestida de eficiência, produtividade e qualidade11.  

 
 
 
 
 

                                                           
10 Conforme destaca Iná Camargo COSTA (1998: 72): Enquanto este, tomando o indivíduo como 
pontos de partida e de chegada, justifica as ações a partir dos caracteres (de sua psicologia, 
motivações internas, etc.), o teatro épico deduz os caracteres das ações porque, ao invés de olhar 
para o indivíduo isoladamente, olha para as grandes organizações de que estes são parte; enquanto 
o drama se interessa por acontecimentos “naturais”, de preferência situados na esfera da vida 
privada, o teatro épico tem interesse em acontecimentos de interesse público (mesmo os da vida 
privada), de preferência os que exijam explicação por não serem evidentes nem naturais; enquanto o 
drama se limita a apresentar seus caracteres em ação, o teatro épico transita dessa apresentação 
para a representação e desta para o comentário, tudo na mesma cena. 
11 Convém acrescentar que em 1931, Walter Benjamim identificava a relação entre ruptura artística e 
transformação social ao analisar o teatro épico.  “ As formas do teatro épico correspondem às novas 
formas técnicas, o cinema e o rádio. Ele está situado no ponto mais alto da técnica. Se o cinema 
impôs o princípio de que o espectador pode entrar a qualquer momento na sala, de que para isso 
devem ser evitados os antecedentes muito complicados e de que cada parte, além do seu valor para 
o todo, precisa ter um valor próprio, episódico, esse princípio tornou-se absolutamente necessário 
para o rádio, cujo público liga e desliga a cada momento, arbitrariamente seus alto falantes. O teatro 
épico faz o mesmo com o palco” .  
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4.3. ENQUADRAMENTOS, FOTOGRAFIA E SOM 
 
 

Em todas as cenas internas, foi utilizada uma câmera especialmente 

desenvolvida para o filme, denominada Autonomavision. O aparelho de filmagem 

recebeu uma programação ligado a um sensor de presença de modo que os atores 

dispensassem a figura de um diretor de fotografia atrás das câmeras e que não 

atuassem para o conjunto de aparelhos que captassem a sua imagem.  

O recurso de um certo automatismo da câmera e da interpretação dos 

atores ser feita à revelia da máquina vai de encontro à pretensão brechtiana do 

distanciamento, já que os planos e as atuações não estão planejados e 

entrecortados para evitar o desconforto que se quer evitar no cinema clássico 

narrativo de que estamos assistindo um filme. A fotografia não recorre à iluminação 

que não seja a do cenário, assim como o som é capturado diretamente da câmera, 

características que reforçam o tom antinaturalista do filme. Regras como raccord, 

espaço fora da tela e respeito de eixo de filmagem, bem como a velocidade de 

quadros por segundo de captura da imagem servem para que o espectador entre no 

espaço escuro do cinema e mergulhe na realidade proposta pelo filme12 

O resultado do uso da Autonomovision, no que tange à questões referentes 

à Administração, foi que as imagens tomadas como as de circuito interno de 

segurança coloca os espectadores na posição de voyers-controladores, numa 

alusão do uso da tecnologia para vigilância contínua no capitalismo, conforme o 

preconizado por Deleuze (1993) sobre os atores-empregados. O que os atores mal 

enquadrados, mas sempre capturados pela câmera procuram nos dizer é que 

mesmo numa empresa de tecnologia de informação (TI), num escritório na 

Dinamarca do século XXI, o controle sobre os corpos resiste, e é aumentado, numa 

sensação de vigilância ininterrupta13.  

                                                           
12 A montagem desempenha um papel importante na construção desse mundo ilusório. Ela deveria 
construir uma narrativa fluída, sem interrupções, restituir à descontinuidade da tecnologia do 
cinematógrafo uma continuidade narrativa. Reconstituir o movimento dos atores, de maneira que a 
ação pareça transcorrer naturalmente (raccord), garantindo que a narrativa possa se desenvolver e 
parecer natural. É claro que todos os procedimentos constituintes da decupagem clássica não 
surgiram de um dia para o outro. Foram frutos de acúmulos de experiências em diferentes filmes do 
começo do século XX, como bem atesta Ismail Xavier: “O que caracteriza a decupagem clássica é 
seu caráter de sistema cuidadosamente elaborado, de repertório lentamente sedimentado na 
evolução histórica, de modo a resultar num aparato de procedimentos precisamente adotados para 
extrair o máximo de efeitos da montagem e ao mesmo tempo torná-la invisível”  
13 Além da clara utilização desses equipamentos para a monitoração do patrimônio individual ou 
coletivo, tais sistemas são, frequentemente, utilizados para vigiar e controlar processos de trabalho, 
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A técnica utilizada por Von Triers - de captura automática e contínua dos 

personagens e suas falas – sugere que a organização do século XXI não dispensa o 

monitoramento da força de trabalho, mas a transforma, agora não mais com um 

instrutor diretor no chão da fábrica como queria Taylor ou um colaborador de Mary 

Follet, mas através do monitoramento autônomo e programa do pixels que mesmo 

tão invisíveis aos olhos humanos tem a capacidade de deixar os trabalhadores sob a 

sua tutela.  

 
 

4.4. ANÁLISE OBSERVACIONAL DESCRITIVA E EXPLICATIVA DAS 
CENAS DO FILME 
 
 

A partir do estudo observacional, quatro conceitos foram depreendidos com 

base na revisão teórica. Os temas e conceitos estão descritos no quadro 1 e serão 

confrontados às cenas aos quais foram correlacionados. No quadro 2, no lado 

esquerdo está a descrição das cinco cenas escolhidas para enfoque neste estudo 

observacional e no lado direito os conceitos suscitados.  

 
Quadro 1: Conceitos e temas extraídos no processo de análise do filme 

Força e consenso como forma de controle social (Gramsci,2008) 

Trabalho flexível e controle ideológico (Alves,2011, Gounet,2008) 

Multifuncionalidade e gestão por stress” (Gounet,2008)  

O espírito do toyotismo e a manipulação (Alves,2006) 

Maximização da apropriação da mais-valia e alienação do trabalho (Marx, 2007).  

Fonte: O Autor. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
trânsito de operários e empregados, tempo de execução de tarefas, comportamentos considerados 
inadequados - com respeito, por exemplo, à utilização da internet - momentos de lazer e 
descontração, assiduidade e pontualidade, relacionamentos no trabalho, honestidade com o 
patrimônio da empresa, enfim, todos os movimentos que possam ser registrados e armazenados 
durante a permanência do trabalhador no ambiente de trabalho. 



 

Quadro 2: Descrição das cenas relacionadas aos conceitos/temas da revisão teórica. 
Continua 

DESCRIÇÃO DAS CENAS RELACIONADAS 
CONCEITOS E TEMAS EXTRAÍDOS NO PROCESSO DE 

ANÁLISE DO FILME 

Cena 1 – A criação do papel de chefe e o encontro com os trabalhadores da empresa.  
 

Após a cena de abertura conduzida e representada pelo próprio diretor, Lars Von Triers, 

Ravn, o dono da empresa, conversa com Kristoffer sobre o trabalho que deveria fazer. O ator 

precisaria seguir estritamente o roteiro oferecido por Ravn e firmado em contrato. Kristoffer 

elogia o roteiro. Ravn afirma que está bem objetivo. Kristoffer então afirma que estes são os 

melhores.   
 

Na sala de negociação para comprar a empresa de tecnologia estão o comprador, um 

empresário islandês mal-humorado, seu tradutor, Kristopher, o ator contratado representar o 

chefe e Ravn, o verdadeiro dono da empresa.  
 

Tudo corre bem na reunião até que o comprador não aceita que Kristopher, o diretor-ator, o 

chefe farsante, passe o poder de decisão para Ravn, por procuração. Ele exige a presença 

do dono, ainda que ele não saiba que é um farsante, até a concretização da venda. Após o 

presidente islandês exigir que o presidente-ator fique e encabece as negociações, o não 

planejado acontece: o ator acaba encontrando os funcionários da empresa. Ele se 

apresenta: “sou o diretor de tudo”, o grande chefe, em português. Desesperado, Ravn, o 

verdadeiro dono, leva o ator-chefe para uma sala e exclama: “Droga, eles não deviam ter 

visto você”. O ator rebate que sua atuação convincente, aliado ao tempo de dez anos que 

fazia que os funcionários não viam o chefe, teria contribuído para que todos fossem 

ludibriados. Ravn retruca: “Mas eles nunca viram o presidente da empresa. Se eu não fosse 

tão banana... Empresas precisam de presidente e eu não nasci para isso. Ravn 

complementa: Nunca me vi como presidente e então abri a empresa e disse que era um 

funcionário.” 

 

1. Força e consenso como forma de controle social 

(Gramsci,2008) 

2. Trabalho flexível e controle ideológico (Alves,2011, 

Gounet,2008) 

3. O espírito do toyotismo e a manipulação (Alves,2006) 



 

Continuação do Quadro 2. 
Continua 

DESCRIÇÃO DAS CENAS RELACIONADAS 
CONCEITOS E TEMAS EXTRAÍDOS NO PROCESSO DE 

ANÁLISE DO FILME 

Cena 2 - Reunião com os coordenadores para a apresentação do chefe 
 

Ravn chama numa sala os coordenadores e os apresenta ao chefe-ator. Cumpre-se aqui 

fazer a descrição de cada um dos coordenadores, pois estes apresentam (e representam, 

simbolicamente) reações distintas aos mecanismos de vigilância e controle, bem como às 

técnicas coercitivas:  
 

1) Lisa, coordenadora responsável pela área de recursos humanos (RH, como ela se 

apresenta no filme), aparenta aceitar o jogo de dominação imposto pelo chefe através de e-

mails e mensagens transmitidas por Ravn.  
 

2) Mette, traumatizada pelo suicídio do marido, observa o chefe com pavor e mantém-se 

calada, com uma postura contida. Mette tem ataques histéricos quando a copiadora 

funciona, porque o marido se enforcara com o cabo da copiadora.   
 

3) Gorm, tratado como rude e caipira por Ravn, é um dos principais desenvolvedores do 

carro-chefe da empresa, o sistema computacional Brooker 5. Gorm representa um dos 

principais conflitos do filme, pois apesar de seus arroubos de raiva e agressividade, ressalta 

com seus gestos a contradição que as organizações procuram desde sempre alienar que é o 

quinhão que cabe à força de trabalho na mercadoria. Gorm e os outros coordenadores 

sentem-se donos do principal produto da empresa, quando na verdade venderam seu 

trabalho.  
 

4) Nalle, responsável pelos relatórios de produtividade da empresa e análise  técnicas, o 

coordenador é infantilizado por Ravn, que o coage explorando sua autoestima baixa e o 

tratando de forma infantil.  
 

5) Spencer – Imigrante explorado e coagido pela sua dificuldade com a língua e com a 

cultura. 

 

1. Força e consenso como forma de controle social 

(Gramsci,2008) 

2. Trabalho flexível e controle ideológico (Alves,2011, 

Gounet,2008) 

3. “Multifuncionalidade e gestão por stress” (Gounet,2008) 

4. Do Panoptismo disciplinar ao controle contínuo 

(Deleuze, 1993) 

 



 

Continuação do Quadro 2. 
Continua 

DESCRIÇÃO DAS CENAS RELACIONADAS 
CONCEITOS E TEMAS EXTRAÍDOS NO PROCESSO DE 

ANÁLISE DO FILME 

6) Heidi A. Secretária submissa, procura corresponder aos ditames do chefe-ator.  

Após essa descrição dos personagens, esse trabalho se volta para a cena da reunião dos 

coordenadores.  
 

Ravn apresenta o ator-chefe e fala que vai deixá-los para que possam se conhecer. O ator 

se senta e todos os coordenadores o encaram e começam a inquiri-lo. Nalle pergunta o 

nome do chefe, já que nos e-mails ele se apresenta sempre como diretor de tudo. Ante o 

silêncio do chefe-ator, Nalle insiste e diz que as mulheres é quem recebiam mais 

informações sobre o que todos conhecem como “chefe de tudo”. Lisa, a coordenadora de 

recursos humanos, prontamente, responde “Svend”, mas que não sabe o sobrenome. O 

ator-chefe inventa um sobrenome.  

 

Cena 3– O ator-chefe tira satisfações com o diretor sobre a reunião com os 

coordenadores 
 

A cena começa com uma fala de Ravn, justificando a atitude do funcionário que batera no 

ator: “Gorm é um caipira, ele sofre de depressão rural, mas é um gênio do brooker 5”. 
 

O ator-diretor retruca que “O meu personagem não gosta quando eles choram, gritam ou 

batem” “Eu preciso ter controle. Eles precisam ser controlados”. 

 
1. Força e consenso como forma de controle social 

(Gramsci,2008) 

2. Panoptismo disciplinar ao controle contínuo (Deleuze, 

1993) 

Cena 4 - O ator-chefe encontra a ex-mulher, advogada da empresa que deseja comprar 

a companhia que ele finge dirigir.  
 

A ex-mulher do ator-chefe é advogada da empresa islandesa que vai comprar a empresa de 

TI de Ravn. Kristoffer não sabia deste detalhe e a encontra em sua sala. Tolk, ex-mulher de 

Kristoffer -questiona o papel que ele está representando em seus aspectos morais. O ator 

responde, como que já possuído pela inculcação ideológica que ele se encarrega de manter 

firme nesta semana de representação para os funcionários. Kristoffer diz: 

1. Força e consenso como forma de controle social 

(Gramsci,2008) 

2. O espírito do toyotismo e a manipulação (Alves,2006) 

3. Maximização da apropriação da mais-valia e alienação 

do trabalho (Marx, 2007).  

 



 

Conclusão do Quadro 2. 

DESCRIÇÃO DAS CENAS RELACIONADAS 
CONCEITOS E TEMAS EXTRAÍDOS NO PROCESSO DE 

ANÁLISE DO FILME 

 “Eu mantenho esses nerds na linha para que o proprietário possa trabalhar.”  

E complementa ao mencionar o dono da empresa: 
 

“Ele ama demais os empregados, mas é fraco demais para ser chefe”. Tolk retruca: A não 

ser que ele use o sistema para exigir o máximo dos empregados. Colocando a culpa num 

chefe, ele pode parecer sempre nobre e gentil.” 

 

Cena 5 – O ator-chefe descobre a método de manipulação dos funcionários impingido 

por Ravn 
 

Intrigado com a observação da ex-mulher, o ator-chefe vai a cada um dos colaboradores e 

pergunta se eles se sentiam manipulados por ele, diretor de tudo, e como isso se dava. 
 

Falando sobre Nalle, o técnico deprimido e infantilizado por Ravn, Gorm afirma: Você disse a 

ele que ele nunca se preparava, as pessoas começaram a pegar no pé dele.  
 

O ator-chefe continua a perguntar aos seus empregados o que ele havia feito para manipulá-

los. Nos corredores da empresa, descobre que cancelou as aulas de dinamarquês do 

imigrante para que “ele não fofocasse por aí” diz Heidi A. para o ator-chefe. O ator-chefe 

descobre que o marido de Mette, que tem crises nervosas toda vez que a copiadora 

funciona, havia se enforcado por perder o emprego.  

 

1. Força e consenso como forma de controle social 

(Gramsci,2008) 

2. Trabalho flexível e controle ideológico (Alves,2011, 

Gounet,2008) 

3. “Multifuncionalidade e gestão por stress” (Gounet,2008) 

4. O espírito do toyotismo e a manipulação (Alves,2006) 

Fonte: O Autor. 

 



 

5. ANÁLISE E DISCUSSÕES 
 
 

Na primeira cena analisada, em que o verdadeiro chefe nomeia um impostor 

que seja capaz de transmitir aos seus funcionários as notícias nada alvissareiras, 

uma fala se destaca: “Mas eles nunca viram o presidente da empresa. Se eu não 

fosse tão banana. Empresas precisam de presidente e eu não nasci para isso.” A 

fala de Ravn, verdadeiro dono da empresa corresponde diretamente ao que diz 

Gramsci acerca do uso da força e da coerção sobre os subalternos, embora o filme 

se passa  no auge da era do trabalho flexível, os início dos anos 2000. Alves discute 

essa relação dialética entre a disciplina industrial e a associa ao controle toyotista 

primeiro ao falar sobre flexibilização14.  

Para Alves (ALVES, 2011, p.19)., 

 
 
A flexibilidade do trabalho é compreendida como sendo a plena capacidade 
de o capital tornar domável, complacente e submissa a força de trabalho, 
caracteriza o momento predominante do complexo de reestruturação 
produtiva é por isso que o debate sobre a flexibilidade é vinculado as 
características atribuídas ao chamado modelo japonês ou, mais 
precisamente, como ressaltaremos, ao modo “toyotista” de organização do 
trabalho e gestão da produção.  
 
 

Note-se que logo no início da explanação sobre flexibilização, Alves (2011, 

p. 75) fala sobre tornar submissa a força de trabalho, ou seja, impingir rigidez de 

uma forma flexível, um paradoxo que o mesmo autor trata em outro texto a respeito 

que da apropriação do que ele chama de subjetividade do trabalhador pelo capital. 

 
 
É importante salientar que, no caso do fordismo, o nexo psicofísico era 
constituído, segundo Gramsci, pela ideologia puritana e pela repressão 
sexual. No caso do toyotismo, o nexo psicofísico se constitui pela 
disseminação dos valores-fetiches, expectativas e utopias de mercado e 
pela liberação dos instintos, ao mesmo tempo que preserva a disciplina da 
vida industrial (o que é um poderoso agente estressor).  
 

 

                                                           
14 A propósito da flexibilização, Borges o relaciona ao processo de precarização das relações de 
trabalho ao afirmar que podemos reiterar que a flexibilização e a terceirização apontam, portanto, 
para uma precarização das relações de trabalho. Mas, se atentarmos para questão da 
desterritorialização da produção, da incorporação de novos espaços ao capitalismo, da proletarização 
e incorporação de novas massas de trabalhadores, temos que explicitar o que entendemos por 
precarização e em relação a quê. Podemos, então, defini-la como um processo de aumento e 
institucionalização da instabilidade e insegurança decorrente das novas formas de organização do 
trabalho, do recuo do Estado como agente regulador do mercado de trabalho e da proteção social 
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No filme, para Ravn, dono de uma empresa de tecnologia da informação no 

início do século XXI, as funções do executivo não são as de Chester Barnard (1971 

)e sua gestão participativa, de compromisso entre patrão, comunicação produtiva, 

eficácia e eficiência e outros ditames que fizeram tão eco dentro da Escola de 

Relações Humanas e nos cursos em Harvard e Tuck. O executivo não deve ser um 

“banana”, como diz Ravn. Com força e capacidade coercitiva, características que ele 

afirma não possuir, deve estar sempre pronto para executar, ou seja, tomar medidas 

de vigilância e controle sobre seus empregados.  

O que se pode reter, portanto, é que a visão que perdura é que o chefe ou 

mesmo o gerente deve ser capaz de dominar a força de trabalho, utilizando a força 

se for preciso. É da combinação da inculcação ideológica, reafirmada entre os 

subalternos em um moto-contínuo, com a ajuda das tecnologias de informação e 

comunicação e o uso de medidas abruptas, como cortes de benefícios e demissões, 

que se dá o controle nas empresas como a de Ravn 

A cena termina com Ravn e o ator combinando levar a encenação à frente, 

desde que o ator siga estritamente o roteiro determinado. Afinal, resta apenas o 

tempo de uma semana até que a venda da empresa seja consumada. Ravn diz que 

irá reunir os seis principais coordenadores para apresentá-los  

Já na segunda cena destacada no filme, durante a reunião com os 

coordenadores para a apresentação do chefe, pôde-se depreender diferentes temas 

e conceitos tratados durante a revisão bibliográfica e a formação do quadro teórico. 

Cada um dos personagens, os colaboradores da empresa como Ravn os chama, 

parece representar as contradições que estabelecem a vigilância e controle naquela 

organização. Como coordenadora de recursos humanos (RH), Lisa aceita o jogo de 

manipulação e controle do chefe, bem como a submissão ao mecanismo de 

vigilância mais aparente, a comunicação através dos e-mails.  

Já a deprimida Mette demonstra as marcas físicas e subjetivas da 

ambivalência entre a utilização da força e persuasão no controle da força de 

trabalho..15. Mette é a alegoria da “gestão por stress” apontada por (GOUNET,2008), 

                                                           
15 No seu livro Tempo e o Cão, Maria Rita Kehl discute as relações da depressão com a 
contemporaneidade e a circunscreve no seu caráter social: “analisar as depressões como uma das 
expressões do sintoma social contemporâneo significa supor que os depressivos constituam, em seu 
silêncio e seu recolhimento, um grupo tão incômodo e ruidoso quanto foram as histéricas no século 
XIX. A depressão é a expressão de mal estar que faz água e ameaça afundar a nau dos bem 
adaptados ao século da velocidade, da euforia prêt-à-porter, da saúde, do exibicionismo e, como já 
se tornou chavão, do consumo generalizado. A depressão é sintoma social porque desfaz, lenta e 
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ou seja, a tensão intermitente entre o sinal verde e amarelo representados no 

Kanban são introjetados pela força de trabalho, criando em sua subjetividade 

incomplitude, angústia e uma singularidade esgarçada e adequada à manipulação.  

Outro dos personagens, o rude Gorm, representa um dos principais conflitos 

do filme, pois apesar de seus arroubos de raiva e agressividade, ressalta com seus 

gestos a contradição que as organizações procuram desde sempre alienar que é o 

quinhão que cabe à força de trabalho na mercadoria. Gorm e os outros 

coordenadores sentem-se donos do principal produto da empresa, quando na 

verdade venderam seu trabalho. Os atritos derivados destas contradições 

permanecem vivos nas organizações, sugere o filme, apesar de todos os artifícios 

ideológicos.16 

Finalmente, o que se destaca nesta segunda cena é a representação da 

passagem do panoptismo disciplinar para o controle contínuo através da tecnologia, 

do e-mail, isto é, todos de alguma maneira estavam conectados ao poder coercitivo 

do chefe pela internet17, isto é, mesmo ausente fisicamente o chefe exerce seu papel 

de vigilância e controle.  

Não foi preciso aqui o confinamento das fábricas em formas de prisões, 

manicômios ou monastérios, como o estudado por Erwin Goffman18, nem o tutor 

fabril posicionado estrategicamente sobre o campo de visão dos funcionários19.   

                                                                                                                                                                                     
silenciosamente, a teia de sentidos e de crenças que sustenta e ordena a vida social desta primeira 
década do século XXI. Por isso mesmo os depressivos, além de se sentirem na contramão de seu 
tempo, vêm sua solidão agravar-se em função do desprestígio social de sua tristeza. Se o tédio, o 
spleen, o luto e outras formas de abatimento são mal vistos no mundo atual, os depressivos correm o 
risco de ser discriminados como doentes contagiosos, portadores da má notícia da qual ninguém quer 
saber. “Entre nós, hoje em dia, o ‘blues’ não é compartilhável”, escreve Soler. “Uma civilização que 
valoriza a competitividade e a conquista, mesmo se em última análise esta se limite à conquista do 
mercado, uma tal civilização não pode amar seus deprimidos, mesmo que ela os produza cada vez 
mais, a título de doença do discurso capitalista ”.  
16 Marx ressalta o papel da alienação na captura dos desejos e de qualquer relação empregado-
mercadoria que não fosse a mediada pelo sistema capitalista: A alienação não se revela apenas no 
fato de que meus meios de vida pertencem a outro, de que meus desejos são a posse inatingível de 
outro, mas de que tudo é algo diferente de si mesmo, de que a minha atividade é qualquer outra coisa 
e que, por fim – e também o caso para o capitalista –, um poder inumano impera sobre tudo. (MARX, 
2006, p. 157) 
17 Não há necessidade de ficção científica para conceber um mecanismo de controle que forneça a 
cada instante a posição de um elemento em meio aberto, animal numa reserva, homem numa 
empresa (coleira eletrônica). Félix Guattari imaginava uma cidade onde cada um pudesse deixar seu 
apartamento, sua rua, seu bairro, graças ao seu cartão eletrônico, que removeria qualquer barreira; 
mas, do mesmo modo, o cartão poderia ser rejeitado tal dia, ou entre tais horas; o que conta não é a 
barreira, mas o computador que localiza a posição de cada um, lícita ou ilícita, e opera uma 
modulação universal.  
18 GOFFMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. Tradução de Dante Moreira. Leite. 7ª 
edição. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001. 
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O ator-diretor, que até então assumia a posição de entidade controladora de 

forma passiva, pois ancorada na narrativa do verdadeiro dono da empresa que 

criara um chefe ausente, entra em conflito com seus subordinados que os 

questionam sobre os resultados da firma e medidas administrativas tomadas.  

Um exemplo do embate entre a realidade do controle contínuo como forma 

de persuasão e a presença física do chefe é quando, incomodado com a presença 

do diretor de tudo, o funcionário Gorm fala sobre o abafamento do outono na 

Dinamarca. O ator-chefe responde com um comentário jocoso. O funcionário Gorm 

dá um soco no presidente-ator.20 Assustado, Svend, o ator-chefe, sai machucado da 

sala. Neste trecho,em que  há um surto violento de Gorm, imediatamente contido 

pelos outros coordenadores, nota-se uma reação ao processo coercitivo e 

demonstra-se que mesmo nas organizações contemporâneas, o uso da força e da 

coerção ideológica persiste, é utilizado e tem consequência sobre os 

trabalhadores21. Mesmo com todo o aparato tecnológico e discursivo, o que o filme 

mostra é que a coexistência força-consenso está ainda em tensão constante nas 

organizações, pois é própria da luta de classes e da correlação de forças no interior 

das empresas.  

O processo de análise passa, então, para a terceira cena em que o ator-

chefe debate com o diretor sobre a reunião com os coordenadores. Ao justificar a 

                                                                                                                                                                                     
19 Quanto à diferneciação das sociedades disciplinares e do panoptismo foucaultiano para as 
sociedades de controle, Deleuze completa: Diante das próximas formas de controle incessante em 
meio aberto, é possível que os mais rígidos sistemas de clausura nos pareçam pertencer a um 
passado delicioso e agradável”. 
20 Quanto mais o sistema tecnológico da automação e das novas formas de organização do trabalho 
avança, mais a alienação tende em direção a limites absolutos. Quando se pensa na enorme massa 
de trabalhadores desempregados, as formas de absolutização da alienação são diferenciadas. 
Variam da rejeição da vida social, do isolamento, da apatia e do silêncio (da maioria) até a violência e 
agressão diretas. Aumentam os focos de contradição entre os desempregados e a sociedade como 
um todo, entre a “racionalidade” no âmbito produtivo e a “irracionalidade” no universo societal. 
(ANTUNES E ALVES, 2004, p. 348) 
21 Escrito em 1844, os manuscritos econômico-filosóficos parecem sair do forno quando da reação 
de Gorm e a repentina tomada de consciência em relação ao seu papel de trabalhador alienado 
naquela organização. Diz Marx: O que constitui a alienação do trabalho? Primeiramente, ser o 
trabalho externo ao trabalhador, não fazer parte de sua natureza, e por conseguinte, ele não se 
realizar em seu trabalho mas negar a si mesmo, ter um sentimento de sofrimento em vez de bem-
estar, não desenvolver livremente suas energias mentais e físicas mas ficar fisicamente exausto e 
mentalmente deprimido. O trabalhador, portanto, só se sente à vontade em seu tempo de folga, 
enquanto no trabalho se sente contrafeito. Seu trabalho não é voluntário, porém imposto, é trabalho 
forçado. Ele não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras 
necessidades. Seu caráter alienado é claramente atestado pelo fato, de logo que não haja compulsão 
física ou outra qualquer, ser evitado como uma praga. O trabalho exteriorizado, trabalho em que o 
homem se aliena a si mesmo, é um trabalho de sacrifício próprio, de mortificação. Por fim, o caráter 
exteriorizado do trabalho para o trabalhador é demonstrado por não ser o trabalho dele mesmo mas 
trabalho para outrem, por no trabalho ele não se pertencer a si mesmo mas sim a outra pessoa. 
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existência de Gorm na empresa – “Gorm é um caipira, ele sofre de depressão rural, 

mas é um gênio do brooker 5 (produto carro-chefe da empresa)”. Ravn deixa claro 

seu objetivo como patrão – a exploração ao máximo do trabalhador, a maximização 

da apropriação da mais-valia e alienação do trabalho.  

O ator-diretor retruca que “O meu personagem não gosta quando eles 

choram, gritam ou batem” – diz o ator, demonstrando que exposto àquele ambiente 

e à situação de violência, cria-se uma situação em que ele sente o que o chefe 

deveria sentir, mas coloca as sensações no personagem.  

O ator reflete mais uma vez uma relação de confusão de papéis entre ele e 

o personagem, nascida da tensão entre a necessidade do uso da força e criação de 

consentimento, algo até então não experimentado por ele, pois estava protegido 

pelos mecanismos de vigilância. Nesta hora, há um choque entre essas duas 

perspectivas representada fisicamente no soco recebido do funcionário Gorm.  

Ao bradar pela necessidade de controle direto dos trabalhadores (“Eu 

preciso ter controle. Eles precisam ser controlados”.), o ator-chefe parece estar 

numa sala de reuniões de uma fábrica fordista, indicando a permanência da 

necessidade de se manter a força de trabalho explorada e controlada, sob seu 

domínio.   

Ravn concorda: “Os seis diretores podem ser um problema. Eles são a 

criatividade da empresa.” Nesta interjeição, Ravn ilustra uma das principais 

preocupações na era do trabalho flexível22, ocupar o trabalhador continuamente, 

deixando para trás a separação trabalho-casa-lazer do fordismo e ligando-o à 

empresa ideologicamente, através do discurso do atendimento de metas, da 

produtividade, da qualidade e do management, e principalmente da 

multifuncionalidade. 23.   

                                                           
 
23 No artigo A Gerência do pensamento, a ideologia gerencial na formação do gestor, Cláudio Gurgel 
faz referência a uma citação contida no livro do consultor americano Daniel Quinn Mills chamado 
Empowerment – um imperativo. Gurgel destaca que entre o preconiza o método do empowerment – 
gestão participativa, divisão de lucros, fixação de metas – “Quinn Mills (1996) não deixa dúvidas 
sobre o que se pretende: “não queremos mais que os funcionários obedeçam; pelo contrário, nós lhe 
pedimos para internalizar os objetivos[...]abandonamos o intermediário”(ibid.:110). O empowerment, 
tal qual as outras formas já referidas de integração cooperativa, ao aludir ao poder, internalizaria os 
objetivos: “não dependemos mais de um supervisor ou gerente para buscar a redução do custo, com 
a melhoria de qualidade e com o aumento da capacidade de resposta aos clientes”, conclui o autor.” 
Num mundo da ideologia gerencial, em que se deve internalizar os objetivos e discursos do tipo “o 
cliente é seu chefe”, a criatividade, apontada por Ravn como um problema, torna-se perigosa pois 
pode colocar em numa perspectiva todo a inculcação do “management” que a partir do toyotismo vai 
tomando conta das organizações.  
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Além disso, o trabalho intelectual dos funcionários deve ser utilizado em 

função da empresa, não em seu questionamento ou no incentivo ao pensamento 

crítico.  

Na quarta cena, ao responder às inquietações morais de sua ex-mulher, 

agora advogada da firma responsável pela fusão das empresas, o ator-chefe 

responde, como que já possuído pelo papel de agente coercitivo a que ele se 

encarrega de manter firme nesta semana de representação para os funcionários. 

Quando brada “Eu mantenho esses nerds na linha para que o proprietário 

possa trabalhar.”, Kristoffer incorpora o discurso gramsciano do uso da força e 

persuasão para o controle dos funcionários. E reafirma a figura do chefe coercitivo e 

manipulador ao concluir ““Ele ama demais os empregados, mas é fraco demais para 

ser chefe”. Para atingir seus objetivos, vale assediar e oprimir sexualmente as 

funcionárias, usar ameaças de demissão e retirada de benefícios, forjar resultados e 

toda a sorte de manipulação.  

Por outro lado, nas reuniões dos coordenadores da empresa, os 

trabalhadores são encorajados a dar ideias e avaliar os resultados, apelando para o 

que Ferrari (2014) chama de criatividade sob bitola. A autora afirma que “no caso 

específico das ideias dadas pelos trabalhadores nos locais de trabalho, trata-se de 

uma criatividade já restrita de abstração”. Recorrendo ao pensamento de João 

Bernardo, Ferrari (2014) reflete sobre o que ela chama de “inventividade obediente”. 

Segundo Bernardo (2004), dado que a produção é monopólio dos investidores, a 

capacidade intelectiva não pode ultrapassar “o âmbito fixado pelos chefes da 

empresa”. O próprio patrão do filme reconhece a periculosidade dos coordenadores 

por serem a parte criativa da empresa.  

Ao retrucar o ex-marido Kristoffer e sugerir: “A não ser que ele use o sistema 

para exigir o máximo dos empregados., Tolk alude às colocações de Gounet sobre o 

toyotismo, um sistema de produção no qual cada indivíduo é levado a incorporar a 

forma empresa como meio de organizar, não apenas a sua atividade profissional, a 

sua carreira, mas a sua própria vida.  

Sendo ‘proprietários’ de suas próprias habilidades e competências, os 

trabalhadores são também responsáveis por sua manutenção e incremento, 

devendo investir constantemente em si para corresponder às exigências de seleção 

do mercado. Gounet usa a metáfora do chicote e da cenoura para exemplificar o 

controle na sociedade toyotista: por um lado, a promessa de compensação 
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inalcançável, de outro a tensão provocada pela busca cada vez maior pela 

produtividade e a atomização do trabalhador, alijado de organização classista e 

mergulhada na concorrência interna e externa.   

Na quinta e última cena analisada, após descobrir que com a fusão da 

empresa, todos os funcionários seriam demitidos, o ator-chefe começa a interpelar 

funcionários sobre as técnicas de manipulação impingidos por Ravn, como que para 

se dar conta de como o verdadeiro chefe utilizava “o sistema a seu favor”, como 

dissera a ex-mulher. 

Falando sobre Nalle, o técnico deprimido e infantilizado por Ravn, Gorm 

afirma: Você disse a ele que ele nunca se preparava, as pessoas começaram a 

pegar no pé dele.  

Nesta fala de Gorm denota-se mais uma característica da vigilância e 

controle na organização. Agindo sobre o indivíduo, aliena-se o trabalhador do 

contexto da luta de classes, ou seja, a ação do chefe no filme reforça o discurso de 

que o indivíduo como único responsável pelo seu trabalho e sua posição na 

empresa, num processo alienante em relação à exploração de sua força de trabalho 

e da correlação de forças que se dá naquela organização. Sobre o caráter ideológico 

típico das empresas norteadas pelo toyotismo e pela lógica da acumulação flexível, 

Antunes (2006) afirma 

 
 
Quer pelo exercício laborativo manual, quer pelo imaterial, ambos, 
entretanto, controlados pelo sistema de metabolismo societal do capital da 
era do toyotismo e da acumulação flexível, o estranhamento (Entfremdung) 
do trabalho encontra-se, em sua essência, preservado. Ainda que 
fenomenicamente minimizado pela redução da separação entre a 
elaboração e a execução, pela redução dos níveis hierárquicos no interior 
das empresas, a subjetividade que emerge na fábrica ou nas esferas 
produtivas contemporâneas é expressão de uma existência inautêntica e 
estranhada. Contando com maior "participação" nos projetos que nascem 
das discussões dos círculos de controle de qualidade do toyotismo, com 
maior "envolvimento" dos trabalhadores, a subjetividade que então se 
manifesta encontra-se estranhada em relação ao que se produz e para 
quem se produz. 
 
 

O ator-chefe descobre que mesmo sem estar presente fisicamente tinha 

manipulado a subjetividade dos funcionários. Ao inquirir um a um sobre as formas de 

manipulação e saber de uns a partir dos outros, descobre que há vigilância entre os 

próprios colaboradores, como Ravn chama seus empregados. Forma-se uma 

situação própria do toyotismo em que o trabalhador terá de ter a conduta adequada 
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não só por estar sendo vigiado por um chefe presente e atuante, que seria a 

mediação entre ele e a antiga figura do tutor taylorista ou do supervisor, mas por 

estar sendo controlado pelos próprios colegas.  

No cenário da empresa dinamarquesa prestes a ser vendida e com todos os 

funcionários a serem demitidos, não será suficiente que se respeite as regras, que 

não se erre; como preconizam a as metas que devem ser sempre superadas e são 

sempre reestabelecidas como no painel Kanban. Ele deve se antecipar e se 

preocupar individualmente com os problemas da produção e de sua carreira de 

forma preventiva, terá de acertar sempre, procurar trabalhar da melhor maneira 

possível. Na atmosfera da gestão por stress, cabe a cada trabalhador tornar-se  

empresário-de-si, aumentando sua produção, de modo que qualquer mecanismo de 

vigilância nem precisa estar ligado.  

Conforme demonstra a reação de cada um dos personagens do filme – à 

exceção da responsável do RH que parece saber “jogar o jogo” – o medo e angústia 

contínua provocada pela instabilidade toyotista da qualidade total tem grande 

resultado no controle. Assim como na contemporaneidade ninguém parece estar 

livre do risco da depressão e os psiquiatras guardam a sociedade de uma “ameaça” 

geral e permanente, os especialistas da economia, mas também os ‘gurus’ da 

gestão, prescrevem as receitas que devem ser seguidas para se proteger contras as 

ameaças do desemprego. O discurso da gestão é totalmente voltado para a ameaça 

de a empresa sucumbir junto com seus ‘colaboradores’. A Toyota já cunhou lemas 

como: ‘proteja a empresa para proteger a sua vida (Gounet, 2008)’. 

 
 



 

6. CONCLUSÃO 
 
 

Esta dissertação de mestrado teve como objetivo principal demonstrar como 

o cinema pode ser utilizado como ferramenta epistemológica para a compreensão 

dos mecanismos de vigilância e controle nas organizações do século XXI.  

Recorreu-se num primeiro momento a uma revisão teórica de teorias 

organizacionais – Fayolismo, Taylorismo, Fordismo, Escola de Relações Humanas e 

Toyotismo – sob a perspectiva do materialismo histórico e da ideia de Gramsci da 

utilização da força e produção de consenso nas sociedades capitalistas como forma 

de exploração e controle das classes trabalhadoras. À luz do eixo epistemológico 

escolhido, foi possível contextualizar historicamente e discutir as condições materiais 

em que forma criadas e postas em práticas as teorias organizacionais abordadas, 

mais propriamente, no que diz respeito a técnicas de vigilância e controle dos 

trabalhadores.  

Formado o quadro teórico, foi possível situar as teorias organizacionais e 

suas práxis no panorama das transformações da sociedade capitalista e daí concluir 

que mantidas as relações de exploração da força de trabalho e maximização dos 

ganhos com a mais-valia, os mecanismos de controle e vigilância existirão, seja sob 

a forma física do chefe coercitivo ou pelo discurso do alcance de metas e melhoria 

contínua para o aumento da produtividade.   

Feita a revisão teórica, passou-se para análise crítica da obra 

cinematográfica O Grande Chefe (2006).  Analisando o filme em seus aspectos de 

forma e conteúdo, conforme descrito nas notas metodológicas, chega-se a 

conclusões a seguir detalhadas. 

A primeira conclusão está diretamente relacionada a ideia central do filme e 

trata da criação, pelo dono da empresa, de um chefe imaginário, “o diretor de tudo, 

responsável pelas retaliações e recompensas aos funcionários. Por que a mentira se 

sustenta por dez anos e a farsa somente chega a um impasse de continuidade por 

um imprevisto que aparece quando da venda da empresa? O que se pode concluir é 

que a mentira se sustenta exatamente e dialeticamente pela sua verossimilhança, 

sua credulidade ancorada na ideologia gerencial toyotista e no contexto das 

organizações do século XXI.  
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A internalização do discurso da produtividade, cooperação e melhoria 

contínua, aliada à flexibilização das relações de trabalho e sua consequente 

precarização, agem sobre as classes subalternas de modo a criar insegurança e 

instabilidade, levando-os a controlar uns aos outros, tornam crível a figura do chefe 

ausente criada pelo diretor Lars Von Triers.  

Outra conclusão a que se chega é que mesmo com todo aparato ideológico 

e alienante, ainda prevalece, nas organizações, a ambivalência entre força e 

consenso como forma de controle e coerção física e subjetiva dos trabalhadores, da 

maneira como observa Gramsci.  

Portanto, para manter os trabalhadores sob controle é preciso incentivá-los e 

chamá-los à cooperação, promovendo gincanas e as conhecidas reuniões do abraço 

do toyotismo, porém, por outro lado, deve-se cuidar da manutenção do discurso 

hegemônico. Neste sentido, vale a fabricação de consenso através da inculcação 

ideológica e também o uso da força através de demissões, ameaças e retirada de 

benefícios. Além do controle físico, do supervisor, ter sido substituído por câmeras 

de vigilância, além do controle informatizado da cadeia produtiva ter a capacidade 

de ‘rastrear’ (‘rastreabilidade’ é outro elemento fundamental para a ISO 9000) o 

percurso do produto, apontando as causas de falhas e, portanto, os que falharam 

(de modo a acabar com a antiga forma de sabotagem); além desses aspectos de um 

controle que passa a ser feito de forma diferente pelo uso da tecnologia, há o 

controle conseguido pela interiorização dessa lógica que descrevemos, da formação 

do indivíduo-empresa, da competição e do cálculo. 

O que o filme O Grande Chefe nos mostra tanto em seu aspecto formal 

quanto no conteúdo é que existe uma vigilância entre os trabalhadores nas 

organizações do século XXI. Sob a tutela do diretor de tudo, constrói-se uma prática 

e um discurso - simbolizados pelas reuniões e conferência de controle de qualidade 

e das metas atingidas na empresa de TI retratada no filme - em que os 

coordenadores terão de ter a conduta adequada à ideologia gerencial não só por 

estar sendo vigiado por uma câmera ou por um chefe superior, que seriam a ligação 

entre ele e a antiga figura do instrutor ou do supervisor, mas por estar sendo vigiado 

pelos próprios outros colaboradores a lhe cobrarem resultados ou a garantir seus 

próprios resultados.   

Vimos neste trabalho de dissertação que não basta na organização, trabalho 

flexível que respeite as regras, que não se cumpra as tarefas na norma e no tempo; 
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objetiva-se a superação constante de metas que são sempre restabelecidas como 

na metáfora da cenoura e do burro. 

Finalmente, através da análise do filme O Grande Chefe (2006), pudemos 

concluir que os mecanismos de vigilância e controle no século XXI se utilizam de 

técnicas próprias do toyotismo e do trabalho flexível, mas demonstra que coexistem, 

sob o discurso moderno do empowerment e do management, trazem elementos 

normativos do taylorismo-fordismo.  

Na empresa dinamarquesa retratada no filme O Grande Chefe, os 

colaboradores passaram dez anos em uma empresa sem contato direto com um 

patrão como o conhecido no taylorismo e mesmo sem a tutela direta de um chefe 

coercitivo das plantas industriais em T de Ford. Entretanto, o que se pode extrair do 

filme é que equilíbrio tênue entre a força e consentimento se faz presente na 

coexistência dominação ideológica dos funcionários através de mensagens por e-

mail que servem à manipulação e conformação do trabalho e das ideias; e no 

discurso gerencial que transforma todos em vigia de todos.  
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