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RESUMO 

 
Este trabalho buscou compreender como ocorre o processo de construção ideológica 

da burocracia em torno da TQM. O objetivo central foi analisar a forma como este conjunto 

de práticas foi aplicado à rotina de uma distribuidora de energia elétrica. O pressuposto é 

que a qualidade total é um apanhado de práticas de teorias administrativas anteriores, 

amparada no discurso ideológico neoliberal. Ademais, a implementação das práticas da 

TQM por meio dos chamados programas de qualidade, em geral, não respeitam as 

particularidades culturais dos trabalhadores e empresas brasileiras originando distorções 

formalísticas. A estratégia desse trabalho consistiu na contextualização histórica até a 

concepção e implementação do programa de qualidade na distribuidora. Categorias foram 

elaboradas após análise de literatura da TQM, bem como de depoimentos colhidos nesta 

pesquisa. Essas categorias foram elencadas para facilitar a identificação dos pressupostos 

da TQM. A metodologia de História Oral (doravante HO) foi utilizada na construção de 

novas fontes históricas, no caso dos relatos de trabalhadores. Além disso, a metodologia foi 

empregada para compreender as implicações da construção ideológica da TQM e suas 

práticas na forma de trabalhar. 

 
Palavras-chave: Qualidade Total, Ideologia, Burocracia, Neoliberalismo 
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ABSTRACT 

This work sought to understand how the process of ideological construction of the 

bureaucracy around TQM occurs. The central objective was to analyze how this set of 

practices was applied to the routine of an electric energy distributor. The assumption is that 

total quality is a collection of practices from previous administrative theories, supported by 

neoliberal ideological discourse. In addition, the implementation of TQM practices through 

the so-called quality programs, in general, do not respect the cultural particularities of 

Brazilian workers and companies, causing formalistic distortions. The strategy of this work 

consisted in the historical contextualization until the conception and implementation of the 

quality program in the distributor. Categories were elaborated after TQM literature 

analysis, as well as testimonials collected in this research. These categories were listed to 

facilitate the identification of the TQM assumptions. The Oral History methodology 

(hereafter HO) was used in the construction of new historical sources, in the case of 

workers reports. In addition, the methodology was used to understand the implications of 

the ideological construction of TQM and its practices in the way of working 

 
Keywords: Total Quality, Ideology, Bureaucracy, Neoliberalism 
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1 - Contextualização, Relevância e Conceitos Preliminares 

1.1 - Crise Estrutural, Estado e o Programa de Qualidade Total  

Mas a Segunda Guerra Mundial, a reconstrução e o período de prosperidade que a 
seguiu, a descolonização, a internacionalização do capital e as novas 
industrializações do Terceiro Mundo marcam um novo surto do capitalismo em 
escala mundial. (BEAUD, 1987, p.301) 

 Após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), os EUA emergem como primeira 

potencia do mundo, estendendo o seu poder, principalmente, sobre os demais países do 

continente Americano. Durante a Segunda Guerra Mundial (1937-1945) a indústria 

americana volta-se para a produção, em larga escala, de produtos militares, interrompendo 

a produção de vários produtos civis. (JURAN, 1990) Após a Segunda Guerra os EUA 

consolida-se uma grande potência industrial, monetária e militar. (BEAUD, 1987) Nesse 

pós-guerra experimenta-se um período excepcional. Há uma imensa escassez de produtos 

em contrapartida ao enorme crescimento do poder de compra. Levou toda a década de 1940 

para que a oferta se comparasse à demanda. Sob esta lógica, o sistema fordista de produção 

funcionou. Os fabricantes davam prioridade aos prazos de entrega e a larga produção a fim 

de reduzir os custos unitários, rebaixando, no entanto, a qualidade dos bens produzidos. 

(JURAN, 1990) 

A lógica da superprodução persistiu por muito tempo após o fim da escassez 

(JURAN, 1990). A década de 1960 começou a apresentar os primeiros sinais da crise que 

se estabelecerá entre os anos de 1970 e 1980, “A taxa de lucro dos principais países 

capitalistas começam a decrescer (...)”. (BEAUD, 1987, p.322)  

Os trabalhadores nos EUA e Europa começam a resistir ao ritmo intensificado e 

estendido de trabalho, muito relacionado ao modelo Fordista de produção na indústria, e, 

mesmo em outros setores, trabalhava-se sob lógica semelhante de produtividade (baseada 

na medição de tempos e movimentos durante a execução das tarefas). A intensificação da 

produção não só prejudicou a saúde física e psicológica dos trabalhadores, mas também o 

meio ambiente. Tanto trabalhadores quanto grupos ecologistas reivindicaram melhores 

condições de higiene na produção. Se por um lado, os encargos trabalhistas aumentavam e 

a produtividade caia em função de greves, absenteísmos, e adoecimentos, a demasiada 
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oferta gerada da produção em larga escala não era realizada no mercado. A ascensão da 

preocupação da qualidade do produto, no pós-guerra, deve-se a convergência de múltiplas 

tendências de acordo com Juran (1990, p.9): i) Preocupação crescente sobre os danos ao 

ambiente; ii) Ações judiciais impondo responsabilidades precisas; iii) Receio de grandes 

desastres e de quase desastres; iv) Pressão por parte de organizações de consumidores por 

melhor qualidade e reparação mais responsiva e v) Público mais consciente do papel da 

qualidade na competição internacional (por exemplo, no comércio e em armas). 

A superprodução foi o principal componente da crise que se deflagrou a partir dos 

anos de 1970, aliada a outros fatores como a crise do petróleo. Em acreditada resposta à 

crise, fortalece-se o discurso neoliberal (iniciado nos anos de 1940/45): um conjunto de 

posicionamentos político-ideológico que desencadeou profundas transformações no mundo 

do trabalho e na sociedade de modo geral. Esse ideário irrompeu a internacionalização da 

economia, operacionalizada pelos avanços tecnológicos, principalmente das 

telecomunicações e da microinformática.  

Da mesma forma que no liberalismo, o pretenso inovador neoliberalismo, trouxe 

vários transtornos sociais, principalmente para os trabalhadores e suas relações de trabalho, 

precarizando-as, retirando proteções conquistadas pela classe durante os anos de 1960. 

Como o liberalismo na revolução industrial, quando os mercados externos passaram a 

competir com os internos, no projeto neoliberal, ocorre a desregulamentação das atividades 

econômico-financeiras. Intensifica-se a livre circulação de produtos e capitais entre os 

países, a partir da remoção dos controles financeiros e restrições internas dos países, ocorre 

o acirramento dos mercados a nível global. É o Estado novamente intervindo seletivamente 

na economia a fim de resguardar os interesses da classe dominante. 

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pelo início de uma nova divisão 

internacional do trabalho. O avanço das tecnologias possibilitara a descentralização e 

horizontalidade da produção, reforçando a desregulamentação corrente. Agora a força de 

trabalho poderia ser de qualquer parte do mundo, independente da origem da organização, 

nivelando as condições de trabalho pelos mais baixos padrões, “flexibilizando” direitos 

legais dos trabalhadores.  
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Uma das teorias adotada durante as reestruturações no Brasil (período inicial) foram 

os denominados Programas de Gestão da Qualidade (ou TQM sigla em inglês para Total 

Quality Management) e esta adoção ainda tem sido muito requerida hoje nas empresas. Os 

programas de TQM são um conjunto de procedimentos e técnicas para implementação da 

Gestão da Qualidade Total e, em geral, significa além de mudanças nas práticas de gestão 

habituais, uma mudança cultural dentro das empresas. 

2 - Problema, Objetivos e Estratégia de Pesquisa 

Como problema central, este trabalho buscou compreender como ocorre o processo 

de construção ideológica da burocracia em torno da TQM. O objetivo central foi analisar a 

forma como este conjunto de práticas foi aplicado à rotina de uma distribuidora de energia 

elétrica. O pressuposto é que a qualidade total é um apanhado de práticas de teorias 

administrativas anteriores, amparada no discurso ideológico neoliberal. Ademais, a 

implementação das práticas da TQM por meio dos chamados programas de qualidade, em 

geral, não respeitam as particularidades culturais dos trabalhadores e empresas brasileiras 

originando distorções formalísticas. 

Foram objetivos secundários deste trabalho, descrever e compreender: i) as 

condições do desenvolvimento histórico do capitalismo que levaram a elaboração das 

principais teorias da administração, ii) a crise estrutural do capitalismo, iii) o 

redirecionamento do papel do Estado, iv) as reestruturações ditas produtivas e suas 

consequências para o mundo do trabalho, v) a reforma do Estado, vi) a privatização da 

distribuidora de energia (aqui estudada) e as novas práticas de gestão interna, vii) o 

fenômeno do formalismo nas organizações, viii) a origem da Qualidade Total e sua chegada 

ao Brasil e as metodologias de gestão da qualidade chamadas Gestão da Rotina (GR) e 

Gestão Pelas Diretrizes (GPD) implementadas na distribuidora (objeto deste estudo) e ix) 

os impactos das novas práticas de gestão sobre as organizações e trabalhadores, a partir de 

entrevistas com os trabalhadores da distribuidora.  

A estratégia desse trabalho consistiu na contextualização histórica até a concepção e 

implementação do programa de qualidade na distribuidora. Categorias foram elaboradas 

após análise de literatura da TQM, bem como de depoimentos colhidos nesta pesquisa. 
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Essas categorias foram elencadas para facilitar a identificação dos pressupostos da TQM. A 

metodologia de História Oral (doravante HO) foi utilizada na construção de novas fontes 

históricas, no caso dos relatos de trabalhadores. Além disso, a metodologia foi empregada 

para compreender as implicações da construção ideológica da TQM e suas práticas na 

forma de trabalhar. 

À medida que o capitalismo se desenvolve, ele requer novos padrões para os seus 

meios materiais de reprodução, a força de trabalho, as relações sociais e os meios de 

produção. Com a crise de superacumulação, não foi diferente, a produção precisou se 

flexibilizar, na esfera dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho e nos produto. 

(HARVEY, 1992 apud ANTUNES, 2002) Esse processo intensificou a concorrência entre 

as organizações e consequentemente entre os trabalhadores.  Os grandes avanços 

tecnológicos que marcaram a década de 1970 adaptaram os meios de produção. Restou à 

burocracia, operacionalizar o projeto neoliberal na forma de trabalhar e de ser dos 

trabalhadores. (ANTUNES, 2002) Para tanto, a burocracia resgatou e reuniu as práticas da 

teoria geral da administração que mais se adequavam as novas demandas do sistema 

econômico. Dessa recomposição das ferramentas da gestão, surgiu o sistema de gestão da 

Qualidade Total. Sistema esse que coloca todos controlando a todos. (DIEESE, 1994, p.97) 

Grande parte da literatura a respeito da gestão da qualidade possui um ponto de 

vista puramente prescritivo. (TURCHI, 1997) Em geral, esses estudos são elaborados por 

administradores e consultores e tem como foco empresas cujo objetivo estratégico é 

aumentar a produtividade e competitividade. (TURCHI, 1997) Esses trabalhos possuem 

uma abordagem funcionalista e linguagem entusiasta, com a finalidade de explicar passo a 

passo como implementar o sistema de gestão da qualidade na empresa, a chamada receita 

de bolo. (TURCHI, 1997) Existe, no entanto, um pequeno grupo de pesquisadores com 

trabalhos mais analíticos e críticos como é o caso de Turchi (1997) e Wilkinson, Godfrey e 

Marchington (1997) que discutem os impactos da gestão da qualidade sobre as relações de 

trabalho em suas dimensões econômica, sociológica, comportamentalista e organizacional. 

Semelhantemente este trabalho buscou analisar os programas de qualidade total como um 

fenômeno mais complexo decorrente das relações do capitalismo.  
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O Toyotismo no Japão (1980) é um dos primeiros modelos com base na 

flexibilização da produção e também um dos primeiros a adotar a qualidade total. Segundo 

Antunes (2002, p. 23) “O toyotismo penetra, mescla-se ou mesmo substitui o padrão 

fordista dominante, em várias partes do capitalismo globalizado”. Pode-se dizer que a TQM 

começou a desenvolver-se a partir do CCQ - Círculo de Controle de Qualidade criado por 

gerentes na Toyota. Em resumo nos CCQs, os trabalhadores controlam a produção 

controlando cada um o desempenho do outro, pois todos eles são avaliados segundo a 

produtividade do grupo. (ANTUNES, 2002) Além disso, há grande investimento em 

treinamento e incentivo à participação dos trabalhadores com sugestão de melhorias nos 

processos que aumentem a qualidade e a produtividade. (ANTUNES, 2002)  

Existem vários sistemas de qualidade total que vêm sendo adotados pelas empresas 

brasileiras, cada organização pode adotar técnicas e/ou uma modelagem específica, são os 

diversos programas de qualidade. É evidente a influência, principalmente, do taylorismo, 

fordismo e da escola das relações humanas. (TURCHI, 1997) Ainda assim, é a experiência 

japonesa do toyotismo que é referenciada em grande parte dos programas de qualidade. De 

fato, o toyotismo foi o berço da qualidade total, mas a alusão a “lição japonesa” pretende 

retratar a qualidade como suposto avanço em relação ao capitalismo da era fordista e 

taylorista.  

A Política da Indústria e Comercio Exterior (PICE) do Governo Collor (1990) deu 

início ao período das chamadas reestruturações produtivas no Brasil. Destacam-se nesse 

período o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP) e o Programa de 

Competitividade Industrial (PCI). Ambos os programas pretendiam estimular a competição 

e a competitividade na indústria brasileira por meio da abertura econômica e das novas 

tecnologias de gestão. As reestruturações produtivas foram transmitidas ao setor público, 

principalmente, na referida reforma do Estado ou reforma gerencialista, iniciada 

oficialmente, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995- 2003). A 

reforma seguiu os pressupostos da onda neoliberal, defendida por setores formadores de 

opinião, além do Consenso de Washington, deliberações de entidades financeiras que 

coincidiam com os interesses da política norte-americana. 
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Para a corrente neoliberal, uma suposta diminuição do papel do Estado era um dos 

caminhos para a saída da crise. (HARVEY, 2014) Por isso, dois dos objetivos da reforma 

era a diminuição da atuação do Estado na economia e o incentivo a concorrência, o que 

hipoteticamente reduziria os gastos públicos e melhoraria a eficiência na prestação de 

serviços. 

A crise se deu, em grande medida, em razão do modelo de produção capitalista em 

andamento na época, o fordismo. O modelo de produção em larga escala, aumentou, em 

muito, a oferta que não foi realizada pela demanda, resultando em sobras, encarecendo os 

custos de produção e armazenagem. Outro elemento da crise foi a internacionalização da 

economia (ou globalização) com a flexibilização das barreiras protecionistas dos países 

acirrando a concorrência. A financeirização da economia também teve impacto negativo 

com os investimentos saindo da indústria e recaindo sobre o mercado financeiro.  

A financeirização e a internacionalização da economia afetaram, em muito, o 

mundo trabalho. Através da facilitação de acesso a mercados mais atraentes, seja por terem 

maior rentabilidade, seja por possuírem legislações mais interessantes às empresas, o 

fenômeno da financeirização e o da internacionalização da economia resultaram na 

flexibilização de leis trabalhistas, no enfraquecimento de Sindicatos e por fim, na 

precarização do trabalho em nível global.  

A PICE, do Governo Collor, (1990-1992) não atingiu satisfatoriamente os seus 

ambiciosos objetivos. A abertura econômica não impactou a indústria da maneira esperada, 

ou seja, estimulando a competição e levando as organizações a buscarem maior 

competitividade. Aconteceu que as empresas acabaram, em muitos casos, por tomar 

medidas reativas à competição do mercado. Procurou-se principalmente reduzir custos, em 

especial, os custos com recursos humanos, por meio de demissões, terceirizações e 

subcontratações.  

A reforma do Estado representou a privatização de importantes setores antes sob sua 

responsabilidade. Um desses setores foi o elétrico, objeto desta pesquisa. O processo de 

privatização do setor elétrico como de outros setores públicos beneficiou grupos privados 

que adquiriram grande parte do patrimônio público a preços subestimados. Além disso, 
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muitos continuaram a manter as instituições, em parte, com financiamento público. O 

processo de sucateamento e desmantelamento do serviço público no período pré-

privatizações serviu de lenha para o discurso neoliberal privatizante. Apesar da imagem de 

ineficiência veiculada ao serviço publico, seja pela mídia e, em alguns casos, pelo próprio 

Estado, os serviços não melhoraram significativamente após as privatizações e 

reestruturações administrativas. As tarifas dos serviços aumentaram e a qualidade não 

melhorou expressivamente. Além disso, o endividamento público não foi amortizado 

proporcionalmente às receitas adquiridas com a venda do patrimônio público. Ademais, 

existem as consequências para os trabalhadores das antigas estatais que foram demitidos ou 

tiveram que submeter-se há práticas gerencialista que precarizam o trabalho. 

(GOLDENBERG; PRADO, 2003; CHUAHY; VICTER, 2002; NOGUEIRA, 1999) 

Os modelos de qualidade total adotados em algumas organizações, principalmente a 

partir das privatizações, aproximam-se aos da administração clássica, a chamada 

administração científica, por seu caráter prescritivo, normativo e formal. Ambos tratam do 

controle da administração sobre a coesão das ações entre os níveis hierárquicos e entre 

setores. A qualidade vale-se da disciplina produzida por suas várias ferramentas que 

delimitam e formalizam processos, análises, e formas de investigação. Acredita que desta 

maneira, todos estarão sintonizados e aptos a se adaptar a mudanças diretivas em curto 

prazo. De acordo com Tragtenberg (1992), a burocracia é um sistema de dominação e as 

teorias administrativas decorrem dela, são suas ideologias, apresentadas cada qual em um 

momento do desenvolvimento histórico do capitalismo.  

Há uma intencionalidade de criação, por parte da alta administração, de um 

entendimento compartilhado. Para isso, a gestão utiliza-se de padrões, normas e discursos 

sistemáticos que pretendem assegurar o “máximo” de controle e previsibilidade. Em seu 

discurso, as organizações afirmam que seu objetivo é garantir o maior empenho dos 

indivíduos em prol dos objetivos da organização. No entanto, há uma intencionalidade da 

burocracia, no interior das organizações, de constituir um discurso unificado que pretende 

naturalizar práticas opressivas de gestão. Os objetivos individuais devem estar submetidos 

aos interesses coorporativos.   
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Os programas de qualidade no Brasil são uma tentativa de modernização 

organizacional. Essas iniciativas, em geral, introduzem tecnologias de gestão estrangeiras, 

oriundas dos países centrais e que atendem mais adequadamente às suas realidades. 

(CASTRO, 1996) As peculiaridades brasileiras, em regra, são subdimensionadas nas 

chamadas modernizações. A transferência de experiências diversas à realidade nacional não 

é habitual somente nas organizações, tão pouco é recente. A orientação por padrões 

estrangeiros é uma estratégia que remete ao processo de construção nacional. (RAMOS, 

1983) Desde então, por não serem devidamente respeitadas as particularidades regionais, 

observa-se um verdadeiro hiato entre os códigos, as normas e as práticas cotidianas. Esse 

desacordo é uma das acepções do formalismo, fenômeno analisado por Guerreiro Ramos 

(1983). 

Alberto Guerreiro Ramos (1983) defende que o formalismo no Brasil refere-se ao 

fato do Estado, em sua formação social, ter assimilado estruturas administrativas utilizadas 

pelos Estados europeus, o modelo de tripartição de poderes do Estado, leis, normas, 

estruturas burocráticas. O Formalismo ocorre quando a norma, a lei, precede a prática. Ao 

invés dos códigos evoluírem dos hábitos, dos costumes, da cultura, as regras sociais foram 

estabelecidas desassociadas da cultura local, do contexto histórico. O mesmo processo 

formalístico ocorre dentro das organizações quando incorporam modelos de gestão 

estrangeiros. Desta maneira, como na cultura popular, os trabalhadores tendem a “adaptar” 

as regras a sua maneira de trabalhar, é o chamado “jeitinho brasileiro”, o “jeito criolo”. 

(RAMOS, 1983) O “jeito” surgiu como maneira de flexibilizar as regras aos modos 

operante nacional. (RAMOS, 1983) 

Segundo Ramos (1983), não há problema na adoção de modelos estrangeiros de 

gestão desde que respeitadas às peculiaridades culturais e históricas, contanto que seja feita 

a devida “redução sociológica” 1, a adaptação social do modelo de gestão. (RAMOS, 1965) 

A qualidade apresenta como mediação o crido empoderamento da força de trabalho, 

a autonomia, a responsabilização delegada ao trabalhador de levar a cabo sua tarefa. Esta 

                                                           
1 “[...] a redução sociológica é um método destinado a habilitar o estudioso a praticar a transposição do 
conhecimento e de experiência  de uma  perspectiva para a outra.” (RAMOS, 1965, p.50) 
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acreditada autonomia irá promover orgulho, satisfação com o trabalho. Em contrapartida, o 

controle sobre o processo de trabalho e o próprio trabalho, através dos mecanismos de 

medição da qualidade, são intensificados. (WILKINSON, GODFREY E 

MARCHINGTON, 1997) 

Além de processos, essas mudanças atingem aspectos psíquicos e sociais dos 

trabalhadores brasileiros. Hoje o controle burocrático atinge a subjetividade dos 

trabalhadores, inculcando-lhes uma representação negativa de si (GAULEJAC, 2007; 

ENRIQUEZ, 1990; 2007) que, muitas vezes, passam a ser enxergar como incompetentes ou 

incapazes. As novas práticas tendem a incitar ainda mais o individualismo, a competição, a 

precarização da mão de obra e no extremo, patologias laborais como a depressão. 

Verifica-se uma adaptação do modelo taylorista/fordista baseado em um controle 

mais físico, tangível, para um estilo de gestão supostamente participativa em que o 

trabalhador é persuadido a controlar a si mesmo por ter introjetado os objetivos da 

organização. Esta adaptação reflete as contribuições da teoria das relações humanas, o 

entendimento de fatores motivacionais relacionados a sentimento e critérios não utilitários, 

a cooperação, a importância da comunicação. Lança-se mão de uma forte construção 

ideológica sob o discurso do compromisso mútuo e da cooperação. 

Foi avaliado, por meio da metodologia da História Oral temática, ademais da análise 

de referencial teórico, um caso de implementação de modelo de gestão estrangeiro em uma 

empresa. Trata-se uma distribuidora de energia elétrica da região sudeste do Brasil que 

implementou uma metodologia da gestão da qualidade. A Concessionária de distribuição de 

energia elétrica pertencente a um grupo internacional. Ela atende no sudeste do Brasil, 

cerca de 2,8 milhões de clientes residenciais, comerciais e industriais com a cobertura de 

uma área de 32.188 km².  

Decidiu-se por uma abordagem multiparadigmática, baseada na teoria crítica e no 

interpretativismo para que fosse possível alcançar uma visão holística da organização. Sob 

esta perspectiva procura-se revelar os aspectos de dominação e alienação que permeiam as 

práticas organizacionais. O propósito é incitar a emancipação, a independência reflexiva de 

pesquisadores e administradores. 
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 A organização em questão seguiu as orientações do chamado guru da qualidade 

Vicente Falconi, por meio de sua consultoria na época, a INDG, e suas diversas obras 

publicadas. De acordo com Turchi (1997, p.7) “Cabe ressaltar que o termo guru é 

amplamente utilizado na literatura sobre qualidade para se referir aos autores que 

desenvolvem essa forma ou modelo de gestão”. Falconi atribuiu seu modelo de qualidade 

ao modo de produção japonês. Não há pretensão de generalizações indefinidas visto que o 

estudo é fundamentalmente embasado em um caso de implementação de modelos 

específicos podendo as práticas de gestão diferenciar-se em cada empresa. Não será 

também objetivo deste trabalho reproduzir, em detalhes, as técnicas estatísticas de controle 

da qualidade. 

Esta pesquisa contribui com área de administração ao complexificar o ambiente 

organizacional. Ela ressaltou que antes de um modelo de gestão ser idealizado ou mesmo 

implementado, em especial, modelos estrangeiros, a realidade (contexto histórico e 

socioeconômico) brasileira, setorial e mesmo a realidade específica da empresa, devem ser 

adequadamente compreendidos. Assim, para que modelos estrangeiros sejam 

satisfatoriamente implementados em empresas brasileiras, estes devem ser adaptados as 

variáveis locais. No entanto, isso não ocorreu no caso aqui estudado, de forma que a 

pesquisa evidenciou possíveis transtornos da transplantação acrítica de modelos de gestão. 

Esta pesquisa serve à academia, bem como aos pesquisadores, como material de apoio a 

compreensão crítica dos atuais modelos de gestão/produção, a fim de que sejam pensadas 

novas formas de gestão que beneficiem mais a sociedade. 

O tema deste trabalho surgiu da experiência que tive ao trabalhar na distribuidora 

em questão, durante o programa de qualidade total. Participei diretamente da 

implementação do programa de qualidade quando trabalhava na área “qualidade da gestão”. 

Posteriormente, trabalhei como facilitadora no “faturamento”. Essas duas experiências me 

proporcionaram visões distintas do programa, além possibilitar a captura das diferentes 

percepções de meus colegas.   
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3 - Metodologia 

Emprega-se a perspectiva histórica na busca da compreensão das transformações 

dos instrumentos de controle da burocracia e do fenômeno do formalismo dentro das 

organizações. Ainda que a Administração tenha se calcado em parte na História (como 

também em outras ciências sociais), ela não atentou para todas as potencialidades desta 

apropriação. Potencialidades estas, ontológicas, epistemológicas e metodológicas. 

(COSTA, BARROS, e MARTINS, 2009) Para Ramos (1983, p.3), o “estudo científico da 

administração está destinado a frustrar-se quando isola um de seus elementos, tomando-se 

tentativa de explicação do todo pela parte”. Ele ressalta a importância de pensar a 

Administração não de forma fragmentada e encerrada em si, mas considerando o contexto 

histórico e o ambiente em que as organizações estão inseridas, outras esferas da vida social. 

“O estudo científico do fato e do sistema administrativo é necessariamente 

pluridimensional”. (RAMOS, 1983, p.3) 

A perspectiva histórica eleva a relevância teórica da pesquisa, pois aprecia a 

complexidade dos fenômenos administrativos. Avalia aspectos históricos, interculturais e o 

contexto das teorias e práticas organizacionais, revela seus posicionamentos e intensões 

ideológicas. Por fim, procura romper com a reprodução do pragmatismo dominante dentro 

da pesquisa em Administração. A perspectiva histórica permite o engajamento do 

pesquisador com a realidade do contexto da pesquisa. (BOOTH e ROWLINSON, 2006 

apud COSTA, BARROS, e MARTINS, 2009) 

Assim como na historiografia, a perspectiva histórica em Administração também 

passou por mudanças de paradigmas. Üsdikem e Kieser (2004) contribuíram para o 

desenvolvimento da pesquisa de cunho histórico na administração, ao traçarem um mapa do 

campo, classificando os trabalhos históricos na área em suplementaristas, integracionista e 

reorientacionista. Inicialmente a perspectiva histórica nas organizações limitava-se a 

elaboração de documentos a respeito da História do Negócio (ou empresarial), história da 

empresa (ou coorporativa) em um posicionamento suplementarista, acessório. Sob este 

posicionamento a História era vista apenas com um instrumento de confirmação e refino 

das teorias gerais em Administração. (COSTA, BARROS, e MARTINS, 2009) 
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 Com o tempo a perspectiva histórica nas organizações caminhou para a posição 

integracionista. A premissa é que a análise histórica eleva a qualidade da análise do 

contexto atual das organizações propiciando a identificação de oportunidades.  Seja por 

identificar acontecimentos passados que influem no presente, seja por meio da 

interdisciplinaridade com outras ciências humanísticas. (COSTA, BARROS, e MARTINS, 

2009) Este posicionamento centraliza acerca das “características e as causas das 

transformações históricas nas empresas, nas indústrias e nas economias, ou como as 

instituições do capitalismo industrial evoluíam”. (COSTA, BARROS, e MARTINS, 2009, 

p 294) As transformações organizacionais são compreendidas a partir do desenvolvimento 

do próprio capitalismo.  

COSTA, BARROS, e MARTINS (2009, 296 - 297) discorrem sobre as 

possibilidades da perspectiva histórica na pesquisa em administração, a partir de um 

posicionamento reorientacionista: i) “(...) novas percepções e novas abordagens com 

relação aos seus objetos de estudo (...)”, ii) “(...) conhecer a essência das diferentes 

realidades que coexistem no tempo e no espaço (...)”, iii) “(...) desvelando o componente 

ideológico presente nas escolhas, que, mediante a justificativa de uma racionalidade técnica 

neutra, limita – ou quase anula – possibilidades de alternativas.” iv) “(...) novas e diferentes 

fontes históricas, ampliando tanto a noção de objeto de pesquisa quanto à noção de 

documento.” v) “(...) permite o reconhecimento de que a construção de teorias e de 

pesquisas não são um processo puramente metódico e definido por regras, mas também (e 

principalmente) um compromisso ideológico, político e moral (...)”. 

A posição reorientacionista norteia todo este estudo.  De acordo com a classificação 

de Üsdikem e Kieser (2004), a perspectiva reorientacionista toma a história como um 

objeto a ser estudado em si mesmo, na medida em que sempre apresentará conexões com o 

presente.  

Na área de estudos organizacionais parte importante dos trabalhos se valem da 
história para buscar construir narrativas do passado que contribuam para 
compreender quais os contextos sociais e políticos que ensejaram certas 
possibilidades de desenvolvimento em lugar de outros. (BARROS, 
ALCADIPANI, BERTERO, 2015, p. 3) 
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Procurou-se a partir deste trabalho, incitar a busca de novos objetos de estudo no 

campo das organizações. Instigar uma visão crítica às teorias organizacionais 

descontextualizadas, principalmente com relação a aspectos culturais, históricos ou de 

realidade social.   

Este trabalho consistiu em uma pesquisa exploratória e qualitativa. "As pesquisas 

exploratórias com a principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

ideias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores." (GIL, 1994, p44) Quanto ao caráter qualitativo observa-se 

algumas características inerentes a este tipo de pesquisa: 

“(...) (a) a transitoriedade de seus resultados; (b) a impossibilidade de uma 
hipótese a priori, cujo objetivo da pesquisa será comprovar ou refutar; (c) a não 
neutralidade do pesquisador que, no processo interpretativo, vale-se de suas 
perspectivas e filtros vivenciais prévios dos quais não consegue se desvencilhar; 
(d) que a constituição de suas compreensões dá-se não como resultado, mas numa 
trajetória em que essas mesmas compreensões e também os meios de obtê-la 
podem ser (re) configuradas; e (e) a impossibilidade de estabelecer 
regulamentações, em procedimentos sistemáticos, prévios, estáticos e 
generalistas”. (GARNICA, 2005, p.7 apud REIS; SOUZA, 2012, p.5) 

 Não houve pretensão neste trabalho de imparcialidade. A pesquisa qualitativa 

reconhece a subjetividade do pesquisador, no entanto, procura-se esclarecer e justificar os 

posicionamentos teóricos e metodológicos. Buscou-se neste estudo privilegiar as vozes dos 

trabalhadores, muitas vezes, esquecidos na história das transformações organizacionais, 

dando aos seus depoimentos um sentido social.  

(...) a história oral tem privilegiado vozes esquecidas pela história oficial: os 
iletrados, as minorias, as mulheres, os camponeses, os operários. (...) Ouvir suas 
reivindicações, angústias, sugestões, críticas e apreender seus pontos de vista 
pode contribuir para melhor compreensão da vida organizacional contemporânea. 
(ICHIKAWA, 2006, p.182, grifo meu) 

 Esta pesquisa foi realizada por meio da História Oral - HO (realizando-se entrevistas e 

suas respectivas análises). A partir da análise dos depoimentos e da literatura a respeito da 

qualidade total, foram elaboradas categorias a fim de identificarem-se os pressupostos da 

TQM.  

A HO como atividade organizada data de 1948. O pós Segunda Guerra Mundial 

trouxe consigo o interesse na captação e retenção dos relatos dos seus afetados. Foi quando 
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o professor Allan Nevis lançou The oral history Project (em 1948), possível, em parte, 

graças as novas tecnologias. O rádio, as revistas e os jornais divulgavam os depoimentos. A 

princípio somente pessoas de destaque eram ouvidas. Os menos favorecidos passaram a ser 

reconhecidos pelos pesquisadores como fontes, só posteriormente. (ICHIKAWA, 2006) 

Em 1950, a partir do movimento por independência de países africanos, ocorria um 

esforço por parte de historiadores e antropólogos (liderados pelo belga Jan Vansina e pelos 

ingleses John Fage e Roland Oliver), em organizar a história desses povos, em grande 

parte, civilizações da palavra falada2. Na ocasião, esses estudiosos tiveram a possibilidade 

de trocar suas experiências de métodos e interpretações. (ICHIKAWA, 2006) 

O marco para a HO tal qual é utilizada hoje nos estudos organizacionais é fruto de 

uma nova sociologia (década de 1950) voltada para a cultura da classe operária e 

comunidade. Essa nova sociologia, convergente com a história, levou aos primeiros estudos 

utilizando as memórias individuais da classe operária. Na década de 1960, esse novo 

paradigma da sociologia, com sua interdisciplinaridade, se expandiu. Em 1967, surge nos 

EUA a Oral History Association, a partir de então, proliferaram-se os programas de história 

oral em universidades americanas, centros de pesquisas e instituições ligadas aos meios de 

comunicação. A HO americana tende a destacar o ponto de vista das elites como resultado 

do financiamento privado das pesquisas. (THOMPSON 1992 apud ICHIKAWA, 2006) 

Na Inglaterra, surge a 1973, a Oral History Society. A HO inglesa volta-se para a 

democratização da história, colocando as pessoas comuns como também autores da história 

(tarefa antes exclusiva dos historiadores). Por problemas de financiamento a pesquisa em 

HO na Inglaterra não avançou muito até anos de anos de 1980, com o estabelecimento de 

seu Nacional Sound archive. 

Inicialmente, em grande parte da América Latina, a HO propunha-se a “(...) fazer 

uma outra história: a história dos iletrados, dos vencido, dos marginais e das minorias 

(...)”.(ICHIKAWA, 2006, P.185) No caso do Brasil, o florescimento da metodologia de HO 

foi restringido, principalmente, em razão do regime ditatorial militar que coibia a expressão 

                                                           
2
 Nos países africanos a cultura e história locais são repassadas tradicionalmente por meio da oralidade, 

existindo poucos documentos históricos escritos. (VANSINA, 1981) 
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da opinião popular. Somente com a abertura política (a partir do anos de 1980) que 

começaram as iniciativas de pesquisa em HO no país. 

Em 1970, instituiu-se o Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC/FGV), referência até os dias de hoje em HO, em uma 

parceria entre a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Fundação Ford. Inicialmente o 

CPDOC não atingiu o público em razão de sua abordagem, muito limitada em função da 

conjuntura política (o regime militar) e seu modelo inspirado no Oral history program da 

Universidade de Columbia. A princípio, os temas abordados limitavam-se a estudos do 

passado, pouco conectados a conjuntura do presente ou a trabalhos sobre as elites no poder. 

(BOM MEIHY, 1996 apud ICHIKAWA, 2006) 

Somente em 1980 é que a perspectiva do CPDOC alterou-se, à experiência norte-

americana mesclou-se ao ponto de vista da nova esquerda inglesa que dava voz aos 

vencidos e a Nova História francesa. (BOM MEIHY, 1996 apud ICHIKAWA, 2006) No 

entanto, é nos anos de 1990 que a HO se expande no Brasil quando foi criada a Associação 

Brasileira de História Oral.(FERREIRA E AMADO, 2001 apud ICHIKAWA, 2006) 

Hoje a HO no Brasil pode ser vista como uma referência diferenciada em relação à 

Europa e EUA, seja pela pluralidade de culturas orais alcançadas, seja pela 

interdisciplinaridade (antropologia, música, folclore, etnografia, administração...) ou 

diversidade de pesquisadores que não são historiares, a saber, pesquisadores vinculados a 

órgão da administração pública e entidades de classe, arquivistas, estudantes de graduação, 

mestrado e doutorado, grupos sindicais, associação de moradores... (ICHIKAWA, 2006) 

Talvez por ser entendida, muitas vezes, equivocadamente, como o estudo sobre 

fatos passados, a história tenha sido desprezada inicialmente nos estudos organizacionais, 

voltados para questões presentes e futuras. Nesse sentido, a HO é um método enriquecedor 

para os estudos em administração à medida que privilegia o tempo presente. (ICHIKAWA, 

2006) Ela é a interpretação do passado pelo tempo presente, a interpretação atual (com base 

em novas circunstâncias) de acontecimentos vividos pessoalmente no passado. Não é uma 

reconstrução do passado (que é estático), mas da memória, das representações que são 

construídas em torno do fato. 
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 A HO baseia-se na historiografia, utiliza diversos tipos de documentos e destina-se a 

criação intencional de novas fontes a partir de entrevistas, fazendo dos entrevistados, 

autores da história. Ela é vista por alguns estudiosos como apenas uma técnica, por outros 

como disciplina, neste trabalho foi investida como metodologia, segundo Janaina Amado e 

Marieta de Moraes Ferreira, a História Oral (1996): 

(...) estabelece e ordena procedimentos de trabalho - tais como os diversos tipos 
de entrevistas e as implicações de cada um deles para a pesquisa, as várias 
possibilidades de transcrição de depoimentos, suas vantagens e desvantagens, as 
diferentes maneiras de o historiador relaciona-se com seus entrevistados e as 
influências disso sobre seu trabalho - funcionando como uma ponte entre a teoria 
e prática. 

 Existem três modalidades de HO: a história oral de vida em que o entrevistado tem 

mais liberdade para dissertar sobre sua experiência, a tradição oral, em que o foco está nas 

construções simbólicas de determinados grupos e a História Oral temática. Nessa há maior 

objetividade, busca-se a opinião do entrevistado acerca de um assunto específico e 

preestabelecido (relacionado a um acontecimento vivido pessoalmente ou em grupo), é o 

caso das entrevistas realizadas neste estudo. Ainda que as entrevistas percorram pontos da 

vida do interlocutor, essas informações serão de fato consideradas relevantes caso 

mantenham aspectos úteis à análise da temática central. (ICHIKAWA, 2006) 

 A metodologia de História Oral Temática não é uma simples captação e retenção de 

relatos, (objetiva revelar o que o entrevistado não conseguiu traduzir em palavras e que não 

consta nos livros) há interação entre o pesquisador e o entrevistado, resultando nas 

impressões e pensamentos de ambos. Mais que o conteúdo do fato, a HO interessa-se pelas 

representações que os entrevistados constroem a respeito do evento. Alicia J.Rouverol 

citada em História Oral_desafios para o século XXI, esclarece os resultados alcançados em 

sua pesquisa a partir da relação que estabeleceu com Linda, uma operária que ela 

entrevistou e que serviu como interlocutora em seu ensaio When Plants Shut Down 

(FERREIRA, 1996), “Como resultado, a história reflete não apenas as palavras, impressões 

e pensamentos de Linda, mas também as lentes através das quais Cedric, Steve e eu 

percebemos seu mundo”. (FERREIRA, 1996 p. 14) 

 Não há pretensão de “contar uma nova história”, apenas trazer questões e 

interpretações pouco exploradas. Cada indivíduo é protagonista dos acontecimentos sociais 
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e sua memória, experiência particular, esta contida na história coletiva, por isso o interesse 

da HO na construção individual, “apoia-se em pontos de vistas individuais, expressos nas 

entrevistas; estas são legitimadas como fontes (seja por seu valor informativo, seja por seu 

valor simbólico)”. (FERREIRA, 1996, p. 14) 

 A HO leva em conta a perspectiva subjetiva, o valor simbólico que o indivíduo atribui 

ao objeto de estudo, de forma a decifrar a importância e impacto da experiência em sua 

vida, “objeto de estudo do historiador é recuperado e recriado por intermédio da memória 

dos informantes”. (FERREIRA, 1996, p. 14) A memória não pode ser resgatada (no sentido 

mais puro), cada vez que ela é evocada, é também reconstruída a partir de significações 

presentes. (DE CERTEAU, 1998) 

 A HO apoia-se na memória que é seletiva, regenerativa, simbólica e mutável, por isso, 

limita-se a suscitar questionamentos. É necessário posicionar as narrativas, buscar respostas 

e embasamento na teoria Histórica, sociológica, psicanalista e em outras fontes 

documentais, segundo Ferreira. (1996, p. 14) Ao longo da análise, pode-se constatar que o 

processo é lembrado de maneira diferente por cada trabalhador, isto devido à perspectiva 

subjetiva, o valor simbólico que é esquadrinhado pela história oral. 

A memória é construída principalmente socialmente, ela delimita o que o grupo tem 

em comum ao mesmo tempo em que fortalece essa ligação. Está estreitamente ligada à 

identidade, seja individual ou coletiva, ela garante continuidade e coerência em ambos os 

casos. Ela é a interpretação presente de acontecimentos passados. Sob a perspectiva da AD 

a memória é o conjunto de lembranças discursivas que se tem a respeito de eventos 

passados. 

Para Certeau (1998), o historiador sempre faz sua análise a partir da comparação do 

(estrutura) passado com o (estrutura) presente. Ele estabelece o passado por meio de sua 

comparação e diferenciação com o presente. Por isso, não é possível compreender 

completamente o passado, já que não é possível deslocar-se da estrutura do presente. Da 

mesma forma, não é possível compreender o outro em sua totalidade. Ele sempre estará 

inserido em uma estrutura na qual o historiador não domina os códigos (ainda que se 

esforce para tal), mesmo que conheça o idioma.(GEERTZ, 2008) 



23 

 

É possível que conforme novos símbolos são criados ou antigos símbolos se 

modifiquem, o indivíduo e/ou o coletivo, também altere sua interpretação de um fato 

determinado, um fato passado, estático. Há, no entanto, tanto na esfera individual como na 

coletiva, elementos invariáveis nos discursos, em geral, estes pontos são revisitados 

sucessivamente nas narrativas de memória, no caso deste trabalho, as entrevistas de história 

oral. Esses elementos imutáveis tornam-se realidade, parte da essência da pessoa ou do 

grupo. (POLLAK, 1992) 

Para Pollak, a memória é construída de acontecimentos vividos pessoalmente e em 

menor grau, por acontecimentos vividos em grupo. Esses últimos, não ocorreram com o 

indivíduo precisamente, porém há tamanha identificação e partilha de significados que não 

há como separar-se desta construção, desta memória. Eventos podem ser tão traumatizantes 

para grupos, seja territoriais, étnicos, religiosos, políticos, dentre outros, que sua memória 

pode ser repassada por gerações com grande identificação. (JOUTARD, 1974 apud 

POLLAK, 1992)   

Ao lidar com memória é necessário entender sua complexa trama de influencias. 

Essas preponderâncias são as relações afetivas que se desenvolvem ao longo da vida com 

lugares, pessoas ou personagens e períodos. É normal que haja nas entrevistas confusão 

com datas, lugares ou mesmo a associação de fatos de eventos diversos. Isso ocorre porque 

as pessoas têm a tendência de associar eventos sociais a eventos da vida particular e 

também a fazer conexões entre eventos que possuam grande significação subjetiva, mesmo 

que não tenham sido vividos pessoalmente. Não é, portanto uma falsificação do relato. 

(POLLAK, 1992) Interessa ao pesquisador de história Oral saber qual a ligação real entre a 

associação e o evento de fato.  

A memória é seletiva, nem tudo fica guardado. Ela também sofre variações de 

acordo com o momento em que a narrativa está sendo construída. Há, entretanto, um 

esforço, seja consciente ou inconsciente na organização da memória. Segundo Pollak 

(1992, p.5) “O que a memória individual grava, recalca, exclui, relembra, é evidentemente 

o resultado de um verdadeiro trabalho de organização”. Esse é um processo que se estende 

a memória coletiva, porém nesse caso, o processo pode ser ou não intencional. Em geral, a 
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história oficial tende a favorecer o ponto de vista da classe dominante ou mesmo selecionar 

o que será mantido ou retirado da narrativa, conforme for conveniente.   

Um elemento essencial na análise de relatos é o silêncio, entendido como uma 

forma de lidar, suportar ou superar o passado. A rememoração pode ser um processo 

doloroso por conta dos sentimentos que é capaz de evocar como dor, medo, angústia e 

culpa. Além disso, o entrevistado preocupa-se em ser mal interpretado ou recriminado. 

Nesse sentido, a gestão da memória relaciona-se a construção identitária à medida que 

comporá a imagem que o indivíduo tem de si por si e por outrem. (POLLAK, 1989) 

O silêncio é visto como resistência aos discursos oficiais. Enquanto a classe 

dominante doutrina ideologicamente por meio do discurso oficial, longe de cair no 

esquecimento, as lembranças dissidentes individuais e de grupo são transmitidas entre as 

gerações pela oralidade até que encontrem condições para vir a tona. Esse é o caso em que 

o silêncio emerge como resultado temporário da disputa entre o Estado dominador e a 

sociedade civil. Há, porém, em maior medida, os casos de silêncio resultante de critérios, 

principalmente, de aceitabilidade entre grupos minoritários e a sociedade em geral. 

(POLLAK, 1989) 

Pollak (1989) ilustra alguns casos de silêncio. O caso dos antigos nazistas ou 

simpatizantes do regime. Essa memória é comumente silenciada nas histórias individuais 

alemãs ou austríacas, em alguns casos por vergonha e em outros, pelo medo de não ser 

aceito ou ser julgado. Outro caso é o dos sobreviventes dos campos de concentração nazista  

que haviam sido deportados da Alemanha e da Áustria e retornaram. O silêncio deles pode 

ser explicado pela necessidade de superar o trauma para continuarem suas vidas, não 

provocar um sentimento de culpa em seus vizinhos e até mesmo um sentimento oculto de 

culpa3.  

Ainda dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, Pollak (1989) exemplifica a 

disputa da memória entre os grupos. O caso dos recrutados a força, os alsacianos, pelos 

nazistas. Eles culpam muito mais o exército vermelho que os próprios nazistas. Isso porque, 

                                                           
3 A comunidade judaica chegou a negociar com o regime nazista fazendo concessões até o ponto de não ser 
mais chamada a negociação. (POLLAK, 1989) 
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a história oficial dos comunistas não coloca os alsacianos como também vítimas do regime 

nazista, levando-os a silenciar suas memórias e a auto renegação. Outro caso foi a reescrita 

da história a partir da denúncia dos crimes stalinistas por Nikita Kruschev. 

 Um aspecto importante acerca da identidade social e a construção da subjetividade, da 

imagem que o indivíduo tem de si, é que esta imagem subjetiva não é construída sem a 

perspectiva do outro. Essa intermediação se dá sob critérios como aceitabilidade, 

admissibilidade e credibilidade, eles resultam do confronto entre a memória individual e 

coletiva. (Pollak, 1992) Para o pós-estruturalista Certeau4, o pensamento estrutural trás para 

a psicanálise o entendimento do “eu” como estrutura linguística, sendo a subjetividade5 

uma construção da linguagem e por seguinte o próprio sujeito também o é. O corpo também 

é uma narrativa, o sujeito é a encanação da linguagem. Essa, não se limita a palavra falada 

ou escrita, mas é qualquer código que permita a comunicação. As próprias estruturas são, 

para Certeau (e estruturalistas), linguagem. (ALBUQUERQUE, 2011) 

 Se a memória e a identidade são valores disputados, e a linguagem sua estrutura 

constitutiva, então é natural que haja conflitos intergrupais pelo poder da linguagem, pelo 

controle do discurso, em particular, entre grupos políticos distintos. (POLLAK, 1992)  

No contexto de Maio de 19686, Certeau escreveu o texto que mais tarde comporia o 

livro “A tomada da palavra: por uma Nova Cultura” (1968), sua própria interpretação do 

ocorrido. O movimento de Maio de 1968 diferenciou-se das demais manifestações de 

                                                           
4 O estruturalismo predomina nas universidades francesas nas décadas de 1950 e 1960, começando a entrar 
em crise em Maio de 1968. Certeau ao mesmo tempo em que é fruto do estruturalismo dominante, também o 
é, da crise do estruturalismo. Ele foi fundamentalmente influenciado pelo estruturalismo na psicanálise - 
escola de Lacan. (ALBUQUERQUE, 2011) 

5 De Certeau (1998) compreende a subjetividade, isto é, o modo particular como cada indivíduo compreende 
os seus pensamentos, sentimentos e a sua própria pessoa, como uma reapropriação de elementos de uma 
cultura preexistente. 

6
 Estudantes universitários franceses (dos arredores de Paris) inicialmente protestaram contra os alojamentos 

separados por sexo. Entusiasmados com o movimento, passaram a ir às ruas para manifestarem-se pedindo 
mudanças políticas, culturais e sociais. Dentre as solicitações estava à renúncia do então presidente Charles de 
Gaulle. Cerca de nove milhões de trabalhadores uniram-se ao movimento, deflagrando a mais longa e 
profunda greve da França. Além de ter alcançado vários setores da sociedade, o movimento estudantil francês, 
influenciou manifestações de jovens em outros países como Estados Unidos, México, Itália, Brasil e etc. De 
maneira geral as manifestações desse período obtiveram bem mais conquistas sociais do que políticas. 
(BADARÓ, 2008). 
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esquerda até então, por não ter partido de nenhuma entidade organizada (partidos ou 

Sindicatos), e em certa medida, até se opunha a essas entidades. Nesse sentido, o título da 

obra de Certeau é emblemático. Ela demarca a tomada da palavra que estava com os 

professores, no caso dos estudantes, e com os “patrões” e lideranças sindicais, no caso dos 

trabalhadores. Estudantes e trabalhadores passaram a ser sujeitos do discurso. E esse 

discurso manifestou-se de diversas formas, seja por cartazes, panfletos, pixações nas 

universidades, igrejas, muros, ônibus e construções... A palavra se popularizou. Segundo 

Durval Muniz de Albuquerque (2011), Maio de 1968 pode ser chamado como o levante das 

palavras (as palavras se levantaram dos papéis e se verticalizaram, foram às ruas). 

Após Maio de 1968 a rigidez do estruturalismo passou a ser questionada com mais 

veemência. O sujeito voltou ao seu lugar na história que havia sido tomado pela estrutura. 

Ainda que os sujeitos não consigam se desvencilhar das estruturas, eles também são seres 

estruturantes, são agentes de produção e reprodução. Então, a fragilidade do estruturalismo 

não estava na concepção das estruturas, mas na falta de mobilidade que ele as atribuía - ele 

não explica como as estruturas se transformam. (ALBUQUERQUE, 2011)  

No interior das próprias estruturas existe a possibilidade da delinquência (o 

deslocamento dos códigos), em suas zonas de fragilidade, “tudo ocorre como se a própria 

delimitação fosse a ponte que abre o dentro para o outro”. (DE CERTEAU, 1998, p.215) 

Então para ser delinquente é preciso antes, ser sujeito ao código, “se o delinquente só existe 

deslocando-se, se tem por especificidade viver não à margem, mas nos interstícios dos 

códigos que desmancha e desloca, se ele se caracteriza pelo privilégio do percurso sobre o 

estado, o relato é delinquente”. (DE CERTEAU, 1998, p.216, grifo meu) 

O sujeito não é visto como receptor passivo dos aparelhos ideológicos. (DE 

CERTEAU, 1998) Ele é capaz de trabalhar os diversos fragmentos da linguagem e 

sintetizá-los segundo sua própria cultura, tem a capacidade de fugir do discurso de ordem 

(o sujeito insubmisso). Certeau valoriza o sujeito individual em sua trajetória pelo mundo. 

Se Bourdieu trata da escola como um aparelho reprodutor da ordem social, Certeau não 

deixa de com ele concordar, porém destaca a capacidade de emancipação que há em cada 

sujeito. Essa é a delinquência, a rebeldia no próprio âmago da estrutura e também a maneira 
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como ela irá aos poucos se transformar. É nesse sentido que esta pesquisa interessa-se pelo 

relato oral dos trabalhadores, por sua potencial delinquência.    

Sobre as condições de produção do discurso, pressupõe-se que a comunicação é um 

ato normatizado em que existe expectativa de correspondência e limites à interpretação. A 

correspondência alcançada indica também a legitimidade que tem o falante perante os 

ouvintes. Não é a legitimidade, porém, condição única para que o discurso tenha valor, é 

necessário ao falante ganhar credibilidade e influência sobre o público. Com vistas a isso, 

existem as estratégias discursivas: a escolha apropriada do modo de contato, a relação que 

se estabelece entre os sujeitos da comunicação, a construção da imagem do emissor - seu 

ethos, a maneira de captar o afetivo do público para convence-lo - o pathos e a construção 

de um discurso coerente para descrição e explicação do mundo - o logos MACHADO; 

MELLO, 2010, p.57 -77). 

O esquecimento, outro conceito chave que perpassa a enunciação, constitui a 

própria linguagem. Orlandi (2001) aborda duas formas de esquecimento. O primeiro 

esquecimento relaciona-se ao caráter parafrástico da linguagem, o falante não diz nada 

somente por ele, mas reorganiza o discurso de seu entorno para compor o seu próprio, 

alterando sempre as condições de produção. É como se quando ele discursa, uma voz o 

precedesse. (FOUCAULT, 2001) Sob esta perspectiva, na ideologia não há ocultação de 

sentidos, mas sim sua institucionalização, sua naturalização.  

(...) o trabalho ideológico é um trabalho de memória e do esquecimento, pois é 
quando passa para o anonimato que o dizer produz seu efeito de literalidade, a 
impressão do sentido (...) é justamente quando esquecemos quem disse 
“colonização”, quando, onde e por que, que o sentido de colonização produz seus 
efeitos”. (ORLANDI, 2001, p. 49) 

A outra forma de esquecimento é o ideológico, diz respeito ao silenciar de outras 

formas de dizer (polissemia). Não há o querer dizer, há o dito e o silenciado. O que não será 

dito, faz parte de uma escolha inconsciente, por exemplo: “Na ocasião, o interesse privado 

acabou vencendo o interesse público” (CHUAHY; VICTER, p.28). Os autores referiram-se 

ao pagamento do governo militar (de 1964, presidido por Castelo Branco) de 135 milhões 

de dólares à Amforp (companhia elétrica estrangeira), durante a compra dos bens de suas 

diversas subsidiárias. Chuahy e Victer, ambos ligados ao Centro de Estudos Estratégicos da 
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Escola Superior de Guerra, parecem amenizar a participação ativa do governo militar nesta 

negociata. Sobre o esquecimento ideológico: 

(...) é da instancia do inconsciente e resulta do modo pelo qual somos afetados 
pela ideologia. Por esse esquecimento temos a ilusão de ser a origem do que 
dizemos, quando, na realidade retomamos sentimentos pré-existentes”. 
(ORLANDI, 2001, p.35) 

 Dizer que o “interesse privado acabou vencendo o interesse publico” foi uma 

escolha (consciente ou não). A instituição a qual os autores pertencem baliza os limites do 

discurso, mesmo que não seja de forma formalmente proibitiva, mas por meio do 

entendimento do que é aceito ou não pela comunidade (o que é dizível e o que é interdito). 

Isso talvez os tenha levado a não construir um discurso que admitisse o suposto equívoco 

do governo militar. 

Ao interpretar enunciados é preciso cuidar para não incorrer em uma análise 

totalitária. Nesse sentido, é necessário distanciar-se, um pouco, do marxismo clássico que 

apregoava uma noção de totalidade ao eliminar as diferenças (raciais, culturais, de 

pensamento) individuais dentro das classes. As análises se modificam com o tempo, a 

cultura e o local. Não se pode tomar como verdade absoluta uma determinada interpretação 

de discurso, o pesquisador deve apenas suscitar possíveis interpretações.  

A HO e a interpretação de textos (escritos ou não) não são uma ciência ou um saber 

que pretende encontrar a verdade nos discursos, elas têm natureza interpretativa e 

especulativa, buscam compreender os sentidos que são mobilizados pelo sujeito que 

pronuncia a fala. São subjetivas porque todo pesquisador é um sujeito que imagina a sua 

própria realidade e não é imparcial ou objetivo. Igualmente neste trabalho, não houve a 

intenção de avaliar como observador de fora que não influência ou é influenciado pelos 

fenômenos analisados (conforme creem os estruturalistas e positivistas). Um analista pode 

ter uma interpretação diferente do outro, sem que nenhum dos dois esteja errado, apenas 

partiram de perspectivas diversas.  

 Uma limitação apontada por críticos à HO é com relação à captura da realidade. Como 

anteriormente esclarecido a parte do pressuposto de que o fenômeno será interpretado, 

percebido pelo pesquisador a partir de seus valores, conhecimentos e experiências, os 

símbolos que construiu ao longo de sua vida. A crítica refere-se justamente a esta 
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subjetividade que supostamente impediria que a pesquisa demonstrasse a realidade. Ora 

independente do método de pesquisa, os fenômenos observados sempre serão interpretados, 

direta ou indiretamente, por seres humanos, seres simbólicos que interpretam o mundo 

segundo suas crenças ideológicas, religiosas, políticas... Não há imparcialidade em 

nenhuma pesquisa. O risco é naturalizar-se uma determinada visão encobrindo-a pela 

pretensa imparcialidade. 

 Buscou-se nesta pesquisa, lançar um olhar crítico, reflexivo e relativo contra o 

funcionalismo positivista, ao objetivismo e determinismo dominante e naturalizado nas 

pesquisas em Administração e nas práticas organizacionais. Orientações mais 

interpretativistas, subjetivas e discursivas foram seguidas nesta análise empírica do 

ambiente organizacional. Decidiu-se por esta abordagem multiparadigmática, baseada na 

teoria crítica e no interpretativismo para que fosse possível alcançar uma visão holística da 

organização. Sob esta perspectiva procura-se revelar os aspectos de dominação e alienação 

que permeiam as práticas organizacionais. O propósito é incitar a emancipação, a 

independência reflexiva de pesquisadores e administradores. 

 A teoria crítica da administração pode ser compreendida como o paradigma humanista 

radical no modelo de Burrell e Morgan (BURRELL; MORGAN, 1979), em razão da 

subjetividade e do posicionamento radical característicos. No Brasil, os pioneiros Guerreiro 

Ramos, Tragtenberg e Prestes Motta são referência no estudo crítico em Administração. 

Eles enxergavam as potencialidades do Brasil e os obstáculos à realização destas 

potencialidades.  

 Segundo Vieira e Caldas (2006) a teoria crítica demonstra como os fatos deveriam ser, 

e não precisamente como são. Para os críticos desta corrente, isso seria uma limitação, 

porém “é impossível mostrar as coisas como elas realmente são, senão a partir da 

perspectiva de como elas deveriam ser”. (VIEIRA; CALDAS, 2006, p. 60) A teoria crítica 

não tem caráter utópico, mas identifica os entraves e potencialidades na construção de uma 

realidade melhor. (VIEIRA; CALDAS, 2006) 

Assim, a teoria crítica aponta para a prática a partir da realização desses 
potenciais, por meio da identificação e rompimento dos obstáculos. É a teoria no 
ato. O ato é aquele da realização dos potenciais do mundo, e tais potenciais são de 
natureza necessariamente emancipatória. (VIEIRA; CALDAS, 2006, p.60-61). 
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 O interpretativismo está relacionado à intepretação como sugere o nome, mas também 

à criação de sentido. Encara o ambiente organizacional como uma construção subjetiva, 

proveniente das interações entre as pessoas, uma estrutura social que cria seus próprios 

sentidos. Os membros da organização fazem leituras a respeito de acontecimentos internos 

e externos a organização, e nela, estas leituras são compartilhadas, criando os seus sentidos.  

A principal crítica do interpretativismo ao funcionalismo é seu ensejo por objetivar a 

organização, entender um ambiente social como um ambiente natural (físico), tangível, 

concreto. Em um ambiente social o que mais importa são os significados atribuídos às 

coisas, a “realidade” que é construída a partir dos sentidos que foram criados em seu 

interior. (BISPO, 2010)  

 Há uma intencionalidade de criação de sentidos, por parte da alta administração, de um 

entendimento compartilhado, um padrão de comportamento, uma cultura. A cultura 

organizacional é a materialização da ideologia da burocracia. Ela é a mediação entre os que 

possuem os signos de poder, a alta administração, e os que estão sujeitos a esse poder, os 

trabalhadores. (GEERTZ, 2008)  

 São utilizadas as mais variadas maneiras de introjetar determinados significados e 

interpretações, seja através da visão, missão, objetivos, valores, discurso organizacional, 

práticas organizacionais, modelos de gestão e etc. Apesar disso, a criação de sentidos 

desvia-se, em parte, desta intencionalidade (a delinquência). Por meio dessas “ferramentas 

de criação de sentido”, a organização acaba por criar uma memória de interpretações que se 

mantém mesmo com a mudança de seus membros ao longo do tempo. Essa é a cultura 

organizacional em sua função de estrutura estruturante. (GEERTZ, 2008) 

 Apesar de o interpretativismo ser considerado uma “sociologia da regulação” e a teoria 

crítica ser orientada à mudança social (BURRELL; MORGAN, 1979) ambas as correntes 

são alternativas resistentes ao positivismo lógico. (VIEIRA; CALDAS, 2006) E são 

assimiladas neste trabalho da seguinte maneira, se por um lado o interpretativismo descreve 

a construção de significados, “a teoria crítica busca agir sobre as forças que podem gerar 

sentidos alienantes e dominadores”. Cabe lembrar que o uso do interpretativismo junto da 

teoria crítica não é uma inovação, o próprio Tragtenberg foi quem quebrou o tabu de 

trabalhar Weber e Marx em um mesmo texto. (MOTTA, 2001)  
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3.3- Obtenção e Análise de dados 

 O estudo foi realizado em duas etapas. A primeira foi revisão de literatura, tanto para 

compor o referencial teórico da pesquisa quanto para analisar o padrão dominante nos 

discursos das literaturas sobre TQM. A segunda etapa foi estudo de campo, por meio de 

visitas à empresa, análise de boletins do Sindicato de eletricitário (fornecidos pelo diretor 

do Sindicato), conversas exploratórias com os trabalhadores da empresa e entrevistas 

semiestruturadas. 

 Foram realizadas entrevistas com: o ex-coordenador do Programa de Qualidade, o 

diretor de um dos sindicados de eletricitários da área de concessão da distribuidora, a ex-

analista do programa de qualidade, três facilitadores7, e três trabalhadores que não 

receberam treinamento direto da área de qualidade. Todas as entrevistas foram 

semiestruturadas e contaram com roteiro (Apêndice A) para orientação e foram gravadas 

em áudio. Alguns dos entrevistados participaram como responsáveis do projeto de 

implementação do modelo, outros foram pontos focais de disseminação, comunicação e 

treinamento e os demais são trabalhadores que passaram a trabalhar sob o novo padrão.  

 Esta pesquisa como também a de Nogueira (1999) buscou captar a vivência dos 

trabalhadores, através do discurso, do ponto de vista deles, a respeitos das transformações 

ocorridas - mudanças essas, principalmente, em decorrência do processo de privatização e 

posteriormente, do programa de qualidade. Esses estudos não buscaram uma 

representatividade quantitativa, já que abarcam um pequeno número de trabalhadores em 

relação à totalidade do setor elétrico. No entanto, buscam capturar as principais 

considerações e argumentações dos trabalhadores envolvidos nas transformações 

decorrentes das reestruturações.  

 Alguns nomes de entidades, como é o caso do Sindicato, não foram identificados ou 

foram parcialmente identificados (no caso de entidades de classe, por exemplo, foram 

retirados siglas ou nomes que especificassem a localidade) para não haver fácil 

                                                           
7
 Essas pessoas receberam treinamento direto da área de qualidade e ficaram responsáveis por replicar esse 

treinamento em suas respectivas áreas. Eles devem acompanhar e incentivar as demais pessoas a aderirem às 
ferramentas de qualidade. 
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identificação da distribuidora. O objetivo é salvaguardar os trabalhadores entrevistados que 

ainda trabalham na referida empresa - tantos os trabalhadores vinculados à empresa quando 

os já desvinculados não foram também identificados. Depois de transcritas as entrevistas, 

foi solicitado aos entrevistados autorização para publicá-las para uso acadêmico, através de 

CARTA DE CESSÃO. A partir das entrevistas, os dados foram compilados, levando em 

conta os resultados qualitativos apresentados, com base nos eixos de análise sugeridos no 

roteiro. A metodologia apresentada é a mais utilizada nas áreas das ciências humanas (GIL, 

1994) o que aponta sua adequação ao tema que será tratado. 

As entrevistas foram utilizadas “(...) como técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção de 

dados que interessam à investigação (GIL, 1994, p113)”. 

É objetivo deste trabalho, captar as transformações nos mecanismos de controle da 

burocracia e analisar como o processo de formalismo é institucionalizado pelo uso acrítico 

de modelos de gestão estrangeiros. Para analisar o impacto disso nos processos da 

organização e nos aspectos psíquicos e sociais dos trabalhadores, é necessário, além estudar 

o arcabouço teórico das práticas, verificá-las e compreender como ocorre o fenômeno do 

formalismo a partir dos sujeitos que os vivenciam. Desta maneira, o uso da história oral é 

adequado para compreender as transformações que ocorreram na organização através da 

experiência dos que viveram estas mudanças. Nesse sentido, os relatos dos trabalhadores 

foram utilizados como fonte histórica. 

 Os conceitos de “lugar” e “espaço”, centrais na obra de Certeau (1998), são 

fundamentais para a aplicação da HO e elaboração de categorias discursivas, nesta 

pesquisa. O lugar é entendido como uma disposição de elementos sem organização, 

enquanto o espaço seria a significação do lugar, isto é, os significados constituídos por 

meio da articulação, da prática humana e do discurso. Apenas a prática social ou “prática de 

espaço” (outro conceito de Certeau), institui espaços. Dito de outro modo, a articulação dos 

elementos do lugar, pelos homens, o tornará espaço. 

O espaço é produto das práticas e dos relatos porque ele pode ser praticado e relatado 

de formas diversas. Cada indivíduo pode praticar o espaço de maneira distinta e, por 
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conseguinte, relatar, contar, descrever ou interpretar o espaço a partir de seus próprios 

códigos. O espaço tem uma dimensão empírica, projetada ou não. Se projetado, possui uma 

racionalidade inicial o que não impede que os indivíduos o codifique de maneira diversa a 

essa racionalidade (DE CERTEAU, 1998). 

A “estratégia” conceituada por Certeau (1998) é um planejamento racionalizado, a 

médio ou longo prazo, de uma narração que pretende circunscrever um determinado 

espaço. Ela possui trajetória e objetivo claros, a naturalização de certos sentidos no espaço. 

Ela precisa de certo tempo de maturação para se efetivar. No entanto, a estratégia nem 

sempre atinge os resultados esperados. Ela está sempre em uma relação de força com outras 

estratégias, em contradição. Esse conflito não necessariamente se resolve, mas se reproduz 

se recoloca ou se realoca.  

A tática (outro conceito de Certeau) é realizada em momentos específicos, quando o 

indivíduo tenta burlar ou desviar-se de uma estratégia. Para Certeau (1998) a tática é a arma 

dos fracos porque a parte mais fraca terá de reagir em resposta à estratégia da parte mais 

forte. O forte articula as estratégias enquanto ao fraco restam as táticas. Isto é, a tática é o 

deslocamento oportuno do fraco em relação à estratégia do forte. A tática é a resistência do 

fraco na relação de poder com o forte. Ao contrário da estratégia, a tática esta no campo da 

intuição ao invés da razão.  

Trazendo a discussão teórica de Certeau para o contexto desta pesquisa, as 

organizações são espaços, ou seja, lugares projetados a partir de determinada racionalidade 

e de onde emergem determinadas práticas e relatos. A alta administração das empresas 

possui estratégias para construir determinados significados no espaço “organização”. 

Mesmo o desmanche do setor elétrico, não ocorreu sem que houvesse, concomitantemente 

em curso, uma estratégia com vistas a construção de novos significados, de um novo espaço 

no interior das antigas estatais. Novos sentidos foram sendo colocados, como por exemplo, 

a re-conceitualização do que é produtivo. Essa estratégia no interior das organizações foi 

um reflexo de uma estratégia maior, o projeto neoliberal que aos poucos propunha novas 

práticas e relatos para daí produzir um novo arranjo social, um novo tipo de acumulação de 

capital. 
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A estratégia como narrativa constitui-se de uma linguagem própria que irá suportar os 

discursos (lembrando que todo discurso é perpassado por outros discursos, por outros 

significados). O Programa de qualidade é uma estratégia da administração na distribuidora. 

Ele instituiu uma linguagem própria a fim de estabelecer novos sentidos e reforçar a 

coerência nos discursos da administração. Aos trabalhadores restam as táticas, nessa 

relação de força com a alta administração.  

A categorização dos discursos foi utilizada nessa pesquisa para identificar padrões 

dominantes durante a reforma do Estado e no discurso dos líderes do Programa de 

qualidade na distribuidora. Foram analisados recortes de textos da literatura revisada e 

transcrições de entrevistas com os líderes do Programa de Qualidade. Dessa maneira, foram 

categorizados, nos enunciados, os objetos discursivos (COSTA, 2010). De acordo com 

Fairclough “por objetos, Foucault entende objetos de conhecimento, as entidades que as 

disciplinas particulares ou as ciências reconhecem dentro de seus campos de interesse (...)”. 

(2001, p. 65) Nesse sentido, os discursos construirão/reconstruirão os objetos conforme 

suas regras de formação.  

Os objetos e seus sentidos (nos enunciados analisados) foram classificados em cinco 

categorias, como no estudo de Costa (2010), a fim de melhor compreender o padrão nos 

discursos. As cinco categorias são: i) Estado neoliberal -  relacionado com os princípios e 

características que norteiam o agir desse novo (conceito de) Estado, ii) clientização - 

pretende equiparar relações sociais a relações comerciais, entre fornecedor e cliente. Nesse 

caso, transforma-se o sentido de cidadão, de maneira que ele passa a ser comparado a um 

cliente, deixando de ser um ator social com participação política, iii) processo de mudança - 

Descreve a maneira como uma mudança organizacional deve ser conduzida para que 

obtenha êxito, iv) padronização e produtividade - defende a produtividade como resultado 

direto e certo da extrema racionalização do trabalho e v) competição produtiva - pretende 

destacar aspectos positivos da competição. 

A HO, além de capturar o testemunho dos trabalhadores como fontes históricas, foi 

utilizada para identificar as táticas adotadas pelos trabalhadores, suas resistências à 

naturalização do discurso da gestão. Ainda que em outros momentos eles possam 
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reproduzir o discurso dominante, de maneira consciente ou não. Então, a HO foi empregada 

ainda, para compreender como o discurso dominante é reproduzido e/ou apropriado pelos 

trabalhadores.  

A consciência é o fato de o trabalhador entender (em alguns casos ou momentos) que 

por estar em um espaço circunscrito chamado “organização”, ele deve compreender e está 

inserido nos códigos deste espaço, ainda que ele não concorde, em parte ou completamente, 

em seu interior, com esses sentidos. Ele é obrigado a usar a linguagem da organização. 

Sendo assim o uso da HO, nesta pesquisa, procura captar as táticas apresentadas de maneira 

explícita ou mesmos as táticas que ficam no “não dito”, isto é, que são silenciadas e que 

escapolem do discurso. Procurou-se entender o discurso que os trabalhadores fazem para a 

administração, de maneira formatada pela ideologia da TQM, em contra partida as suas 

práticas cotidianas.  

A seguir, são apresentadas esquematicamente as cinco categorias de análise 

relacionadas aos objetos e respectivas significações identificadas nos enunciados analisados 

(ao longo desta pesquisa).  O quadro I foi inspirado no modelo de Costa (2010). A 

categorização dos sentidos, bem como a identificação das condições de produção do 

discurso, facilita a compreensão da estratégia adotada para a ressignificação dos objetos 

discursivos. Pêcheux foi o primeiro a definir empiricamente as noções de condições de 

produção de discurso. (1969 apud OLIVEIRA, 2007) São elementos do discurso: o 

protagonista do discurso, o referente, as regras e normas que os interlocutores estabelecem 

entre si e os lugares8 (segundo definição de Pêcheux, 1969) que os interlocutores ocupam 

na estrutura social. Esses elementos não devem ser entendidos apenas empiricamente, mas 

a partir de possíveis representações (imaginárias) histórico-social, principalmente no que se 

referem aos espaços ocupados pelos interlocutores na estrutura social, exemplo: lugar de 

ministro, lugar de Phd, lugar de professor, lugar de especialista em TQM e Lugar de CEO 

de uma multinacional. 

 

                                                           
8 Pêcheux usa o termo “lugar” com o mesmo sentido da definição de “espaço” para De Certeau. Neste caso, 
optou-se por manter o termo “lugar” ao referir-se as contribuições teóricas de Pêcheux. 
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Quadro I - Categorias analisadas a partir dos enunciados 

 

Os próximos capítulos têm como objetivo apresentar ao leitor as relevâncias e os 

pressupostos do estudo, assim como breves discussões teóricas.  
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4 - Teorias da administração e o desenvolvimento histórico do capitalismo 

4.1 - Breve Histórico do Surgimento da Sociedade Industrial  

Desta vala imunda a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o 
mundo todo. Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o 
seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade, aqui a civilização 
faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. (TOQUEVILLE, 
1935 apud HOBSBAWN, 1989, p. 43) 

No contexto da Revolução Industrial da Inglaterra do século XVIII emergem novas 

relações e condições de produção. Essas transformações, no entanto, já se desenvolviam há 

algum tempo. A sociedade vinha se resignificando enquanto espaço a partir de novas 

práticas. O mercado se desprendia progressivamente das demais instituições sociais, 

tornando-se uma esfera autônoma, “auto-regulável”. (POLANYI, 1980, p.6) Em vista disso, 

a vida social foi rearticulada e a sociedade subordinada ao mercado. Essa é parte da lógica 

da referida economia de mercado, componente essencial à estratégia liberal. Eram 

necessários que todos os elementos da produção estivessem à venda (a terra, o trabalho e o 

dinheiro). Isso provocou o rompimento da ordem social tradicional. No século XIX, a 

economia deixa de ser entendida como um meio de subsistência e passa a ter primazia em 

relação ao bem estar da sociedade e a nortear a vida social. (POLANYI, 1980) A economia 

e a sociedade, principalmente, a despeito de outras ressignificações, adquirem novos 

sentidos. 

O caráter revolucionário das transformações ocorridas na Grã-Bretanha do século 

XVIII está relacionado ao fato da “(...) criação de um “sistema fabril” mecanizado que por 

sua vez produz em quantidades tão grandes e a um custo tão rapidamente decrescente a 

ponto de não mais depender da demanda existente, mas criar o seu próprio mercado.” 

(HOBSBAWM, 1989, p. 48) Por esses motivos, este evento não poderia ser referenciado 

como uma simples expansão industrial. 

A Inglaterra já despontava em relação ao comércio e produção per capita nos anos 

pregressos a Revolução Industrial. A ilha não se destacava, no entanto, em relação à 

tecnologia científica. De acordo com Hobsbawm (1989, p. 46) “Felizmente poucos 

refinamentos intelectuais foram necessários para se fazer a Revolução Industrial”.  Os 

conhecimentos existentes na Inglaterra do século XVIII deram conta das inovações 
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técnicas. O interesse dos primeiros industriais em benefícios práticos e as contribuições de 

cientistas estrangeiros levaram a refinamentos técnicos posteriores.  

A Inglaterra foi cenário da Revolução Industrial em razão da nova concepção de 

economia que vinha se estabelecendo. Ademais a economia estava fortalecida e o Estado ao 

lado do empresariado, estava determinado na busca por mercados externos, “(...) as 

principais bases sociais de uma sociedade industrial tinham sido lançadas (...)” 

(HOBSBAWM, 1989, p. 48). “O lucro privado e o desenvolvimento econômico tinham 

sido aceitos como os supremos objetivos da política governamental”. (HOBSBAWM, 

1989, p. 47) A propriedade da terra já era quase monopolizada, cultivada por arrendatários 

empregando camponeses sem terra ou pequenos agricultores. O campesinato britânico 

estava enfraquecido. A produção agrícola deixava de ser de subsistência e voltava-se para o 

mercado, aumentando em quantidade e produtividade. Além da exportação, o incremento 

da produção na agricultura serviria para a mão de obra saída do campo e recém chegada às 

cidades e indústrias. Esses mesmos trabalhadores conviriam como mercado de consumo 

para os bens industrializados.  

À medida que o comércio se expandia, toda a cadeia de escoamento dos produtos 

também se desenvolvia (navios mercantes, portos, melhoria das estradas e vias navegáveis).  

Segundo Hobsbawm “A política já estava engatada ao lucro. (...) o dinheiro não só falava 

como governava.” (1989, p.47)  

O novo paradigma econômico causou vários transtornos sociais como o aumento do 

pauperismo. Dentre os motivos pode-se disso, destacam-se a desorganização do mundo 

rural e a abolição de leis de assistência aos pobres. Porém ainda que de forma inconsciente 

e contraditória, para Polanyi (1980), a sociedade tentava proteger sua antiga organização 

refazendo mecanismo de proteção social. Ao mesmo tempo, tomava iniciativas de expansão 

de mercado de trabalho que precarizavam as condições de vida dos trabalhadores. 

Divergindo de Polanyi, para a teoria marxista, este movimento protecionista reativo à 

liberdade do mercado não é inconsciente, mas sim, uma ação de classe. (POLANYI, 1980) 

Trazendo a luz, nessa discussão, os conceitos de Certeau, é possível compreender esses 

movimentos supostamente contraditórios como táticas dos atores sociais em resposta a 

estratégia liberal burguesa em curso.   
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A economia de mercado é permeada por aparentes contradições. Ela ambiciona a livre 

circulação de mercadorias, sem regulação ou protecionismos por parte do Estado (restringe 

a intervenção do Estado na economia). No entanto, além te ter sido imposta pelo próprio 

Estado, aumentou a regulamentação e a intervenção, contradição semelhante à utilização 

das máquinas que aumentou também a utilização do trabalho humano. (POLANYI, 1980) 

Sob esta perspectiva faz sentido o entendimento de que o que a economia de mercado 

deseja, não é a atuação mínima do Estado como insistem alguns autores, mas a atuação 

seletiva do Estado, ou seja, atuação desde que no sentido de reforçar os interesses 

liberalizantes da classe burguesa. 

A lógica da economia de mercado é a própria lógica capitalista liberal de produção, 

segundo Beaud “(...) exploração de um número crescente de trabalhadores e produção de 

uma massa sempre maior de mercadorias; acumulação vertiginosa de riquezas, num pólo, 

ampliação e agravamento da miséria, no outro.” (1987, p.123)  

A origem da burocracia na empresa privada (capitalista) remonta o contexto da 

Revolução Industrial na Inglaterra. Quando o capitalismo liberal transforma-se em 

monopólio, os pequenos produtores rurais e artesão tornam-se classe proletária, as relações 

de trabalho e produção se complexificam (TRAGTENBERG, 1992) ou se ressignificam. O 

sistema burocrático de Taylor (século XIX) nos EUA aparece como resposta às 

necessidades da produção capitalista. São características principais da burocracia taylorista, 

a reificação do trabalhador e a racionalização da produção, chamada administração 

científica do trabalho. A reificação (conceito marxista) do trabalhador é uma forma de 

aliená-lo, tratá-lo como coisa, objeto, “(...) onde o operário não utiliza os meios de 

produção. São estes que o utilizam (...)”. (TRAGTENBERG, 1992, p 194) É a manipulação 

utilitária da força de trabalho, o trabalhador é quem deve se adaptar à máquina, inversão 

essa que é normatizada. (TRAGTENBERG, 1992) “O taylorismo aparece como ideologia 

da reprodução do trabalho simples, da acumulação primitiva do capitalismo industrial, onde 

a ética da classe dominante surge como ética da eficiência, que ele traduz.” 

(TRAGTENBERG, 1992, p 195) 

O taylorismo tem por caraterística trivial a separação entre concepção e execução do 

trabalho e a reprodução simples do trabalho fragmentado. Emerge daí um dos componentes 
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de dominação presente na burocracia, à alienação do trabalho, o trabalho ilegível. 

(SENNETT, 1999) Esta ilegibilidade pode referir-se ao desconhecimento do propósito, da 

completude de atividades envolvidas, a pura repetição de “tempos e movimentos”. Se para 

o trabalhador, em parte, seu trabalho é “(...) aquilo que ele deve acrescentar de si mesmo 

(...)” (DEJOURS, 2004, p. 2), então o trabalho na produção taylorista é para ele, algo 

completamente estranho. A alienação do trabalho preserva a dependência do trabalho ao 

capital, do produtor em relação ao dono dos meios de produção. Desta maneira, um 

mecanismo de manutenção de ordem social é dissimulado, ganha caráter “científico” a 

título de resolver problemas de produtividade e rentabilidade. (TRAGTENBERG, 1992) 

Tragtenberg aponta para a fragilidade de tal cientificidade, pois segundo o autor “este 

sujeito não pode ser reduzido completamente à simples combinação de operações parciais, 

nem o cálculo pode determinar completamente seus lucros e perdas”. (1992, p. 196) 

O fayolismo (século XIX) na França, outra corrente ideológica da burocracia, 

preconiza a concorrência e o interesse individual, além de atribuir direito divino à 

autoridade do administrador de empresa (TRAGTENBERG, 1992), é a chamada teoria 

clássica da administração. O fayolismo compartilha, em grande parte, do mesmo padrão 

ideológico do taylorismo, “Fayol mantém a tradição do trabalho simples, especializado e 

prescrito, trás para a indústria a disciplina militar, acredita que a remuneração deve se 

restringir a manutenção da reprodução da força de trabalho”. (TRAGTENBERG, 1992) 

Com relação à remuneração, apesar de Taylor defender que deveria ser calculada com base 

na produção alcançada, deveria haver também um limite nisso. Ambas as ideologias, 

taylorista e fayolista, possuem uma política de remuneração do trabalho orientada tão-

somente para a reprodução da força de trabalho, alinhadas ao período histórico pré-

consumista do capitalismo. 

Principalmente a partir do século XIX, proliferam-se as críticas às transformações 

(econômicas, sociais e também no mundo do trabalho) em curso. (BEAUD, 1987) Não são 

as vozes do proletário, dos operários industriais que ecoam, eles dificilmente seriam 

ouvidos. Eles são submetidos às péssimas condições de trabalho e de vida, à rotina intensa 

do trabalho mecanizado, sujeitos a arbitrariedade do mercado e a ambição burguesa. No 



41 

 

entanto, é a antiga nobreza e os proprietários fundiários que contestam as idéias liberais do 

mercado que começam a afetá-los. (BEAUD, 1987) 

Já no início do século XIX polarizam-se duas visões utópicas de sociedade, o 

liberalismo e o socialismo. Laissez-faire (francês) que significa literalmente “deixar fazer” 

pode ser entendido como a expressão-símbolo do liberalismo econômico. O termo denota 

que o mercado deve ser deixado livre, sem interferência, apenas regulamentos suficientes 

para proteger os direitos de propriedade.  

Neste espírito se desenvolve e se afirma o que se pode chamar de “utopia liberal”: 
propriedade, livre iniciativa e livre jogo de mercado devem assegurar o melhor 
mundo possível. Isso implica reduzir ao máximo possível tudo o que vem do 
Estado: A ação governamental é essencialmente limitada em fazer reinar a ordem, 
a segurança, a justiça, escreverá Bastiat. (BEAUD, 1987, p. 131) 

A utopia liberal desde o princípio apresentou-se como tendo caráter científico “Os 

Economistas (isto é, os Liberais), observam o homem, as leis de sua organização e as 

relações sociais resultantes dessas leis”. (BASTIAT, 1962 apud BEAUD, 1987, p.131) Por 

outro lado, os defensores do socialismo como Saint-Simon, Fourier e Owen defendiam a 

igualdade, a valorização da classe operária, a administração da sociedade por um “Conselho 

de Newton composto de sábios e de artistas”. (BEAUD, 1987, p. 132) 

O antagonismo da classe que vive do trabalho e a burguesia se intensificam, de um 

lado trabalhadores entregues a uma vida miserável, do outro, a riqueza burguesa. Alguns 

esclarecidos, como Napoleão Bonaparte, chamam atenção para essa situação de tensão 

entre as classes. Com o tempo ocorrem diversos conflitos operários, “artesãos-operários, 

arruinados e privados de trabalho pelo desenvolvimento da produção mecânica, e que 

quebram as máquinas, queimam as fábricas”. (BEAUD, 1987, p. 168-169) 

Aos poucos a classe operária desenvolve seu movimento por meio de cooperativas, 

grupos, debates, sociedades secretas, movimentos populares. Desenvolvem-se nessas 

confrarias idéias sociais. Paulatinamente o movimento sindical organiza-se. O sindicalismo 

e o sufrágio universal (concedido na Inglaterra em 1867) fortalecem a classe operária que 

ganha muito mais influência política e econômica. Esses dois movimentos seguem pela 

França e Alemanha, principalmente, chega também a outros países da Europa e aos EUA, 

em grande parte, mesmo sob forte repressão. “A primeira grande central sindical 
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americana, a Nacional Labor Union, é constituída por W.H. Sylvis em 1866.” (BEAUD, 

1987, p.173) Trabalhadores de diversas nacionalidades criaram em Londres a Associação 

Internacional de Trabalhadores, o movimento operário ganha dimensão internacional. 

(BEAUD, 1987) 

Segundo Tragtenberg (1992) a teoria das relações humanas de Mayo surge como 

resposta burocrática diante do novo momento do capitalismo, as grandes corporações nos 

EUA oriundas da alta concentração do capital e o surgimento das grandes centrais sindicais. 

Esta teoria valoriza a interação social, unida à máxima comunicação que para Mayo é a 

fórmula salvadora da administração. O fator humano ganha destaque, o controle autoritário 

(Taylor-Fayol) cede espaço para a manipulação9. As escolas de negócios formam 

especialista em manipulação da força de trabalho, os conselheiros psicológicos, que por sua 

vez, são igualmente manipulados pela alta administração. 

O caráter manipulador da teoria das relações humanas dá-se principalmente sob a 

lógica da cooperação que intenta fazer o trabalhador acreditar que os interesses da 

administração coincidem com os seus. Essa estratégia procura ressignificar os objetivos do 

trabalhador de maneira que eles pareçam não conflitivos com os objetivos da organização. 

Esse é um padrão da burocracia, mesmo que por diferentes indumentárias (ideologias), ela 

sempre procurará dissimular o conflito de classe a fim de manter as relações de dominação 

do sistema econômico-político. (TRAGTENBERG, 1992)  

As organizações podem ser vistas como micro representações da sociedade, onde a 

ética da classe dominante é colocada como a mais benéfica à coletividade, assim também o 

é nas organizações, “a ética da classe dominante traduzia administrativamente como ética 

da eficiência no plano do trabalho e da consensualidade no plano das relações sociais”. 

(TRAGTENBERG, 1992, p.199) O discurso é que cada indivíduo possui uma função e 

responsabilidade social e que quando cada um deles coopera a coletividade é que prospera. 

No entanto, cooperações com caráter político, como negociações coletivas, não são vistas 

como cooperações, muito pelo contrário, são vistas como conflito, um mal social para 

                                                           
9
 “A manipulação envolve um processo por meio do qual a pessoa acredita estar fazendo algo que vem de 

encontro à sua vontade quando na verdade ela foi condicionada para pensar assim”.  (CHIAVENATO, 2004, 
p.113) 
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Mayo.  Sob a ótica da escola das relações humanas o conflito dentro das organizações é 

tratado como desajustes pessoais. Na verdade, cabe aos especialistas em relações humanas 

convencer os trabalhadores de que vivem no melhor dos mundos e que o conflito restringe-

se a casos pessoais e pequenos grupos de desajustados, não é um problema de classes. 

4.2 - A crise do modelo de produção e acumulação capitalista 

Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) a indústria norte-americana 

forneceu insumos militares, alimentos e matérias primas aos países da Tríplice Entende 

(Reino Unido, França e Rússia), além de suprir também, os mercados que deixaram de ser 

abastecidos por estes países. Neste contexto, em 1914, Henry Ford cunha o termo Fordismo 

que nomeia o sistema de gestão e produção em massa, criado por ele. A produção em massa 

do Fordismo requeria também consumo em massa, condição cumprida graças às novas 

demandas oriundas do contexto de guerra. (HOBSBAWM, 2015) 

O fordismo assimilou os princípios de padronização e simplificação de Taylor, 

tendo desenvolvido outras técnicas, como a verticalização da linha de produção, isto é, suas 

fabricas produziam todos os seus próprios insumos, sem depender do fornecimento de 

terceiros. Ademais, uma das principais caraterísticas da produção fordista foi o 

aperfeiçoamento das linhas de montagens por meio de esteiras rolantes que limitavam os 

movimentos dos operários, evitando movimentos considerados inúteis. Desta maneira, o 

trabalhador limitava-se a repetir determinados “tempos e movimentos” em um trabalho 

fragmentado, uma forma de refazimento/intensificação dos mecanismos de dominação e 

alienação presentes nas teorias administrativas pregressas. 

Após a Primeira Guerra Mundial, os EUA continuaram a suprir a demanda dos 

países europeus que estavam reconstruindo suas indústrias. No entanto, a partir de 1920, a 

indústria européia paulatinamente recuperou sua capacidade produtiva, importando cada 

vez menos dos EUA. Dentre outras razões, a decrescente realização da oferta de produtos 

americanos resultou na crise de 1929. (HOBSBAWM, 2015) Sobre a Depressão: 

Mas como a demanda da massa não podia acompanhar a produtividade em rápido 
crescimento do sistema industrial nos grandes dias de Henry Ford, o resultado foi 
superprodução e especulação. Isso, por sua vez, provocou o colapso. 
(HOBSBAWM, 2015, p.104) 
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Diferente da Primeira Guerra, na Segunda Guerra (1939-1945) os EUA estavam 

diretamente envolvidos no conflito. Sua produção industrial volta-se para a produção de 

produtos militares. Ao final da Segunda Guerra, o mercado dos EUA vivencia um novo 

momento excepcional, o aumento de demanda por produtos que tiveram sua produção 

interrompida ou reduzida durante a guerra e também do poder de compra dos consumidores 

internos. (HOBSBAWM, 2015; JURAN, 1990) 

Simplesmente continuaram a expansão dos anos da guerra, que, como vimos, 
foram singularmente bondosos com aquele país. Não sofreram danos, 
aumentaram seu PNB em dois terços (Van der Wee, 1987,p.30), e acabaram a 
guerra com quase dois terços da produção industrial do mundo. 
(HOBSBAWM, 2015, p.254, grifo meu) 
 

Sob essas condições o modelo Fordista tem o seu apogeu. No entanto, o modelo de 

produção em massa persistiu até algum tempo depois do equilíbrio entre a oferta e demanda 

(JURAN, 1990), resultando na crise de superprodução da década de 1970.  

Em crida resposta a crise estrutural do capitalismo (por volta de 1970), fortalecem-

se os discursos neoliberais. É por meio das novas tecnologias disponíveis que o projeto 

neoliberal operacionaliza-se, resultando na internacionalização da economia, 

financeirização e nas restruturações chamadas produtivas. (HARVEY, 2014) 

5 - O Desmonte do Setor Elétrico 

5.1 - A Reforma do Estado 

Este capítulo versa sobre a reforma do Estado a partir do projeto neoliberal, abrindo 

a discussão acerca da influência dos países ditos desenvolvidos sobre a administração 

política e economia brasileira. Além disso, inicia a apreciação da estratégia no discurso 

reformista e sobre os impactos da reforma sobre o setor elétrico.  

A Reforma do Estado nos anos 90 é uma reforma que pressupõe cidadãos e para 
eles está voltada. Cidadãos menos protegidos ou tutelados pelo Estado, porém 
mais livres, na medida em que o Estado que reduz sua face paternalista, torna‐se 
ele próprio competitivo, e, assim, requer cidadãos mais maduros politicamente. 
Cidadãos talvez mais individualistas porque mais conscientes dos seus direitos 
individuais, mas também mais solidários, embora isto possa parecer 
contraditório (...). (BRESSER PEREIRA, 1997, p. 53 - grifo meu) 
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A partir da narração acima é possível depreender do discurso neoliberal (a 

Estratégia - conceito de De Certeau que se caracteriza por um discurso que pretende 

reconstruir determinados sentidos) a construção de um novo entendimento do que seriam os 

objetos, “Estado” e “Cidadão”. Emergem desse enunciado, as categorias discursivas, 

nominadas, de “Estado neoliberal” e “Clientização”. São sentidos da categoria “Estado 

neoliberal” possíveis de se abstrair do enunciado: i) Estado isento de responsabilidades 

sociais e econômicas e ii) primazia dos direitos individuais em relação aos direitos sociais. 

São significações da categoria “Clientização” aferíveis no enunciado: i) individualista, ii) 

menos participativo com relação a políticas públicas e iii) mais preocupado com a garantia 

dos direitos individuais que com os direitos sociais. 

As reestruturações no mundo do trabalho, decorrentes do ideário neoliberal e da 

internacionalização da economia, foram traduzidas, no setor público, na chamada reforma 

gerencialista. Apesar da abertura comercial, as flexibilizações de monopólios do Estado e 

privatizações terem iniciado em 1990 com a posse do presidente Fernando Collor de Mello 

(1990 - 1992), foi em 1995, no início do governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso (1995 -2003), referido também como FHC, que oficialmente iniciou-se a reforma 

da gestão pública ou reforma gerencial do Estado. 

 Em 1995 foi publicado o Plano Diretor da Reforma do Estado e enviada ao 

Congresso Nacional a emenda da administração pública, aprovada em 1998 como emenda 

19. De acordo Bresser Pereira (1997), principal expoente da reforma do Estado, ministro do 

extinto MARE - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e depois 

ministro do Ministério do Planejamento e Gestão durante os mandatos de FHC, o suposto 

objetivo da reforma é tornar o aparelho do Estado forte e eficiente. De acordo com Bresser 

Pereira (1997, p.49-50), sobre a reforma: 

A reforma do Estado envolve quatro problemas que, embora interdependentes, 
podem ser distinguidos: (a) um problema econômico político - a delimitação do 
tamanho do Estado; (b) um outro também econômico-político, mas que merece 
tratamento especial - a redefinição do papel regulador do Estado; (c) um 
econômico-administrativo - a recuperação da governança ou capacidade 
financeira e administrativa de implementar as decisões políticas tomadas pelo 
governo; e (d) um político - o aumento da governabilidade ou capacidade política 
do governo de intermediar interesses, garantir legitimidade, e governar. Na 
delimitação do tamanho do Estado estão envolvidas as ideias de privatização, 
"publicização" e terceirização. A questão da desregulação diz respeito ao maior 
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ou menor grau de intervenção do Estado no funcionamento do mercado. No 
aumento da governança temos um aspecto financeiro: a superação da crise fiscal; 
um estratégico: a redefinição das formas de intervenção no plano econômico-
social; e um administrativo: a superação da forma burocrática de administrar o 
Estado. No aumento da governabilidade estão incluídos dois aspectos: a 
legitimidade do governo perante a sociedade, e a adequação das instituições 
políticas para a intermediação dos interesses. 

A a identificação dos ditos problemas (impedimentos) para o alcance de um suposto 

Estado forte e eficiente e respectivas soluções propostas, passa por uma relação de escolha 

ideológica. São possíveis sentidos da categoria “Estado neoliberal” identificáveis no texto 

acima: i) primazia do serviço privado, ii) Economia de mercado, no sentido de intervenções 

que salvaguardem os interesses da iniciativa privada e primazia dos interesses econômicos 

em relação aos direitos sociais e iii) diminuição dos controles nos procedimentos, uma 

administração pública mais “flexível”, o que pode significar ausência de meritocracia e 

descontrole. 

Apesar das soluções previstas na reforma do Estado, não havia consenso sobre o 

diagnóstico da crise econômica dos anos de 1970 que se desencadeou a partir da segunda 

metade da década de 1980 na América Latina. No entanto, prevaleceram na Reforma os 

pensamentos hegemônicos do paradigma neoliberal. Para Ana Paula Paes de Paula (2005): 

Como há uma estreita conexão entre os valores e ações de cunho gerencialista e as 
prerrogativas pós-fordistas da reestruturação produtiva da economia mundializada 
(Bagguley, 1991), o gerencialismo passou a representar as necessidades das mais 
diversas empresas e governos, transcendendo, portanto, as matrizes histórico-
culturais locais.  

Para Bresser Pereira (1997) dos anos de 1930 aos anos 1960, o Estado foi decisivo 

na economia e no bem estar social, porém a partir dos anos 70 do século XX, devido ao seu 

crescimento ‘distorcido’ e ao processo de globalização, o Estado entrou em crise, tornando-

se pivô da redução das taxas de crescimento econômico, da elevação das taxas de 

desemprego e do aumento da taxa de inflação.  

Este pesquisa entende como origens da crise econômica dos anos de 1970, a 

superprodução (produção em larga escala sem proporcional consumo), possibilitada pelos 

modelos de produção fordista mais a tecnologia, a concorrência a nível mundial, a crise do 

petróleo e fatores políticos (HARVEY, 2014). Classificando a crise como estrutural do 
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sistema capitalista (conforme a teoria marxista), divergindo então de autores como Bresser 

Pereira. 

Segundo Goldenberg e Prado (2003), FHC tinha como principal objetivo a 

consolidação do Plano Real com vistas ao combate do processo crônico de inflação no 

Brasil. A política de FHC baseou-se na valorização do câmbio e no endividamento do país. 

Logo os organismos financeiros internacionais credores do endividamento público, em 

especial o Fundo Monetário Internacional (FMI) cobraram o equilíbrio fiscal das contas 

públicas. 

De acordo com Goldenberg e Prado “O setor elétrico sofreu uma rápida e forte 

reforma, pois apresentava desequilíbrio fiscal”. (2003, p.219) Desde os anos de 1960, o 

setor público exercia o controle do setor elétrico, centralizando a geração de energia 

elétrica, transmissão, distribuição e a integração desses vários sistemas. Para Goldenberg e 

Prado (2003), a coordenação pelo Estado permitia um melhor planejamento com a adoção 

de medidas coerentes e coesas em todo o setor, melhorando a qualidade do serviço e 

reduzindo os custos de fornecimento, em razão da economia de escala. Segundo Nogueira 

(1999), nos anos 1960 quando o Estado entrou no setor elétrico os avanços foram tantos 

que: 

O sistema de distribuição de energia elétrica chegou a um nível de confiabilidade, 
em que os índices de DEC (duração [em horas] equivalente de interrupção por 
consumidor do conjunto considerado) e FEC (frequência equivalente de 
interrupção por consumidor do conjunto considerado) tornaram-se os mais baixos 
do mundo. (NOGUEIRA, 1999, p.4) 

Ainda hoje, o DEC - Duração Equivalente de interrupção por unidade Consumidora 

e o FEC - Frequência Equivalente de interrupção por unidade Consumidora, classificados 

como indicadores de continuidade coletivos e o DIC - Duração de interrupção por 

Consumidor e o FIC - Frequência de interrupção por Consumidor, indicadores de 

continuidade individuais, são os principais indicadores pelos quais a atual agência 

reguladora, a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, avalia a qualidade do serviço 

prestado pelas distribuidoras (site ANEEL).  

Não havia consenso sobre os motivos da crise ou sobre a forma de remedia-la, no 

entanto o discurso que prevaleceu foi o que mais beneficiava o mercado, o setor privado, o 
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discurso hegemônico dos países centrais, a ideologia neoliberal. Certamente este breve 

esclarecimento acerca da reforma do Estado não dá conta de cobrir a amplitude da 

discussão, porém é possível apontar uma das maiores mudanças, o papel do Estado. Ele não 

foi reduzido ao chamado Estado mínimo, o que ocorreu foi um redirecionamento do papel 

do Estado. Para Moraes “O objetivo de resgatar a dinâmica da economia de mercado requer 

um Estado extremamente forte, ainda que suas ações causem a impressão de que ele está se 

retirando da cena”. (MORAES, 1996, p.7) 

5.2 - A Privatização do Setor Elétrico 

Como se vê, razões não faltam para exigir do Poder Público uma imediata e 
enérgica tomada de posição em que o interesse maior da população (...), em seu 
justo anseio de obter uma melhor qualidade de vida, seja restabelecido. Milhares 
de postos de trabalho foram fechados, equipes técnicas de excelência foram 
desmanteladas, diminui-se a ação do Estado nas atividades básicas essenciais para 
garantia de desenvolvimento econômico-social com justiça e, injustamente, foram 
beneficiados setores privados que vêm se locupletando de verbas públicas que 
deveriam servir à comunidade. (site resistenciabr. Fórum de Debates a - Verdade 
sobre as privatizações). 

Este capítulo versa sobre a influência ideológica dos países centrais, por vezes, 

fortalecida por mecanismos econômico-financeiros de dominação, sobre a política e 

economia brasileira. Ademais, analisa os motivos que levaram à privatização, destacando a 

estratégia adota pelas partes interessadas ao longo do processo, e, as consequências para os 

trabalhadores e o para o próprio setor.   

Com o advento da Proclamação da República (1889), surgiram várias pequenas 

geradoras de energia nacionais a fim de suprir a crescente demanda por eletricidade 

pública, doméstica e industrial. Logo as empresas estrangeiras chegaram às grandes cidades 

brasileiras (a partir de 1899) como São Paulo e Rio de Janeiro, eliminando ou absorvendo 

as pequenas distribuidoras nacionais. No final dos anos de 1920, as estrangeiras Light e 

Amforp, praticamente monopolizavam o fornecimento de energia elétrica. (CHUAHY; 

VICTER, 2002) 

Nos EUA e Europa de 1929, durante a crise econômica (o “crack” da Bolsa de Nova 

Iorque), o Estado assumiu majoritariamente a geração e distribuição de energia, reduzindo 

em 75% as tarifas ao consumidor. No Brasil, a “clausula-ouro” (instituída em 1904), 

prevista nos contratos com as companhias estrangeiras, impedia a redução das tarifas. 
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Apesar das revisões tarifárias serem admitidas somente a cada cinco anos (Decreto 5407 de 

1904), a cláusula-ouro “garantia a correção plena das tarifas pela variação mensal do ouro 

no mercado cambial”. (CHUAHY; VICTER, 2002. p.22) 

Os grupos internacionais, a despeito da lucratividade dos seus negócios no Brasil, 

não investiam na proporção da necessidade energética. Mesmo o Rio de Janeiro e São 

Paulo, maiores cidades brasileiras, sofriam com interrupções e racionamentos de energia. 

Então, em 1933, Vargas extingue a “cláusula-ouro” dando lugar à tarifa “pelo custo” 

(calculada com base nos custos operacionais de cada empresa) fixada pelo governo. Com 

vistas à desmobilização do monopólio estrangeiro, o Código de Águas foi aprovado em 

1934. Todavia, o código passou a vigorar apenas em 1937 (Estado Novo). O Código de 

Águas previa a nacionalização progressiva de todas as fontes de energia hidráulica 

conforme interesse nacional. (CHUAHY; VICTER, 2002) 

Em 1954, Vargas criou o FFE - Fundo Federal se Eletrificação, constituído pelos 

recursos do IUEE - Imposto Único Sobre o Consumo de Energia Elétrica (Constituição de 

1946). Esse fundo objetivava a capitalização das empresas públicas de energia de forma a 

garantir o Plano de Eletrificação a ser executado pela futura Eletrobrás10. O Plano de 

Eletrificação colocaria o Estado à frente da geração e transmissão de energia, assegurando 

estrategicamente os investimentos necessários a essas atividades, restando à iniciativa 

privada, somente a distribuição. (CHUAHY; VICTER, 2002) 

A criação da ELETROBRÁS representava uma proteção do Estado brasileiro 
contra a concentração de capitais privados em um setor estratégico para o 
desenvolvimento do país. A ELETROBRÁS, tendo como base o modelo da 
PETROBRÁS, atuaria como holding do setor, sendo a sua principal agência 
financeira através da gestão dos recursos do Fundo Federal de Eletrificação. 
(CHUAHY; VICTER, 2002) 

Em 1959, o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, encampou a 

Amforp local. A empresa não investia na melhoria de seus serviços (que vinham sendo 

prestados precariamente). O governador criou uma comissão para avaliar a situação da 

empresa que chegou à conclusão que a Amforp devia ao Estado, em razão dos diversos 

                                                           
10 Vargas encaminhou o projeto da empresa pública Eletrobrás ao Congresso em 1954. Porém, em razão de 
interesses privados contrários, o projeto só aprovado em 1961, no governo de Jânio Quadros. (CHUAHY; 
VICTER, 2002) 
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ativos cedidos. Leonel Brizola encampou (pelo valor simbólico de um cruzeiro) 11 a 

subsidiária estrangeira que passou a ser administrada pela Companhia Estadual de Energia 

Elétrica - CEE. (CHUAHY; VICTER, 2002) 

Na década de 1960 foram criadas várias estatais federais (geradoras de energia) e 

estaduais (distribuidoras de energia) que juntamente com empresas privadas de menor porte 

eram coordenadas pela Eletrobrás. É nesse período que surgem: FURNAS (região 

Sudeste/Centro-oeste), CHESF (Cia. Hidrelétrica de São Francisco, na região Nordeste), a 

ELETROSUL (Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A), e a ELETRONORTE (Centrais 

Elétricas do Norte do Brasil S.A), já em 1973, todas como subsidiárias da ELETROBRÁS. 

Os projetos dessas companhias não limitava o trabalho das empresas públicas elétricas 

estaduais que atuavam no mesmo território. (CHUAHY; VICTER, 2002) 

Com a chegada da crise econômica ao Brasil (entre os anos de 1970 e 1980), as 

taxas de crescimento do país começaram a recuar e ainda havia custos consideráveis de 

investimentos em infraestrutura e desenvolvimento, iniciados nos anos de 1970. Além 

disso, a taxa de juros nos Estados Unidos aumentou demasiadamente o que aumentou a 

dívida externa e prejudicou o financiamento do setor elétrico. Com a retração do 

crescimento nacional, a demanda esperada de energia não se realizou, gerando sobras e 

elevando os custos de produção.  Acrescenta-se a isso, o preço da eletricidade 

sistematicamente contido a fim de frear a inflação. O resultado foi a queda da remuneração 

média do setor. (GOLDENBERG; PRADO, 2003) 

A constituição de 1988 dificultou ainda mais a situação do setor elétrico. Isso 

porque retirou o Imposto Único sobre a Energia Elétrica (IUEE) e o empréstimo 

compulsório (instituído em 1962 pelo governo de João Goulart) 12, ambos, fonte de recurso 

para o setor que teve de recorrer, ainda mais, a recursos de terceiros, aumentando a dívida. 

Em contrapartida, foi criado o ICMS que incide sobre as faturas cobradas aos 
                                                           
11

 João Goulart (1961-1964) sustou um acordo celebrado, sob muita pressão, entre a holding norte-americana 
(dona da Amforp) e o governo brasileiro. O acordo previa a compra dos bens das diversas subsidiárias da 
holding no Brasil. No entanto, em outubro de 1964, o governo ditatorial militar pagou R$135  milhões de 
dólares pelos bens da empresa.  

12 “[...] o consumidor de energia elétrica receberia em contrapartida ao Empréstimo obrigações da 
ELETROBRÁS, resgatáveis em dez anos, com juros de 12% ao ano.”. (CHUAHY; VICTER, 2002) 
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consumidores, porém esse recurso não está vinculado a investimentos no setor energético. 

Ele também é utilizado com gastos diversos dos Estados. (GOLDENBERG; PRADO, 

2003; CHUAHY; VICTER, 2002) Somado a isso, havia o descontrole administrativo em 

certas concessionárias estaduais o que agravava a crise financeira, dificultando o 

financiamento e consequentemente o investimento no sistema. (GOLDENBERG; PRADO, 

2003) 

Não havia total acordo a respeito das ações necessárias ao setor elétrico. De um lado 

os técnicos do setor propunham mudanças de rumo dentro das próprias organizações 

existentes no sistema. (GOLDENBERG; PRADO, 2003) Do outro, setores do governo e 

segmentos de opinião pública defendiam a adoção de reformas liberais, semelhante às 

realizadas na Argentina e Inglaterra. (GOLDENBERG; PRADO, 2003) Essa segunda 

abordagem possuía como plano de fundo, o Consenso de Washington (1989) promovido 

pelo Bird (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento), FMI (Fundo Monetário Internacional) e funcionários 

do governo norte americanos. Estas entidades reuniram-se com o objetivo de avaliar as 

reformas econômicas que estavam em curso nos países latino-americanos. (BATISTA, 

1994) Não possuía caráter deliberativo, mas forte significação simbólica e porque não 

dizer, econômica. O Consenso de Washington foi o nome pela qual foram chamadas as 

orientações, aos países latinos, firmadas no encontro. Orientações estas que ratificavam a 

proposta neoliberal amplamente recomendada pelo governo norte-americano e que seriam 

condição para a concessão de cooperação financeira externa. (BATISTA, 1994)  

A reforma do setor elétrico seguiu os moldes da reforma gerencialista do Estado. 

Segundo Goldenberg e Prado, os objetivos da reforma elétrica eram:  

Desverticalização, visando à separação entre as atividades de geração, 
transmissão, distribuição e comercialização. Privatização, transferindo para o 
setor privado a responsabilidade pela realização dos investimentos, além de 
fornecer recursos para o erário público. Competição na geração e na 
comercialização, propiciando um grande estímulo para o aumento da eficiência e 
a redução dos preços. Livre acesso às redes de transmissão e distribuição, 
permitindo efetivamente a competição na produção e na comercialização. 
(GOLDENBERG; PRADO, 2003, p.225 - grifo meu). 

A falta de uma coordenação articulada do sistema fez com que, mesmo antevendo-

se a crise de falta de energia para os anos seguintes a 1996, as ações para o aumento de 
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oferta de energia não lograssem êxito. Isso porque, as diversas entidades criadas durante o 

processo de reforma do setor possuíam opinião e propósitos diferentes, não havendo coesão 

nas ações do sistema. Segundo Chuahy e Victer (2002), no segundo mandato de FHC, 

havia o conhecimento do risco de colapso do sistema, não obstante, preferiu-se “apostar” 

que a crise se daria após o período de eleições (outubro de 2002).   

As tarifas de energia aumentaram significativamente, principalmente para o 

consumidor residencial. As distribuidoras cobravam tarifas aos consumidores que eram 

desproporcionais aos custos que tinham com a compra de energia das geradoras, tendo 

lucros extraordinários. (CHUAHY; VICTER, 2002) Ainda assim, a grande maioria das 

empresas ficou fortemente endividada e dependente do dinheiro público. (GOLDENBERG; 

PRADO, 2003) 

Houve falhas na concepção da reforma do setor no que diz respeito ao seu 

planejamento e coordenação. Ademais, o governo FHC contratou a consultoria inglesa 

Coopers & Librand especialista em termo elétricas (matriz energética inglesa) para 

conduzir a reforma do setor elétrico. Além de seu trabalho ter sido em muito dispendioso, a 

consultoria não considerou as características do Brasil que já possuía “(...) um dos maiores 

parques geradores de energia hidráulica em todo o mundo (...)”. (CHUAHY; VICTER, 

2002. p. 19) 

De acordo com dados do Sindicato de eletricitários, a distribuidora, na época estatal, 

apesar do desmanche e sucateamento que vinha sofrendo, não tinha receita deficitária. 

Ocorre que a receita gerada pela estatal não se convertia em investimento em sua operação 

ou ampliação. A receita era depositada no Caixa Único do Estado. Esse não era um caso 

isolado, muitas estatais de serviços de infraestrutura passavam pelo mesmo processo. Para 

financiar-se recorriam a empréstimos internos e externos. Reunido a isso, havia a já 

mencionada política de contenção tarifária para o controle da inflação. Além disso, faltava 

experiência e capacitação à chefia indicada de acordo com interesses políticos.  

(...) é a empresa era uma empresa política, um cabide político e era, mas era uma 
empresa rentável, porque o negócio era rentável, é um negócio sem concorrência 
(...). E o governo do Estado como sócio majoritário fazia lá, as coisas que não 
eram corretas, realmente, tinha muita coisa ruim, tinha muita coisa para melhorar. 
Mas tem que melhorar e não entregar. “Ah, mas era cabide, mas tinha muita coisa 
errada!”, mas concerta a coisa errada. Você está fazendo errado para legitimar 



53 

 

que você entregue na mão do explorador. Então faltava tudo, você uma 
concessionária de energia elétrica, a grana entra na empresa mediante o medidor 
o reloginho rodando ali, é aquilo que bota dinheiro na empresa, aí fala assim, 
“não tem medidores”, porque que não tem? “Ah porque não pagou lá o contrato 
com a GE, tá devendo, GE é a General Elétric que fabrica os medidores. Tá 
devendo R$ 2 milhões, R$ 10 milhões e a GE não entrega, ficava anos sem ter 
medidor, mas tem que ligar o cliente, liga como? Ah bota lá... E quem paga? 
Ninguém paga. Então era um descaso com a coisa pública, mas tinha jeito, mas as 
pessoas não queriam dar jeito, as pessoas queriam ganhar dinheiro, é o 
‘entreguismo’ da coisa. Por exemplo, o caso da CSN (referindo-se a Companhia 
Siderúrgica Nacional) foi emblemático. A CSN foi vendida, eu estava vendo há 
um tempo, no trimestre o lucro da CSN era maior do que a grana que foi vendida 
a empresa, em um único trimestre, gente do céu, olha isso! (Depoimento em 
entrevista à autora com o diretor do Sindicato de eletricitários, em 31/05/2016) 

Outro problema apontado pelo Sindicato foi a perda de memória técnica da 

empresa, funcionários mais antigos aposentavam-se por falta de perspectiva e pelas más 

condições de trabalho. (NOGUEIRA, 1999) Não é de se surpreender que a qualidade de 

serviço tenha chegado a níveis inaceitáveis.  

O fato é que os serviços públicos no Brasil haviam atingido o nível mais baixo de 
degradação, em função da contenção tarifária de caráter populista que impediu a 
atualização das tarifas mesmo com a inflação se acelerando. Por outro lado, a 
demanda desses serviços se expandia rapidamente, em resposta à marcha da 
Industrialização e da Urbanização. (Assis, 1997, p. 28) 

 O Sindicato dos eletricitários da região convocou uma vistoria do DNAEE 

(Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica) - agência reguladora e fiscalizadora 

das concessionárias de energia elétrica. (NOGUEIRA, 1999) Foram encontrados graves 

problemas, desde a estrutura física das subestações à falta de material de segurança. Os 

trabalhadores estavam sob péssimas condições de trabalho e salariais, acidentes de trabalho 

se acumulavam. Recorriam ao uso de sucatas como equipamento de segurança e na falta de 

viaturas em funcionamento, chegaram a recorrer ao uso de bicicletas para atender a 

chamados. (NOGUEIRA, 1999)  

 O próprio Estado influenciado pela onda neoliberal fez campanha desmoralizando o 

serviço público. Na época, circulava uma campanha promovida pelo BNDES em que as 

estatais eram comparadas a um “lerdo e desajeitado elefante” a fim de que as privatizações 

de tornassem mais populares. (ASSIS, 1997, p.23) 

 (...) quando a gente vê hoje, se caindo de porrada na Petrobrás, se falando de 
lava-jato, se falando de tudo que a gente está vendo, o propósito é um. É você 
depreciar, depreciar e depreciar mais um tanto, você destruir o quanto pode 
massacrar e depois você vender barato. Porque daqui a pouco, já tem, mas daqui a 
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pouco mais, a população, a nossa população, vai está gritando para se vender a 
Petrobrás, se entregar a Petrobras que tem um pré-sal que vale R$ 50 trilhões, 
quando se entregar a Petrobrás, a população vai falar assim, “é isso mesmo, é 
uma roubalheira, tem que vender mesmo, tem que acabar com isso mesmo”, 
então é tudo uma estratégia (...). (Depoimento em entrevista à autora com o 
diretor do Sindicato de eletricitários, em 31/05/2016). 

A distribuidora só foi de fato privatizada no final de 1996, mas muito antes, em 

função da mera possibilidade de privatização, o governo já havia parado de investir na 

manutenção e expansão do sistema. No período pré-privatização a fiscalização sobre as 

condições de trabalho estava sendo dissimulada, muitos acidentes eram omitidos, nem 

mesmo o Sindicato tinha acesso formalmente aos dados. (NOGUEIRA, 1999) 

No fim, o novo sistema desverticalizado não teve coordenação suficiente para tomar 

ações eficazes para conter a crise energética nem de 1996, nem de 2001. A tarifa da energia 

subiu principalmente para os consumidores domésticos. A qualidade do serviço não 

melhorou significativamente. A maioria das empresas do setor ficou bastante endividada e 

dependente de recursos públicos. (GOLDENBERG; PRADO, 2003; CHUAHY; VICTER, 

2002) Além disso, inúmeros trabalhadores foram dispensados ou tiveram as suas condições 

de trabalho precarizadas, questão esta que será aprofundada mais adiante. 

Ainda dentro da discursão acerca das implicações do novo modelo de estruturação 

do setor elétrico, o próximo subcapítulo abordará, através de um caso ilustrativo, o 

desempenho de fiscalização da atual agência reguladora do setor elétrico (ANEEL - 

Agência Nacional de Energia Elétrica) sobre a qualidade do serviço prestado pelas 

distribuidoras. Como o DIC e o FIC, principais indicadores de qualidade, são 

acompanhados e fiscalizados pela reguladora? E quais são as consequências disso para a 

população?  

5.2.1 - A agência reguladora e a fiscalização da qualidade de serviço: um caso 
ilustrativo 
 

Este subcapítulo trata da regulação a respeito dos principais indicadores de 

avaliação da qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras a partir de um caso 

ilustrativo. Esse subcapítulo foi construído a partir da regulação do setor e o relato de um 
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trabalhador com, pelo menos, trinta e cinco anos no setor e que hoje é diretor de um dos 

Sindicatos de eletricitários dentro da área de concessão da distribuidora. 

Os indicadores de continuidade (DIC e FIC) são apurados pelas próprias 

distribuidoras e enviados periodicamente a ANEEL, a fiscalização destas informações fica 

a cabo da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE (site 

ANEEL). De acordo com a ANEEL, caso os limites estabelecido para o DIC e o FIC sejam 

ultrapassados, ou seja, a quantidade, em horas, que a unidade consumidora fica sem energia 

ou a frequência que fica sem energia (ambos a partir de três minutos), o cliente deverá ser 

compensado, em até dois meses após a interrupção. Essa compensação é feita segundo 

cálculo estabelecido pela ANEEL (site ANEEL) e é realizada mediante crédito na conta de 

energia. Segundo a agência, “No caso de não pagamento da compensação, a distribuidora 

será submetida a penalidades, previstas na Resolução n°. 63/2004, e poderá receber multa, 

de acordo com a avaliação da equipe de fiscalização (...)”. (site ANEEL) 

 Segundo o diretor do Sindicato de Eletricitários a distribuidora tem sido negligente 

com relação à compensação prevista aos clientes quando não cumprida às metas dos 

indicadores (DIC e FIC). De acordo com o diretor, quando a reguladora notifica a 

companhia por descumprimento de compensações, sempre de alguma maneira, a multa 

prevista pela regulação não é efetivamente aplicada. Ele também crítica o fato das próprias 

distribuidoras gerarem os dados dos indicadores que servirão para o acompanhamento da 

ANEEL: 

O nosso sentimento é o seguinte, tem um órgão regulador a ANEEL (...) ele é 
falho, ele é muito falho, diga-se de passagem (...) ele faz a legislação, ele faz as 
regras do jogo, ele distribui as regras, mas ele não monitora da forma que deveria. 
Como assim? Tem a (...) e outras concessionárias aí, eles entregam este resultado, 
eles apresentam esse resultado para a ANEEL. Alguém na ANEEL verifica isso, 
se está dentro, se está OK, tá tudo bonito ou algo que não esta dentro, busca ali 
acomodar, na verdade, eu já vi isso dezenas de vezes, a (...), por exemplo, 
estourou a meta e vai ter que pagar uma multa de x milhões para a ANEEL, mas 
em uma conversa que aí, não sei te informar quais são as bases desta conversa, 
essa multa é revertida. A multa que a empresa deveria pagar a população (...) a 
população que sofreu o impacto pelo o qual a empresa esta sendo multada, teria 
que ser de alguma forma ressarcida, receber alguma beneficies, porque a empresa 
deixou de cumprir a obrigação para com nós clientes, mas de alguma forma que 
eu não sei te informar qual é a forma, isso que seria uma multa às vezes, ou quase 
sempre, é revertido por melhorias no sistema, então é, teria que pagar uma multa 
lá de um monte de milhões e esse monte de milhões voltam para a empresa ou ela 
deixa de pagar né? Com o compromisso de se fazer algo com aquele valor, com 
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aquela cifra. Fazer algo no sistema com aquilo, o que não ocorre. 
Sistematicamente não ocorre, isso daí é uma maquiagem e a coisa não funciona 
da forma que deveria. (Entrevista da autora com o diretor do Sindicato de 
eletricitários, em 31/05/2016). 

 O Sindicato esta representando um grupo de doze trabalhadores do COS - Centro de 

Operações do Sistema, área dentro da companhia responsável pelo monitoramento da rede, 

que foram demitidos em 2015 da distribuidora, sob a alegação de estarem maquiando as 

informações que são enviadas à ANEEL. As informações geradas por este setor compõem 

os indicadores de DIC e FIC. O caso específico refere-se às informações a respeito de 

reclamações feitas por clientes sem fornecimento.  

Segundo o diretor do Sindicato existem, sem grandes pormenores, dois tipos de 

reclamações de falta de fornecimento, as chamadas “individuais”, quando somente um 

cliente informa a falta de energia, e as “arredores” que significa que mais de um cliente, 

pode ser uma rua inteira, um bairro, ou um conjunto de clientes que estejam ligados a um 

mesmo transformador ou circuito elétrico, notificaram a falta de energia. A reclamação 

“arredores”, por tratar-se de vários clientes sem fornecimento, tem maior impacto no DIC e 

no FIC. Um dos motivos apontados para a demissão coletiva dos operadores do sistema foi 

o fato de ao invés de ser aberta uma reclamação de “arredores” quando vários clientes 

notificavam a falta de fornecimento, por vezes, era gerada no lugar, uma única reclamação 

individual, diminuindo assim, o impacto no indicador. 

Aí a gente vai naquela história “a quem interessar possa”, o que este trabalhador 
ou esses trabalhadores ganhariam com isso, absolutamente nada, o que a empresa 
ganha com isso? Muita coisa, dinheiro inclusive. E eu tenho bastante tempo nessa 
empresa, conheço muito esta empresa e agora estou aqui no Sindicato. Eu fui de 
um polo operacional, sei como se fazia no pólo operacional. Para se cumprir as 
metas que a administração central da empresa determina, metas para os gerentes, 
para os líderes desses polos operacionais, provoca uma disputa, entre estes nove 
[gerentes de pólo] que eu te falei. Partindo ali o bolo em nove, provoca uma 
disputa entre eles, o cara precisa, para ele estar ali na ‘mídia’, para ele estar bem 
na foto, os números, ele é números, o que traduz ali a longevidade ou não dele na 
empresa, o ganho financeiro dele ou não, a progressão dele ou não, são os 
números, o DEC e o FEC que vai determinar isso. Então os responsáveis, ou 
irresponsáveis, são eles que determinam o que o pessoal deles irá fazer. “Olha eu 
não quero ‘arredores’ na tela, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo”. 
Começa a provocar meios ilícitos para que eles alcancem o resultado esperado e 
enviam isso para a ANEEL e a ANEEL por sua vez, fala assim, “bem, preciso de 
informações, chegou aqui eu processo as informações recebidas do jeito que 
vierem, chegou aqui, é isso, pronto”, e o cliente? Ah, é outra história. E foram 
fazendo até dar problema e quando deu problema foram lá no ponto mais fraco, 
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“bem, me deixa tomar aqui as providências” (bateu as mãos), dá um pé no 
traseiro deste pessoal e resolve o problema. E pelo mesmíssimo problema, a 
[outras distribuidoras], também no ano passado 2015, pelo mesmíssimo 
problema, caiu diretores, mandou uma galera em bora. Trocou diretoria, trocou a 
presidência, pelo mesmo problema. Então a ANEEL sabe muito bem que existe 
que é um problema recorrente e crônico e que atitudes devem ser tomadas a fim 
de minimizar ou acabar de vez com isso e não toma. (Entrevista da autora com o 
diretor do Sindicato de eletricitários, em 31/05/2016) 

A ação que visava a violação dos indicadores não foi detectada pela agência 

reguladora. Segundo o diretor do Sindicato, em visita à distribuidora, a diretora de RH da 

holding, uma russa residente na Itália e que por coincidência compreende o português, foi a 

campo acompanhar um desligamento programado pela empresa. Ocorre que a verdadeira 

comitiva organizada pela a empresa chamou a atenção da população. Logo uma cliente 

insatisfeita foi até a diretora de RH reclamar que estava sem energia a mais de 24hs. A 

diretora recolheu os dados da cliente a fim de conferi-los no sistema da empresa. A cliente 

constava com fornecimento no sistema. A questão foi apurada e constaram que havia sido 

dada uma ordem para limpar o sistema, retirar as reclamações de clientes a mais de 24hs 

sem energia, além dos casos das ordens trocadas (arredores por individual). 

(...) então não foi a ANEEL que descobriu coisíssima nenhuma. O que a empresa 

fez ou diz que fez, eu não consigo comprovar - sobre a compensação aos 

clientes. (Entrevista da autora com o diretor do Sindicato de eletricitários, em 

31/05/2016) 

De acordo com o caso descrito, existem falhas no então sistema de 

acompanhamento e fiscalização dos indicadores de qualidade prejudicando clientes que não 

têm um serviço adequado e nem têm garantido o direito de compensação previsto pela 

regulação. Os trabalhadores, por outro lado, são pressionados por métodos de gestão 

estritamente quantitativos incapazes, isoladamente, de avaliar na completude a qualidade do 

serviço prestado. Ademais, este caso serve como contraposição ao discurso que defende a 

competição como um instrumento que, por si só, leva a uma maior produtividade (essa 

narrativa esta presente no discurso neoliberal, conforme será apresentado mais adiante nesta 

pesquisa) já que a extrema competição entre os gestores, não levou a uma maior 

produtividade, mas a uma distorção.  
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O próximo capítulo continuará a tratar das transformações nas práticas de gestão. 

No entanto, abordará mais especificamente as práticas na distribuidora a partir de sua 

privatização.  

5.3 - Novas Práticas de Gestão a Partir da Privatização da Distribuidora de Energia 

Elétrica 

(...) o mundo do trabalho é um dos setores que mais sofre influências dos novos 
rumos econômico-sociais, uma vez que atualmente é a política econômica que 
define as diretrizes para as políticas de organização do trabalho. (NOGUEIRA, 
1999, p.1). 

 Este capítulo aborda, em maior profundidade, as consequências da privatização 

principalmente para os trabalhadores. Destaca o impacto das novas práticas de gestão, 

chamadas gerencialistas, sobre o mundo do trabalho. 

A distribuidora, após sua privatização, vinha prestando seus serviços de forma 

caótica, de acordo o CREA (site resistenciabr). O conselho apontou a redução de quadro 

através de demissões em massa como principal componente para a precarização do serviço, 

referiu-se a esse processo como “(...) o desmantelamento das equipes técnicas de excelência 

de nossas ex-empresas estatais” (site resistenciabr). À época das privatizações foi criado o 

“Fórum de Debates - a verdade sobre as Privatizações”, organizado por várias instituições 

como SETRAB - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, Sindicato dos ferroviários, 

metroviários, engenheiros, advogados, Federação da Associação de Engenheiros e 

Arquitetos, CUT e outras entidades de representação de classe. 

Eles tinham que fazer uma seleção e preparar mais o eletricista, porque hoje, na 
empreiteira, eu não sei se ‘tá assim. Mas, logo quando privatizou, o cara era 
cozinheiro e entrava como eletricista trabalhava comigo e ele não sabia nem 
pegar no alicate, aí eu perguntei a ele: Vem cá, tu trabalhou de eletricista aonde? 
Ele disse: Não, eu, eu não sou eletricista, eu era cozinheiro da marinha, ‘tô de 
licença prêmio e aí ‘tô trabalhando. Agora, o que acarreta isso? Salário, né. 
Salário da empreiteira é pequenininho, então, o cara diz que é eletricista, não quer 
nem saber se o cara tem na carteira. (Entrevista com eletricista apud 
NOGUEIRA, 1999, p. 61) 

Então, bota essa pessoa que não sabe fazer. Às vezes, deixa sem luz chama outro 
p’ra ajudar, entendeu. Então, muitos que não estão preparado e vem a acontecer 
um negócio qualquer. Tem pessoas que não sabe se tem que abrir uma chave ou 
não. Aí na Empreiteira, tem pessoa que queimou em alta tensão, às vezes vai 
pegar um poste, deixa esbarrar na rede, tudo isso. Não tem aquele preparo. 
(Entrevista com eletricista apud NOGUEIRA, 1999, p. 61) 
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O Fórum de Debates - a verdade sobre as Privatizações intentava fazer um 

diagnóstico do processo de privatização e seus desdobramentos, apontando para uma 

revisão das privatizações. Em seu documento de apresentação foram feitas várias denúncias 

como: a arrecadação com a venda das empresas públicas (com o patrimônio público) sem 

proporcional redução da dívida pública ou melhoras sociais; o discurso de que as 

privatizações supririam a falta de verba para investimentos quando na verdade, os novos 

investimentos realizados, foram feitos com o dinheiro do trabalhador (FAT - Fundo de 

Amparo ao Trabalhador), através do BNDES; a subestimação dos valores de venda; 

descumprimentos de decisões do TCE (Tribunal de Contas do Estado) dentre outras 

irregularidades. (site resistenciabr)   

 Segundo o diretor do Sindicato de eletricitários, com a privatização, o destino de 

grande parte dos funcionários foi a demissão ou terceirização, essa ultima, via empreiteiras 

ou cooperativas. Ainda de acordo com ele, hoje, 100% da mão de obra que lida com a 

atividade fim da empresa, que trabalha diretamente em contato com a energia elétrica é 

terceirizada. Restam entre quatrocentos a mil trabalhadores próprios que trabalham na parte 

administrativa da companhia, cujas carteiras de trabalho são assinadas por diversas 

empresas, algumas de outros Estados e até de outros países, todas ligadas a holding 

internacional. 

Eles destruíram a empresa de maneira proposital, de caso pensado, para poder 
vender, para poder entregar para a iniciativa privada. E daí tem vários 
desdobramentos, por exemplo, na empresa pública tinha bem próximo de oito mil 
trabalhadores próprios, bem próximo disso, com a empresa terceirizada, você tem 
mil trabalhadores próprios e oito mil terceirizados, aí a gente já começa, já entrou 
em outro ponto que você certamente vai querer tocar que é o ponto da 
terceirização. “Não tem jeito, entrega para os caras, demite aí”, então a empresa 
pública (...), em um único dia, colocou quatro mil trabalhadores na rua. 
(Entrevista da autora com o diretor do Sindicato de eletricitários, em 31/05/2016) 

Grande parte do que o Sindicato chama de memória técnica, refere-se ao fazer da 

profissão. Depois da privatização foi perdida esta experiência, pois os profissionais com 

mais tempo de serviço e mais qualificados saíram do setor. Boa parte dos funcionários 

contratados pelas empreiteiras era remanescente da estatal, os demais, eram contratados 

sem qualquer experiência no setor e recebiam pouquíssima capacitação. Alguns antigos 

funcionários da estatal fundaram uma cooperativa para prestar serviços à distribuidora 

privatizada.  Apesar disso, os cooperados que de fato realizavam o serviço na distribuidora 
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eram novos ingressantes no setor, estes profissionais experientes ficaram na parte 

administrativa da cooperativa. 

 Verifica-se repedidas vezes no discurso dos trabalhadores que o ritmo de trabalho 

intensificou-se e as jornadas de trabalho foram alongadas (sem o pagamento de horas 

extras, já que o salário passou a ser por produção). A terceirização levou à precarização do 

trabalho, pelos baixos salários pagos aos trabalhadores, falta de qualificação, capacitação e 

experiência do pessoal e ritmo de trabalho intenso. 

O meu trabalho hoje é coisa de maluco. Eu trabalho com uma velocidade que 
talvez o serviço que eu faço em uma semana, antes (da privatização) era feito em 
um mês, em compensação, isso tá trazendo transtorno pra minha saúde. Porque é 
uma quantidade excessiva de material que entra e sai, uma rotatividade muito 
grande, uma responsabilidade imensa. (Entrevista com almoxarife apud 
NOGUEIRA, 1999, p. 53) 

Então as pessoas são ruins, são fracas, por quê? Algumas coisas vão dando a 
consistência, a robustez ao profissional. Uma delas, talvez a primeira, a 
capacitação. Você tem que se capacitar, se preparar para aquilo, outra, não menos 
importante, é você gostar, querer fazer aquilo e outra, é um dom mesmo (...) 
Requer um tempo para ser um técnico, para ser um eletricista, para ser um bom 
operador, um bom engenheiro eletricista, requer um tempo (...) tem que ficar pelo 
menos cinco anos, é um tempo para falar quem é e quem não é. Cinco anos ou 
um período muito parecido com isso, é o período para ser experimentado em 
todas as condições, por quê? O dia a dia tá tranquilo, você encontra aquilo ali 
toda hora, mas tem aquilo que só acontece eventualmente, quase nunca, você tem 
que ir se preparando que construindo o profissional, então precisa de tempo para 
construir esse profissional. Essa galera que está aí no mercado que são 
terceirizados, eles estão tapando buraco, eles precisam de emprego para pagar o 
aluguel atrasado, para pagar o cartão de crédito que os juros tá lá batendo 400% 
ao ano, ele precisa de uma tábua de escape, então é emprego para ele ficar um 
ano, para ele ficar alguns meses, para se mudar o contrato, para a (...) mandar 
aquela empresa que eles chamam de parceira que de parceiro não tem nada, 
mandar aquela em bora e contratar outra. Então o que acontece com isso? Um 
rodízio gigantesco de trabalhadores! Sabe o que acontece? Ninguém fica bom. É 
pôr o trabalhador, a trabalhadora, em risco de morte, risco iminente. Você 
põe em risco o sistema operacional, você põe em risco o cliente. As pessoas 
sabem, mas a legislação permite que eu faça! (Depoimento em entrevista à 
autora com o diretor do Sindicato de eletricitários, em 31/05/2016, grifo meu) 

Alguns trabalhadores de escritório, em conversas exploratórias, mencionaram a 

grande concentração de estagiários em determinadas áreas. Alguns processos chegam a ter 

apenas um analista e vários estagiários sob seu comando. Os trabalhadores reclamam que 

determinadas atribuições não deveriam ficar a cargo dos estudantes e que são funções que 

competem a profissionais mais experientes, como analistas e especialistas. Em alguns 

casos, o gestor precisa de mais um profissional no setor para dar conta das demandas, 
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porém não há orçamento aprovado para a contratação de mais um profissional, nesse caso, 

é comum a contratação de um estagiário. 

Hoje mudou um pouco, mas na minha época, na época do Alexandre, o estagiário 
era para acompanhar. A função do estagiário era aprender! Então, você vai 
estagiar neste setor, vai aprender com a galera, ir para a rua, participar, perguntar 
(...) Hoje não, hoje o estagiário é uma mão de obra, se conta com o estagiário, 
é uma mão de obra ali mais barata (...) eu preciso da mão de obra dele, não 
precisava, você estagiário que estava precisando da gente, você vai adquirir o 
conhecimento, um dia será um profissional. Mas hoje, se contrata o cara para 
resolver o problema no setor, o problema de alguém. O estagiário hoje é isso, 
trabalhar, dar carga ali para o cara, mas para a gente não era não, para mim, para 
o Alexandre que veio antes de mim. Então estagiário da eletrotécnica era para 
você fazer projeto, saber como se fazer um projeto de uma redistribuição, como 
se coloca os postes, como se constrói a rede, como que se dimensiona um 
transformador, um circuito (...) É saber de todas as técnicas para você elaborar o 
trabalho e no futuro já como profissional, você vai ser responsável por equipes, 
por turmas (...) Hoje o cara dá uma estação de trabalho a ele, produz, produz 
relatório, faça isso e aquilo, trabalhar! Sai sem saber a diferença entre um 
poste de concreto e um poste de madeira, mas ele sabe tudo que é relatório, 
tudo que é planilha. (Entrevista da autora com o diretor do Sindicato de 
eletricitários, em 31/05/2016, grifo meu). 

Em pesquisa de campo e conversas exploratórias com os trabalhadores, verificou-se 

a preocupação da companhia em reter os denominados “jovens talentos”. Segundo a área de 

RH da companhia, esses novos trabalhadores são muito voláteis e desprendidos, recursos 

humanos difíceis de serem mantidos, pois são facilmente atraídos por outras oportunidades 

de emprego.  Ainda segundo os gestores de RH, essas seriam características peculiares 

dessa nova geração, nascida do boom tecnológico, na era das transformações aceleradas. A 

companhia adotou diversos programas que visam a retenção desse público, como é o caso 

do programa de intercâmbio na Holding na Itália, onde, por um mês, realiza-se diversos 

cursos de capacitação, além das possibilidades de trabalhar fixa ou temporariamente em 

outras empresas da holding, em outro Estado do Brasil ou em outros países.   

Hoje o mercado de trabalho, pelo menos sobre a minha percepção, na minha 
ótica, o mercado mudou, eu vejo assim, os jovens (...) eu costumo falar o 
seguinte, você não é a empresa, eu sou a empresa, o Alexandre é a empresa, o 
Eduardo é a empresa (fazendo menção a trabalhadores antigos da empresa) e a 
galera que está a 30 anos fazendo isso, mas o jovem que entra no trabalho hoje, 
ele tá aqui no Rio, amanhã uma oportunidade em Belo Horizonte, ele está em 
Belo Horizonte, Paraná, ele tá indo para o Paraná, na Ucrânia, ele tá indo para a 
Ucrânia, ele é mundo, ele é ponto com, sabe, ponto net, não tem identidade, não é 
aquele cara que diz assim, minhas raízes estão aqui. No passado, você entrava em 
uma empresa, entrava em uma (...) - tom de orgulho - (...) um banco desse aí 
qualquer, era emprego para a vida, hoje o cara não tem esse tipo, ele é muito mais 
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solto, muito mais descolado. Talvez seja até melhor. (Entrevista da autora com o 
diretor do Sindicato de eletricitários, em 31/05/2016, grifo meu). 

É possível verificar nesta parte (acima) do relato do diretor sindical, a reprodução do 

discurso dominante nas organizações. Esse discurso defende que os jovens da nominada 

“geração Y” (nascidos a partir da década de 1980 até meados da década de 1990) possuem 

como característica o desprendimento de uma carreira estável. (TAPSCOTT, 1998) No 

entanto, essa mudança de comportamento não é aleatória, esta nova geração de 

trabalhadores formou-se já sob o “novo capitalismo” ou o “capitalismo flexível”13, com sua 

lógica já naturalizada. (SENNETT, 1999) O projeto neoliberal modificou as relações no 

mundo do trabalho. O capitalismo pesado caracterizado pela rigidez, ordem, regularidade e 

previsibilidade da era fordista, deu lugar ao capitalismo leve que é fluido, flexível e instável 

como líquido (BAUMAN, 2001). A metáfora do capitalismo pesado e leve demarca 

também a passagem para o que Bauman (2001) classifica como modernidade líquida, o 

atual período histórico do desenvolvimento do capitalismo. Conforme líquido, hoje tudo 

parece instável, efêmero, maleável e adaptável, não é possível segurar com a mão sem que 

escorra entre os dedos, semelhante é o mercado de trabalho. Por isso, os novos 

trabalhadores são afeitos aos planos de curto prazo, são flexíveis quanto às suas carreiras, 

procuram pela melhor oportunidade do momento, relacionam-se com o trabalho como em 

uma relação de consumo. Essa nova relação com o trabalho enfraquece valores outrora 

fundamentais, como o compromisso, a confiança e a lealdade. Além disso, a crida 

“flexibilidade” do “novo capitalismo” sugere certa liberdade individual (aos trabalhadores), 

quando, em vez disso, fornece à burocracia novas formas de poder e controle (SENNETT, 

1999). 

  Bauman (2001) compara a idéia que os novos trabalhadores têm de progresso às 

características do mercado atual, desregulamentado e privatizado. Desregulamentado 

porque os meios para alcançar o progresso são variados, ainda que se faça uma escolha, 
                                                           
13 O capitalismo flexível é caracterizado pela volatilidade e desregulamentação do mercado. Essa lógica se 
reproduz também nas novas relações de trabalho. Elas são mais flexíveis e permeadas pela incerteza. O 
“capitalismo flexível”, no processo produtivo, substitui as formas rígidas da burocracia (controle burocrático) 
por sistemas mais fragmentados e adaptáveis, isto é, flexíveis. Supostamente, com trabalhadores mais 
dispostos a assumir ricos e controles burocráticos mais escassos, a companhia ganha em e agilidade e, por 
conseguinte, em competitividade. No entanto, os riscos, além de gerarem ansiedade no trabalhador, no limite, 
podem colocar em teste o seu senso de caráter pessoal. (SENNETT, 1999) 
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essa poderá ser transitória diante de uma melhor oportunidade. Privatizado porque “o 

aperfeiçoamento não é mais um empreendimento coletivo”, cada indivíduo irá usar seus 

recursos, e isso inclui suas experiências de trabalho para elevar-se a si mesmo, progredir. O 

trabalhador, nesse caso, deixou de planejar, construir uma carreira, passou a planejar-se a si 

mesmo, construir-se, com uma somatória de recursos e experiências. A carreira de trabalho, 

o próprio trabalho, parece não ter o valor ou o sentido de outrora. 

Não tem aquele negócio, essa é a minha empresa, eu tenho que fazer, eu tenho 
que deixar algo, eu tenho que construir, eu tenho que deixar melhor do que eu 
encontrei, não vejo isso sabe, não vejo infelizmente. (Entrevista da autora com o 
diretor do Sindicato de eletricitários, em 31/05/2016).  

Além das perdas tangíveis para os trabalhadores, a efetivação do neoliberalismo no 

trabalho revelou implicações ainda mais profundas, atingiu o campo do simbólico. 

Modificou não só a forma de trabalhar, mas também a forma de ser dos trabalhadores.  

As recentes polêmicas declarações, para dizer o mínimo, do principal executivo do 

grupo controlador da distribuidora, repercutiram em diversos jornais internacionais de 

acordo com trechos da matéria do jornal chileno El Dínamo, traduzida pelo Sindicato de 

Eletricitários em boletim periódico intitulado “Repúdio às declarações de (...), CEO da 

Holding”. Alunos da Luiss Business School em Roma teriam perguntado ao CEO a receita 

para conduzir uma mudança profunda em uma organização como a referida Holding, 

obtendo a seguinte resposta segundo trechos traduzidos pelo Sindicato da matéria do Jornal 

El Dínamo do dia 20 de Maio de 2016: 

A resposta do (...) indicou um dos caminhos: é necessário “inspirar medo”. 
Logo ele completou que “é necessário criar problemas para mudar uma 
empresa”. Nessa mesma frase, destacou que o importante “é localizar os pontos 
de poder de uma organização que estão contra esse plano de mudança, e 
esses grupos devem ser atacados, criando medo e mal-estar”. Para alcançar 
uma mudança dessa magnitude, continuou o executivo, “não é necessário ter 
muitas pessoas de acordo, basta ter um grupo de pessoas bem preparadas 
para conduzir o plano e castigar de maneira exemplar a todos que se opõem 
á mudança”. Segundo ele, “isso deve ser feito rapidamente, com decisão e 
sem descanso”. “Depois de uns meses a organização entende, porque as 
pessoas não gostam de sofrer. É fácil”, concluiu (...). As reações a essas 
declarações apareceram imediatamente. O (...) foi classificado como “fascista” e 
como “uma vergonha para o governo”. El Mercurio cita diversos jornais 
italianos, que apontam que o (...) tem utilizado frequentemente palavras como 
“medo”, “destruição física” e “agredir de forma notória” (...). (grifo meu). 
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Das declarações do CEO é possível analisar a categoria nominada, “processo de 

mudança”. São sentidos verificáveis na fala do CEO: i) violência psicológica e simbólica, 

ii) criar instabilidade, iii) criar medo, iv) pressionar, v) punir e vi) criar um ambiente 

propício a mudança e v) pessoas focais capazes de conduzir o processo de mudança. 

A violência perpassa as relações de poder nas organizações, no entanto, em maioria, 

essa agressão, a grupos ou indivíduos, é feita de maneira velada. (BOURDIEU, 1989) Em 

regra, a violência nas organizações é um processo de dominação no campo simbólico. 

(BOURDIEU, 1989) O que o CEO fez foi desvelar o sistema simbólico pelo qual a 

violência é exercida, tornando-a menos palatável do que de costume.  

A socialização organizacional é o processo pelo qual o indivíduo tem o seu 

comportamento amoldado de acordo com os interesses da organização. (MOTA, 1979) 

Segundo Mota (1979), esse processo é contínuo na organização e tem início desde o 

nascimento do individuo, através da lógica de reprodução social dos aparelhos ideológicos 

do Estado. (ALTHUSSER, 1992)  

Para manter-se o capitalismo necessita reproduzir seus meios materiais, a força de 

trabalho, os trabalhadores, as relações de produção ou relações sociais e os meios de 

produção, Tecnologias, técnicas, máquinas e etc. Para isso existem aparelhos do Estado. 

(ALTHUSSER, 1992) Eles disseminam os valores que fortalecem a lógica de 

funcionamento, os ideais capitalistas. Em seu estudo, Althusser (1992) aborda a sociedade 

como reprodutora ideológica, através do Estado e seus aparelhos. Essas instituições são 

classificadas como regulatórias e repressivas, a administração pública, a justiça, os tribunais 

e etc., e, os aparelhos formativos, como a igreja, a família, a escola, a mídia e etc. Ambos 

os tipos de instituições tem por uma de suas finalidades o controle, a reprodução do sistema 

capitalista. A diferença entre elas é com relação à predominância do tipo de instrumento 

utilizado para o controle e reprodução. Se nas instituições regulatórias e repressivas 

predomina o controle mais físico e coercitivo, nas instituições formativas predomina o 

controle ideológico, mais dissimulado. Há de ser destacar, mais uma vez, que não há 

exclusividade com relação ao tipo de controle, mesmo nas instituições regulatórias e 

repressivas existe controle ideológico, e, da mesma maneira, existe controle coativo nas 

instituições formativas.  
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As empresas são aparelhos econômicos também com função política que afeta a 

identidade do indivíduo. Elas refletem o sistema de produção vigente, o capitalismo, 

adaptando-se a cada período histórico de seu desenvolvimento. Elas constroem-se com base 

no modo de produção capitalista, são agentes de efetivação e também perpetuação do 

capitalismo. As empresas relacionam-se intrinsicamente com produção das mercadorias. 

Por esse motivo, as organizações capitalistas pertencem ao que Marx chamou de 

infraestrutura, que é a base econômica, a estrutura material da sociedade.  Porém, elas 

também agem como elementos da superestrutura apontada por Marx como a estrutura 

jurídico-política e ideológica da sociedade que além de refletir a infraestrutura, a reproduz. 

(ALTHUSSER, 1992) 

Os aparelhos do Estado condicionam o indivíduo, torna-o força de trabalho 

subserviente ao capital, naturaliza as relações de trabalho, procura neutralizar o conflito de 

interesses, o conflito de classes.  As organizações são reproduções dessa estrutura social, 

um micro cosmo da sociedade. Semelhante à sociedade, trata-se de um ambiente permeado 

por relações econômicas, políticas, ideológicas, e, consequentemente conflituosas. 

Quando mecanismos de controle ou práticas organizacionais são capazes de obter a 

coerção semelhante à conseguida pela força, essa violência organizacional é dissimulada, 

ela já foi naturalizada pelo consenso da hegemonia, da dominação. Para Bourdieu (1989), 

“O poder simbólico como poder de construir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer 

crer (...) só se exerce se for reconhecido”. (BOURDIEU, 1989, p. 14) Dessa maneira, o 

poder simbólico é a forma disfarçada e legitimada, pelos membros da organização, de 

outras faces de poder. 

O próximo capítulo apresentará um breve histórico da origem da qualidade total e 

sua chegada ao Brasil, discutirá o programa de qualidade implementado na distribuidora, 

aprofundando a discussão acerca das novas práticas de gestão, por meio desse caso 

ilustrativo. 
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6 - O Programa de Qualidade 

6.1 - O formalismo 

Importa discutir alguns conceitos a priori para melhor compreender o fenômeno do 

formalismo dentro das organizações brasileiras.  De sorte que o formalismo é anexo à teoria 

geral da administração por seu caráter descritivo (formal), normativo, em contrapartida da 

realidade, imprevisível ou parcialmente previsível. No entanto, esse elemento salta aos 

olhos ao se analisar o programa de implementação da TQM na distribuidora aqui estudada, 

seja em um sentido estratégico de modernização, seja em relação a seus transtornos.  

Fred Riggs (RIGGS, 1964 apud RAMOS, 1983, p. 250-255) usa o efeito da difração 

da luz, obtido quando a luz branca incide em um prisma atravessando-o de forma a 

decompor-se em suas sete cores constitutivas, para ilustrar diferentes tipos de sociedade 

ideais, hipotéticas: as concentradas, as prismáticas e as difratadas. Compreender os pontos 

abordados por Riggs (1964 apud RAMOS, 1983, p. 250-255), a partir da metáfora do 

prisma, ajudará a esclarecer as particularidades nacionais que levam o formalismo 

estratégico, datado do início do período pós-colonial, a perpetuar-se até a 

contemporaneidade. (RAMOS, 1983) 

O Brasil é considerado uma sociedade prismática de acordo com o modelo de Riggs 

(1964 apud RAMOS, 1983, p. 250-255), quando o feixe de luz encontra-se no interior do 

prisma, em processo de decomposição (nas diversas cores), em transição. Antes do prisma 

está o feixe de luz branca, as sociedades concentradas, detentoras de uma única estrutura, 

com várias funções (RAMOS, 1983). Depois do prisma estão as sociedade difratadas 

semelhantes à luz branca decomposta em várias cores, elas possuem várias estruturas 

distintas com funções singulares. (RAMOS, 1983)  

As sociedades prismáticas possuem características tanto das sociedades 

concentradas quanto das difratadas. Suas estruturas administrativas são mais ou menos 

desenvolvidas, tal qual é o caso de países emergentes ou em desenvolvimento. (RAMOS, 

1983) Essa característica diz respeito ao “grau de superposição”, é o cumprimento de várias 

funções sociais pela mesma estrutura, ele é alto nas sociedades concentradas e prismáticas. 

(RIGGS, 1964 apud RAMOS, 1983, p. 250-255) A superposição pode manifestar-se de 
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forma leviana, é o caso do nepotismo em que a família utiliza a máquina pública em prol de 

seus interesses particulares, ultrapassando suas funções presumíveis (RAMOS, 1983), 

análogos são os casos do clientelismo e do coronelismo. Para Ramos (1983, p. 252):  

Na sociedade prismática, ainda que as funções sejam formalmente atribuídas a 

distintas unidades sociais, na prática, critérios familísticos interferem na 

administração, a economia é condicionada por fatores não econômicos, a política 

ultrapassa o que se presumiria ser o seu domínio próprio.  

As sociedades prismáticas possuem alto “grau heterogeneidade”. (RIGGS, 1964 

apud RAMOS, 1983, p. 250-255) Essa particularidade refere-se à coexistência do atrasado 

com o moderno, seja em aspectos materiais, seja em relação ao comportamento humano. 

(RAMOS, 1983) É a tecnologia convivendo com o antiquado, o urbano com o rural, 

comportamentos tradicionalistas com progressistas. (RAMOS, 1983) O contrário ocorre nas 

sociedades concentradas e difratadas, suas práticas e sistemas são mais coerentes que nas 

sociedades prismáticas, possuem alto grau de homogeneidade. (RAMOS, 1983) 

Na falta de uma sociologia regional desenvolvida, o formalismo foi adotado como 

uma estratégia que parte da idealização para a realização, a despeito de suas limitações, na 

formação social do Brasil. (RAMOS, 1983) Uma possível intenção seria induzir a prática a 

partir da prescrição. Ramos (1983), não critica o formalismo como estratégia, critica a 

apropriação das estruturas estrangeiras de forma acrítica, sem adaptá-las ao contexto 

histórico e social local. 

Após a independência o Brasil teve que passar por um ordenamento social. 

Enquanto o velho mundo desenvolveu seu arranjo social por século, o Brasil nasceu em um 

mundo onde já existiam padrões de organização social. Os governantes da época 

precisavam, com urgência, aparelhar o país como o Estado Nação independente que se 

tornara. A partir de então, o Formalismo, passa a constituir-se como característica 

intrínseca da nação brasileira. Esta qualidade, porém, não é particular do Brasil, mas é 

peculiaridade dos países latinos de formação semelhante (colônias de exploração).  

O Formalismo instituiu-se quando o Estado brasileiro assimilou a organização 

social, as estruturas administrativas utilizadas pelos Estados europeus, o modelo de 
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tripartição de poderes do Estado, leis, normas, estruturas burocráticas. Ao invés dos códigos 

evoluírem dos hábitos, dos costumes, da cultura, as regras sociais foram estabelecidas e a 

rotina do povo teve que adequar-se a elas. Muitas leis e normas estabelecidas no Brasil 

foram criadas pautadas na realidade dos países europeus e não satisfaziam o contexto 

brasileiro. Então, a cultura popular tratou de adaptar as regras a sua maneira. O chamado 

“jeitinho brasileiro”, o “jeito criolo”, surgiu como maneira de flexibilizar as regras ao 

modos operante nacional. (RAMOS, 1983) 

Ao que parece, o Brasil não rompeu com a cultura formalística original. Ainda hoje, 

o Estado, em suas normas, a educação, a pesquisa, as ciências, são amplamente amparadas 

por modelos vindos de países centrais. Não há intenção aqui de tornar abominável qualquer 

conceito, método, ou tecnologia estrangeira. A própria maneira como foram assimiladas a 

estruturas políticas e administrativas exteriores no processo de organização social brasileira 

foi necessária, em virtude da indispensável celeridade do processo. Existem benefícios 

indiscutíveis em utilizar estratégias reconhecidamente bem sucedidas, o problema é em 

somente transplantar estas práticas, sem o cuidado de estudar e fazer as devidas 

considerações, fazer a cabida “redução sociológica”. (RAMOS, 1965) 

Existe uma relação de submissão das sociedades prismáticas, por razões 

econômicas, políticas, culturais e ideológicas, às difratadas. (RAMOS, 1983)  Elas vêem-se 

compelidas a adotarem as estruturas dessas ultimas. O formalismo se dá em razão da 

incompatibilidade entre as estruturas das sociedades difratadas com a realidade cotidiana 

das sociedades prismáticas, de forma que estas estruturas nunca serão assimiladas na 

totalidade. (RAMOS, 1983)  

Em razão do alto grau de formalismo, analisar as estruturas normativas e legais de 

uma sociedade prismática como o Brasil, não é suficiente para conhecê-lo ou compreende-

lo. (RAMOS, 1983) É semelhante ao que ocorre na organização onde o programa de 

qualidade foi implementado. Existe um documento chamado Relato Organizacional (RO) 

um relatório sistemático e detalhado que descreve todos os processos e práticas da empresa, 

em cada área, desde os seus fornecedores até o consumidor final, descreve toda a sua 

estratégia, mostrando inclusive alguns demonstrativos financeiros.  
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O RO é um componente necessário para a avaliação no Prêmio Nacional da 

Qualidade - PNQ (Anexo 1). O objetivo do RO é proporcionar aos avaliadores e aos 

próprios gestores uma visão sistémica da organização. A partir do RO os avaliadores da 

Fundação Nacional da Qualidade - FNQ (Anexo1) verificam a assimilação do Modelo de 

Excelência da Gestão - MEG (Anexo1) nas práticas organizacionais. Esse relatório é 

construído com vistas a evidenciar a aderência às práticas da qualidade. Ele descreve as 

rotinas, muito mais de uma maneira ideal do que real, conforme ficou admitido durante 

conversas exploratórias com trabalhadores que participaram de sua elaboração. Não é que o 

documento seja de todo vicioso, mas ele não contempla a diversidade de situações, 

relacionadas a aspectos materiais ou comportamentais, vivenciadas no trabalho que 

desviam as práticas de suas descrições ideais.    

A modelagem organizacional é uma sistematização da organização. Esta abordagem 

foi adotada pela empresa estudada nesta pesquisa e está contida na metodologia do TQM. 

Segundo Bianor “(...) uma teoria organizacional mais descritiva e explanatória, tentou 

desenvolver modelos mais normativos”. (CAVALCANTI, 2011, p28) Este enfoque possui 

um posicionamento funcionalista, objetivista, determinista, e extremamente embasado em 

avaliações quantitativas, de desempenho e resultados. Todos os processos são formalizados 

e delineados, até mesmo as análises e formas de pesquisa são padronizadas.  

Para Dejours (2004) ainda que o trabalho seja bem delineado, organizado e as 

instruções sejam claras é impossível alcançar a qualidade seguindo-as categoricamente, 

pois durante o trabalho o indivíduo se depara com uma série de elementos parcialmente 

controláveis ou totalmente incontroláveis que não foram previstos nas instruções e 

procedimentos, ou seja, sempre existe uma distância entre o prescrito e o que de fato 

acontece, Dejours (2004). 

Trabalhar é preencher a lacuna entre o prescrito e a realidade, é pensar uma 

alternativa que congregue estas duas instâncias, ou ainda, trabalhar é agregar às prescrições 

de forma a atingir os seus objetivos. O trabalhador descobre a discrepância sempre sob a 

forma do fracasso. Ele tenta executar seu trabalho de acordo com as normas e 

procedimentos, da maneira como foi orientado, porém não atinge o resultado esperado, seja 

por estas prescrições estarem equivocadas ou pelos imprevistos, a realidade se impõem 
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gerando um efeito surpresa desagradável, um modo afetivo segundo Dejours (2004, p. 28). 

Isto gera no sujeito uma sensação de impotência, um sentimento de irritação, raiva, 

decepção ou desmotivação. 

Dejours (2004) discorre acerca da prescrição, da normatização do trabalho 

estabelecida pelas práticas gerenciais, afirma que a realidade sempre se distancia destas 

prescrições e que o trabalhador descobre esta discrepância na forma de sofrimento. Para 

Dejours (2004), esse sofrimento pode ser positivo, pode fazer com que o trabalhador 

busque alternativas, crie, pense, encontre soluções desenvolvendo a inteligência que 

constitui o próprio trabalho, o valor que se agrega as coisas. Então se para atingir resultados 

de qualidade é preciso não se a ter somente as regras e procedimentos, para ser inteligente e 

trabalhar bem, é necessário que o indivíduo se distancie das recomendações e 

regulamentos. O problema é que na TQM existem inúmeros mecanismos de controle para 

resguardar que as pessoas estão agindo conforme se espera, de forma controlável e 

previsível. Deste modo, grande parte do trabalho não é reconhecida, pois permanece na 

sombra, não é avaliada. Este fato se agrava na medida em que o trabalho não é palpável, 

não produz um objeto.  Para Dejours (2004, p.30) “O trabalho sempre coloca à prova a 

subjetividade, da qual esta última sai acrescentada, enaltecida, ou ao contrário, diminuída, 

mortificada”. 

Todo o fundamento prescritivo do modelo de gestão da qualidade adotado no 

programa foco deste estudo foi transplantado do Japão, segundo a consultoria contratada 

pela distribuidora, e, aplicado à rotina dos trabalhadores. Com o “jeitinho brasileiro”, os 

trabalhadores “adaptam” o modelo. Eles esforçam-se em demonstrar avidamente que 

aderiram à nova metodologia, em resposta ao interesse da alta administração, mas em 

paralelo, continuam a desempenhar suas rotinas a suas maneiras, gerando retrabalho e 

distorções. É possível perceber, em alguns casos, o ganho em organização e na perícia das 

análises de processos e problemas, outro ponto positivo é a maior capacidade de 

aprendizado organizacional em razão da continuidade proporcionada pelos instrumentos 

formais de registro. O problema é que os trabalhadores não assimilam a metodologia na 

totalidade, pois o método foi fundado no modus operandi dos japoneses, antes de serem 

metódicos nas organizações, eles são culturalmente metódicos, diferente dos brasileiros.  
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A metodologia do programa de qualidade pode ser entendida como uma estratégia 

deliberada de formalismo, partindo do entendimento que a prática da qualidade será 

induzida a partir das prescrições. No entanto, a partir dos relatos dos trabalhadores, em 

conversas exploratórias, é possível verificar que a criação deste contexto formal, não leva 

necessariamente a ações efetivas, a uma mudança efetiva de comportamento. 

A administração brasileira como Ciência Social Aplicada deve preocupar-se em 

estudar as características particulares e comportamento dos brasileiros ao pensar modelos 

de gestão, as pessoas são variáveis essenciais em qualquer atividade administrativa e 

intervêm diretamente no conduzir dos processos.  

6.2 - Qualidade Total: Um breve Histórico  

Os anos de 1950 em que o patrimônio líquido do Japão era negativo, demarcam o 

chamado milagre japonês. Antes disso, os produtos japoneses eram (internacionalmente) 

considerados baratos e de má qualidade. O Japão assim como hoje, não possuía riquezas 

naturais nem produção alimentícia suficiente, precisava exportar bens para importar 

alimentos. Então, os administradores japonese se convenceram de que a qualidade era 

imprescindível às exportações. Já em torno de 1954, os bens de consumo japoneses haviam 

conquistado mercados em todo o mundo, iniciando uma nova era econômica. (DEMING, 

2003) 

No período da Segunda Guerra Mundial, as autoridades militares japonesas 

formaram grupos de cientistas como parte do esforço de guerra. Ao final da guerra, o grupo 

liderado por Kenichi Koyanagi permaneceu, porém com um novo objetivo, a reconstrução 

do país. O grupo de Koyanagi recebeu o nome de Union of Japanese Science and 

Engineering- JUSE. (DEMING, 2003) 

A JUSE interessou-se por métodos estatísticos que se tornaram populares nos EUA 

nos anos de 1942, por meio da Universidade de Stanford, mas que com o tempo perderam 

força. Foi então que a JUSE contratou W. Edward Deming, especialista em qualidade 

(falecido em 1993), considerado um dos pais da qualidade e a quem se atribui grande parte 

do mérito da retomada do desenvolvimento do país. Deming ajudou a JUSE nas ações de 
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formação em estatística e controle de qualidade, participou de vários projetos, reuniões e 

encontros no Japão.  

Deming foi conferencista nos treinamentos da War Production Board, agência 

americana de supervisão de produção de guerra, durante a Segunda Guerra. Ele participou 

do esforço da agência em melhorar o controle estatístico da qualidade (CEQ) de fabricação 

de bens militares (JURAN, 1990). Em 1954, O Dr. Joseph M. Juran (também grande guru 

da qualidade) passou a ministrar treinamentos aos japoneses por meio da JUSE. (JURAN, 

1990) 

Era necessário conscientizar os administradores de alto nível a respeito de sua 

participação efetiva nos projetos de qualidade. (DEMING, 2003) Do contrário, as 

iniciativas não teriam sucesso como no caso dos EUA. Por isso, Ichiro Ishikawa, presidente 

da Kei-dan-ren (Federação das Sociedades Econômicas) e da JUSE, convocou 21 dirigentes 

das maiores companhias japonesas para uma reunião, em julho de 1950. Muitos outros 

encontros como esse foram realizados subseqüentemente.  

Os chamados “14 Pontos da Administração” são a base do curso ministrado por 

Deming aos administradores de alto nível do Japão. Sua adoção e prática, segundo o autor, 

refletem a intenção de sobrevivência da empresa, protegendo investidores e criando 

empregos14. São os “14 Pontos da Administração”: i) Sempre procurar a melhoria da 

qualidade dos produtos e serviços, fomentar a competitividade, permanência no mercado e 

geração de empregos, ii) adoção da qualidade como filosofia de trabalho e tomar a 

liderança e responsabilidade pela mudança (administradores), iii) garantir a qualidade em 

todo o processo, eliminando a necessidade de inspeção, iv) Escolher fornecedores pela 

qualidade e não pelo preço. Trabalhar com apenas um fornecedor, estabelecendo com ele 

uma relação de lealdade e confiança, v) melhorar continuamente o sistema de produção, 

maximizar a qualidade e produtividade e consequentemente reduzir custos, vi) Instituir um 

programa de treinamento no ambiente de trabalho, vii) reformar o estilo dos supervisores, 

                                                           
14 Deming (2003) afirma recorrentemente em sua obra que a qualidade deve ser vista como um instrumento de 
criação de emprego, por meio do crescimento das companhias e não o contrário, como um instrumento de 
produtividade e redução de recursos humanos. Ele afirma que os recursos humanos devem ser realocados 
quando à produtividade reduzir a demanda em determinado setor.  



73 

 

eles devem ser líderes com objetivo de maximizar a qualidade do trabalho das pessoas e 

máquinas, viii) Eliminar a sensação de medo, ix) quebrar as barreiras entre os 

departamentos. Sobre o décimo ponto, textualmente, x): 

Abolir a utilização de slogans, exortações e metas como meios de estimular a 
força de trabalho a reduzir a incidência de defeitos e a alcançar novos níveis de 
produtividade. Exortações desse tipo servem apenas para criar um clima de 
competição entre os funcionários, uma vez que a maioria das causas da má 
qualidade e da baixa produtividade está no próprio sistema e, portanto, fora da 
alçada da força de trabalho. (DEMING, 2003, p.40) 

Ponto xi) eliminar as administração por metas numéricas, substituir por liderança, 

xii) “Eliminar as barreiras que privam os funcionários do direito de se orgulhar da 

qualidade de seu trabalho. Os supervisores devem orientar-se não por números, mas pela 

qualidade.”  E “Eliminar as barreiras que privam engenheiros do direito de se orgulhar da 

qualidade de seu trabalho (...) abolição da administração por objetivos e das avaliações de 

mérito anuais.”(DEMING, 2003, p. 40) Ponto xiii) investir em um programa de educação e 

autodesenvolvimento e xiv) incentivar o comprometimento de todos com a mudança. 

Na exposição acima dos “14 Pontos da Administração” foi necessário o destaque 

dos pontos “iv” (em negrito), o “x” e o “xii” (citados de forma direta) por principalmente 

estas questões serem abordadas justamente de maneira oposta às recomendações de 

Deming no Programa de qualidade da Distribuidora. Essa constatação ficará mais evidente 

com os relatos dos trabalhadores nos próximos capítulos deste trabalho, bem como 

auxiliará no entendimento de algumas das distorções da metodologia adotada. 

6.3 - O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

Superada a crise do sistema fordista de produção (1970), os anos de 1980 trouxeram 

considerável elevação dos padrões de eficiência e qualidade na produção dos bens e 

serviços dos países centrais. Tal avanço foi possível graças às novas tecnologias aliadas às 

novas técnicas de gestão da produção. O início da década de 1990 no Brasil foi marcado 

pela abertura dos mercados, a formação dos blocos econômicos, a queda de barreiras 

comerciais e a globalização, resultando no acirramento da competitividade do mercado a 

nível mundial.  
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O processo de industrialização brasileira baseou-se na chamada substituição de 

importações. Esta estratégia caracterizou-se, por privilegiar os segmentos industriais, 

conceder subsídios às exportações e pela fixação de tarifas protecionistas aos produtos 

internos. O Estado participava diretamente na produção (empresas estatais) e incentivava o 

estabelecimento de multinacionais nos setores de maior dinamismo tecnológico, com o 

pretenso objetivo de atrair capital e tecnologia estrangeira. Restava às empresas privadas 

nacionais, segmentos com menor dinamismo tecnológico. As empresas estrangeiras, 

entretanto, não trazem aos países periféricos novas tecnologias ou investimentos. O 

conhecimento que essas organizações levam aos países subsidiários restringe-se a 

procedimentos operacionais suficientes para a fabricação de seus produtos. Elas retêm o 

conhecimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e investimentos em suas matrizes. 

(DARÓS, 1997)  

O modelo industrial, problemas estruturais no parque industrial, deficiências em 

infra-estrutura, dificuldades políticas e institucionais, defasagens dos equipamentos e das 

tecnologias de gestão, baixos incentivos à P&D e a inovação e a má distribuição de renda 

(que não propiciava um mercado interno que suportasse um crescimento econômico) eram 

as heranças nacionais que justificavam o atraso tecnológico nos anos de 1980. Com o 

objetivo declarado de, “promover a qualidade e produtividade com vistas a aumentar a 

competitividade dos bens e serviços produzidos no país” (DARÓS, 1997, p. 10), foi 

formulado em 1990, durante o governo do presidente Fernando Collor, o Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP).  

O PBQP juntamente com o Programa de Competitividade Industrial (PCI) fazia 

parte da Política Industrial e Comercio Exterior (PICE). A PICE apoiava-se na redefinição 

do papel do Estado e do setor privado. De acordo com Dáros (1997), as estratégias 

concebidas pela PICE (e por seus dois programas) não guardavam correspondência com os 

ambiciosos objetivos estabelecidos e por isso, os seus resultados foram limitados em 

comparação com sua finalidade. À medida que a PICE diminuía a intervenção do Estado na 

economia, não eram paralelamente criados novos mecanismos que pudessem coordenar e 

articular as iniciativas de Q&P.  
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A PICE propunha que a própria abertura econômica, por si só, serviria como 

incentivadora à competição e levaria, consequentemente, à maior competitividade dos 

produtos e serviços brasileiros. Essa crença pode ser observada no prefácio à edição 

Brasileira da obra de Juran (1990, prefácio) em que, se referindo à abertura econômica, 

João Mario Csillag afirma: 

Nestas circunstâncias [contexto da abertura econômica], em que cada um é 
obrigado a buscar como e onde bem entender idéias e recursos para continuar 
sobrevivendo é que são criadas condições necessárias para que haja um despertar 
por parte das empresas, dos executivos, dos Sindicatos e da comunidade em 
geral. 

A partir do enunciado acima é possível criar mais uma categoria no discurso 

neoliberal, a “competição produtiva”. Essa categoria pretende ressaltar aspectos positivos 

da competição. Dela podem-se admitir as seguintes significações: i) a competição, por si só, 

leva à competitividade que garante a produtividade, e ii) individualismo. 

Restou às políticas públicas como o PBQP e o Programa de Apoio à Capacitação da 

indústria (PACTI), ficar em um segundo plano. Uma política de Qualidade e Produtividade 

(Q&P) não é capaz de atingir seus objetivos de maneira desarticulada com outras políticas, 

tais como: “(...) capacitação de recursos humanos, investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), melhorias de produtos, de processos e gestão, geração de 

mecanismos de aprendizado informais.” (DÁROS, 1997, p.3) A Q&P é resultado 

principalmente de capacitação tecnológica e de gestão, acumuladas.  

As fragilidades do PBQP iniciam já do momento de sua formulação. Não havia uma 

definição clara do que o governo entenderia por Q&P. Para Crosby (1992, p. 31) qualidade 

é “conformidade com os requisitos”. O termo não é sinônimo de virtude ou algo intangível. 

Para estabelecer o que será considerado qualidade, é necessário primeiramente definir clara 

e objetivamente (de forma mensurável) os requisitos do bem ou serviço. 

Contraditoriamente, desde o início, os objetivos estabelecidos para o PBQP eram bastante 

abrangentes e subjetivos de forma a não suscitar conflitos entre os envolvidos ou propiciar 

futura cobrança por resultados. Ele não indicava ações específicas para o governo. Além 

disso, com o tempo, novas discussões amontoavam-se ao escopo do Programa. Assim, nem 

mesmo os problemas já debatidos conseguiam ser encaminhados à solução. (DARÓS, 

1997) 
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Houve várias iniciativas em busca da Q&P antecedentes ao PBQP. Elas não 

receberam a devida atenção pelo programa. Seus resultados, todavia, mesmo que 

insuficientes (diante do quadro de atraso tecnológico) foram amplamente atribuídos ao 

PBQP pelos meios de comunicação. O impacto limitado das iniciativas de Q&P (na década 

de 1980) relaciona-se, dentre outros fatores, aos altos índices inflacionários que 

dificultavam ou mesmo inviabilizavam investimentos produtivos e/ou em inovação. As 

ações das organizações tenderam a medidas reativas de corte de custo, em especial, de 

recursos humanos. Apesar de seu impacto enquanto sensibilizador (ainda que de forma 

exígua), o PBQP foi a maneira do governo demonstrar suposto apoio aos setores mais 

impactados pela abertura econômica. (DARÓS, 1997) 

O descompasso entre políticas de incentivo a competição e competitividade foi 

outra fragilidade da PICE. O governo voltou-se para medidas de estímulo à competição, a 

saber: a liberalização comercial, atração de capital estrangeiro e privatização de estatais e 

serviços públicos. E deixou aquém, no entanto, as ações de promoção à competitividade, 

como: “(...) redução dos custos do investimento privado via incentivos fiscais, redução dos 

custos de exportação, melhoria da infra-estrutura científica, tecnológica e de recursos 

humanos (...)” (DARÓS 1997, p. 24). Essa postura coaduna com o entendimento limitado 

de capacitação tecnológica promovido pela PICE, o qual refere-se tão somente à 

capacidade de produzir mais e não de conceber novos produtos ou processos, inovar. 

Assim, ficou mais uma vez ratificada a posição passiva do Brasil na divisão internacional 

do trabalho definida pelos países centrais. (BATISTA e JORGE, 1993 apud DARÓS 1997) 

6.4 - O caso de implementação da TQM 

O primeiro coordenador do Programa de Qualidade na distribuidora informou que 

foi adotada na empresa a (metodologia de Gestão da Qualidade) chamada Gestão da Rotina 

(GR), defendida pelo Ph.D. Vicente Falconi Campos, consultor e autor de diversos livros 

sobre qualidade total. Segundo Falconi, a Gestão da Rotina é o gerenciamento do dia a dia 

do trabalho, é “arrumar a casa”. (FALCONI, 2013, p. 34) Para que as funções gerenciais 

possam ser conduzidas de forma eficaz, as funções operacionais precisam estar 

funcionando bem: 
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Arrumar a casa significa essencialmente tomar providências para que as pessoas, 
ao exercerem as funções operacionais, sejam as melhores do mundo naquilo que 
fazem. (Se a padronização fosse perfeita e se todos cumprissem os padrões, não 
deveria haver anomalias!). (FALCONI, 2013, p. 34) 

É possível verificar no enunciado acima uma categoria bastante recorrente no 

discurso da TQM como no discurso da escola clássica da administração aqui nominada 

como “padronização e produtividade”. Semelhante ao discurso de Taylor e Fayol alguns 

sentidos são naturalizados. Esses sentidos ficam aparentes quando avaliadas as possíveis 

significações do enunciado, quais sejam: i) racionalização da produção e ii) reprodução 

simples do trabalho prescrito. Como nas teorias da administração do século XIX, a adoção 

da extrema padronização, implica na alienação da força produtiva, na inibição do processo 

criativo, importante para que se tenha prazer no trabalho (DEJOURS, 2004) e leva a 

inelegibilidade do trabalho. (SENNETT, 1999) 

 Falconi (2013, p. 34) descreve seis pontos centrais para a compreensão da 

metodologia da GR, a saber: i) perfeita definição da autoridade e da responsabilidade de 

cada pessoa, ii) padronização dos produtos, processos e operações, iii) monitoração dos 

resultados desses processos e sua comparação com as metas, iv) ações corretivas, nas 

operações e nos processos, a partir dos desvios encontrados nos resultados, quando 

comparados com as metas, v) um bom ambiente de trabalho (5S)15 e na máxima utilização 

do potencial-mental das pessoas (CCQ e sistema de sugestões) e vi) busca contínua da 

perfeição. 

 Segundo o ex-coordenador do Programa de Qualidade a maneira como se 

desenvolveu a implementação da GR, o Programa de Qualidade, foi pensada a partir da 

metodologia adotada pela Fundação Nacional da Qualidade - FNQ na avaliação do Prêmio 

Nacional da Qualidade - PNQ (ANEXO 1). A partir do diagnóstico de práticas 

organizacionais emitido pela FNQ a administração da distribuidora concluiu que a melhor 

metodologia a ser adotada para melhorar a gestão seria a GR: 

                                                           
15 A denominação 5S é devida às cinco atividades iniciadas pela letra “S”, quando nomeadas em japonês. São 
elas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, mas não há uma convergência de informações sobre a real 
origem do 5S. (site PDCA). Segundo Falconi (2013, p. 38) “O 5s promove o aculturamento das pessoas a um 
ambiente de economia, organização, limpeza, higiene e disciplina, fatores fundamentais à elevada 
produtividade”. 
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(...) a conclusão que um dos principais problemas da empresa era a falta de 
metodologia de gestão, de processo de gestão, mapeamento de processo, 
definição de processos, indicadores. E a gente chegou à conclusão que a melhor 
metodologia para a gente começar a melhorar isso, a trabalhar isso, a construir 
isso, analisando outras metodologias, como a ISO, e outras metodologias que 
acabam fazendo uma arrumação na gestão... A gente chegou à conclusão que a 
gestão da Rotina era a mais adequada para a gente aplicar. Então dentro deste 
primeiro diagnóstico, deste primeiro ano de participação no PNQ, a principal 
conclusão que a gente chegou era essa (...). (Entrevista da autora com o ex-
coordenador do Programa de Qualidade, em 01/10/2015 - formado em 
Marketing) 

A gente pensou em ter uma frente de Gestão da Rotina propriamente dita né, que 
é a parte de acompanhar meta, de ver se tem desvio em algum indicador, fazer 
análises de problema, de propor plano de ação, de acompanhar plano e tal, essa é 
a frente de gestão da rotina. Outra frente seria a de Gestão pelas diretrizes que é 
assim, eu defino a meta da empresa, a meta do presidente, como a gente chamava, 
faço o desdobramento dessa meta e vou acompanhando esse plano de melhoria ao 
longo do ano. (Entrevista à autora em 18/09/2016, com a ex-analista do Programa 
de Qualidade, formada em Administração) 

Nos enunciados acima, é possível verificar ainda sentidos da categoria 

“padronização e produtividade”, quais sejam: i) controle, ii) racionalização da produção e 

iii) reprodução simples do trabalho prescrito. 

O desdobramento de metas era um processo no qual a meta estipulada pela holding 

para a distribuidora, a chamada meta do presidente, era decomposta em metas menores, 

para as diretorias, áreas e finalmente em metas individuais para cada trabalhador. Esse é o 

cerne da Gestão pelas diretrizes (GPD). Havia também, reuniões mensais para o 

acompanhamento de cada meta. Essas reuniões também eram realizadas em cascata, o 

trabalhador com seu responsável, o responsável com seu respectivo diretor e o diretor com 

o presidente. 

Uma coisa assim, uma frente era de estabilização de gestão da rotina, de 
padronização e outra frente de melhoria [GPD]. E a gente tinha outra frente que a 
gente chamava de gestão da mudança e aí nessa frente estava a comunicação e 
treinamento. Porque assim, a gente acreditava que não adiantava chegar 
simplesmente com a metodologia e dizer, ‘fulano use’ a gente tinha que criar um 
ambiente fértil para que as pessoas estivessem abertas para usar essa 
metodologia. E aí nessa frente de gestão da mudança, a gente fez um plano de 
comunicação, um plano de treinamento e fez também uma coisa que eu acho foi 
um dos pontos altos do projeto que foi o programa de facilitadores. A gente teve 
mais ou menos umas 180 pessoas cadastradas que eram nossos olhos, braços, 
pernas, enfim... Nas áreas né. A gente como área de qualidade era uma área 
super pequena, a gente não conseguia penetrar em todas as áreas então a gente 
capacitou essas pessoas. (...) Como esse programa funcionava né? Na verdade a 
gente associou as duas outras frentes que eram as frentes mais duras que é a 
frente de rotina e a frente de melhoria [gestão pelas diretrizes] e atividades que 
estes facilitadores tinham que fazer relacionadas à metodologia, enfim fazer a 
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metodologia rodar. E essas pessoas à medida que iam fazendo as atividades 
ganhavam pontos e no final as pessoas com os maiores pontos eram 
reconhecidas. (Entrevista à autora em 18/09/2016, com a ex-analista do Programa 
de Qualidade, formada em Administração) 

O relato da ex-analista do Programa de Qualidade possui significações a respeito da 

categoria “processo de mudança”, incluindo, evidentemente, de forma bem mais aprazível, 

os sentidos do discurso do CEO da holding, como: i) criar um ambiente propício a mudança 

e ii) pessoas focais capazes de conduzir o processo de mudança. São outras significações do 

discurso da ex-analista: iii) capacitação, iv) reconhecimento e v) comunicação intensa. 

E depois a gente foi incrementando, foi colocando auditoria interna, foi 
colocando participação em alguns eventos específicos (...) E aí, desse programa, 
os 20% melhores, ganhavam um prêmio que variava. Teve o primeiro ano, até 
para impactar mais, para ser uma coisa bastante atrativa. A gente deu um ipad 
para cada um, para cada um desses 20% melhores. Na época, eu lembro que ipad 
tinha acabado de ser lançado, era uma super novidade assim, todo mundo queria. 
(...) Teve outro ano que foi viagem, teve outro ano que foi... Acho que foi crédito 
no cartão, foi crédito, não sei, de R$1000 talvez, não lembro... Um cartão com 
crédito para a pessoa gastar. Bom, aí esse era o reconhecimento máximo (...), mas 
ao longo dos meses a gente tinha um quadro na Reunião de resultados que era 
uma reunião que o presidente fazia para toda a empresa, um quadro chamado 
momento PDCA, em que o facilitador também tinha um momento de 
reconhecimento. Ele e o gestor dele apresentavam um case de sucesso da área, 
rapidamente passando pelo ciclo PDCA, qual o problema que ele tinha 
identificado, a análise que eles tinham feito, o plano de ação proposto e o 
resultado... E também era um momento de reconhecimento para o facilitador. A 
gente tinha também outros tipos de reconhecimento que eram os cafés da manhã 
com o presidente. O presidente queria ao longo do ano conhecer todos os 
facilitadores, então, a gente tinha cafés mensais e o facilitador pelo menos uma 
vez no ano, tinha esse café com o presidente. Tinha alguns outros 
reconhecimentos assim que não eram materiais sabe, que eram mais (...) de 
apresentar o facilitador, de agradecer... (Entrevista à autora em 18/09/2016, com a 
ex-analista do Programa de Qualidade, formada em Administração) 

A categoria “competição produtiva” (pretende ressaltar aspectos positivos da 

competição) já evidenciada no discurso neoliberal, também aparece no discurso do 

Programa de Qualidade. São sentidos possíveis do enunciado anterior: i) reconhecimento, 

ii) individualismo e iii) controle.  

O sistema de diagnóstico foi mantido internamente por sugestão da consultoria de 

Falconi, na época, a INDG, contratada nas fases iniciais da implementação. O diagnóstico 

da qualidade na distribuidora era realizado duas vezes ao ano (sempre antes do PNQ). O 

objetivo era mensurar o avanço do Programa de Qualidade nas diversas áreas e fornecer 
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informações às áreas avaliadas sobre em quais quesitos precisavam melhorar. O primeiro 

diagnóstico é interno, feito pelos auditores internos, funcionários da própria organização 

que tenham interesse e conhecimento sobre o tema. Eles utilizam um questionário que 

objetiva constatar através dos procedimentos e rotinas, se a área esta alinhada aos princípios 

da qualidade e se usa adequadamente as ferramentas. Conforme o auditor vai passando 

pelos itens, ele vai solicitando evidências como lista de presença de treinamento, 

cronograma de treinamento, ata de reunião, planilhas de acompanhamento de indicadores, 

planos de ação e etc.  

O primeiro diagnóstico é usado como um alerta/treinamento para o segundo 

diagnóstico. O segundo diagnóstico é realizado pela consultoria e segue o mesmo modelo 

do primeiro, porém o seu resultado impacta os trabalhadores, individualmente, e respectivas 

áreas na participação parcial dos resultados da empresa (PPR) ao final do ano. Cada área 

possui uma meta de resultado para o segundo diagnóstico do GR. Os resultados por área e 

por gestores são divulgados em reunião com toda a empresa, inclusive com conselho da alta 

administração. São divulgados os ranking dos melhores e piores resultados e avanços entre 

as áreas e gestores. Há premiações e saudações durante esta reunião de resultados. 

(...) esse projeto era um projeto que a gente tocava na ferida de todo mundo. A 
gente mostrava, “olha, essa pessoa não esta dando resultado”, os indicadores 
dessa pessoa estão ruins. Por mais que a gente sempre referenciasse o processo, 
não tinha jeito, a associação era direta com algum gestor, com algum diretor. E 
quando a gente colocou a Gestão da Rotina como meta que causou mais antipatia 
ainda (...) eu tô medindo o seu desempenho e se você não for bem, ainda vou 
prejudicar você, assim entre aspas, né. Prejudicar você e toda a sua área, sabe, 
no pagamento do bônus. Assim a questão da meta era muito boa, porque todo 
mundo tinha que correr atrás, mas assim, é uma medida um pouco antipática né 
(...). (Entrevista à autora em 18/09/2016, com a ex-analista do Programa de 
Qualidade, formada em Administração, grifo meu) 

Tinha uma coisa chata [na reunião de resultados do GR], porque eram 
apresentados os melhores resultados por área e inclusive, em alguns casos, eles 
colocavam a foto do gestor ou facilitador, nos casos de bons resultados. Então, 
sempre teve essa coisa do reconhecimento individual e para toda a empresa, 
porque a reunião de resultado é com toda a empresa, literalmente! Desce todo 
mundo para o auditório e todas as localidades estão conectadas por vídeo 
conferência. Eles apresentavam os resultados em ranking, os melhores resultados 
e melhores avanços em relação a notas anteriores e também apresentavam os 
piores avanços, em ranking também! Só não colocavam a foto do gestor ou 
facilitador da área. Quem não tinha um bom desempenho no GR, mesmo que a 
área tivesse outros bons resultados, acabava sendo mal visto, porque era um 
projeto estratégico. E tinha áreas que tinham bons resultados no GR, mas vai ver 
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os resultados operacionais! Não eram nem tão bons! (Entrevista à autora em 
22/11/2016, com administradora) 

Mesmo que de maneira amena, o discurso da ex-analista do Programa de Qualidade 

(do segmento acima), dentro da categoria “processo de mudança” guarda alguns sentidos 

do discurso do CEO da Holding, quais sejam: i) medo, ii) pressão, iii) punição e iv) 

violência psicológica e simbólica. Esse processo não passa completamente despercebido 

pelos trabalhadores, conforme fica evidente na fala da analista “não facilitadora”, 

principalmente a questão da violência simbólica em relação ao processo de reconhecimento 

direto do mérito dos bons resultados, e, o reconhecimento indireto do demérito dos 

resultados ruins. 

Deming (2003) é categórico ao se posicionar contra avaliações anuais por objetivos 

ou por números, ao que ele se refere como “administração pelo medo”. Para o autor, 

imagina-se que por esses métodos a administração irá reconhecer, de maneira justa, os 

esforços dos trabalhadores e também motivá-los. Contrariamente, esses métodos tendem a 

induzir que as pessoas corram atrás somente do que irá beneficiá-las enquanto indivíduos, a 

despeito dos interesses da equipe ou organização como um todo, “(...) procuram salvar sua 

própria pele (...) As avaliações por mérito recompensam as pessoas que funcionam bem 

dentro do sistema. Mas não recompensam tentativas de melhorar o sistema.” (DEMING, 

2003, p. 116, grifo meu), “E tinha áreas que tinham bons resultados no GR, mas vai ver os 

resultados operacionais! Não eram nem tão bons!” (Entrevista à autora em 22/11/2016, com 

analista não facilitadora, formada em Administração). Além disso, o autor pondera que 

estes mecanismos de avaliação incentivam medidas de curto prazo em detrimento do longo 

prazo, incitam o medo, corroem o espírito de equipe, alimentam rivalidades e politicagens e 

deprimem os trabalhadores. 

Uma coisa que eu ficava chateado na época, porque, por exemplo, a pessoa que 
realmente tinha o compromisso de mostrar, de aderir a Gestão da Rotina, ela 
ficava o ano todo, se disciplinando, mantendo, porque no final do ano teria a 
auditoria de fora que foi a TOTVS (...). Só que tinha outras pessoas que não 
faziam nada durante o ano todo e aí duas semanas antes, vamos preparar agora o 
material. Preparava todo o material e até tirava uma nota razoável, mas não 
mostrava a realidade. Então a questão da implantação, você ter uma avaliação 
uma vez no ano só, acho que era muito ruim, ela poderia ser um pouco mais 
sistemática. A cada três meses, você ter uma avaliação pessoal, acho que isso 
facilitaria realmente que aqueles que não queriam aderir, aderissem à ferramenta. 
(Entrevista da autora em 09/09/2016, com o ex-facilitador do Programa de 
Qualidade, formado em engenharia de Produção) 



82 

 

Em um segundo momento, a distribuidora contratou outra consultoria que deu 

continuidade aos trabalhos que a INDG vinha desenvolvendo, tendo o cuidado de seguir as 

propostas e lógicas desenvolvidas por Falconi. Essa segunda consultoria possui também 

muito prestígio no mercado, e, conforme observado durante o desenvolvimento do estudo, 

seguiu a risca as recomendações feitas por Falconi em suas diversas publicações. 

Em suas obras Falconi utiliza uma linguagem didática a fim de apresentar seu 

modelo a empresas e administradores interessados em aumentar a produtividade e 

competitividade. Sua literatura não difere da maioria dos autores quanto ao caráter 

prescritivo e apologético, como fica evidenciado na fala de Jorge Gerdau Johannepeter no 

prefácio da obra Gerenciamento pelas diretrizes: “Através desta extraordinária obra, o Prof. 

Falconi está ofertando ao Brasil o que talvez seja o documento/instrumento mais importante 

que já tenha sido produzido, no sentido de buscar o desenvolvimento do nosso país.” 

(FALCONI, 2004). Em geral, os autores mais coorporativos apresentam procedimentos 

técnicos e relatam casos de sucesso de empresas que implementaram suas metodologias 

(TURCHI, 1997). 

A implementação de um sistema de gestão da qualidade altera profundamente a 

forma como os trabalhadores desenvolvem suas atividades. Através de suas ferramentas, a 

qualidade, delimita todo o processo de produção, desde o planejamento até a execução, 

padronizando e controlando todo o processo. A qualidade possui um caráter formalístico e 

normatizador que acaba por reorganizar profundamente o sistema de trabalho impactando a 

vida das pessoas na organização, além transformar suas relações de trabalho. 

Uma vez que criados este procedimentos você vai treinar pessoas em cima destes 
procedimentos e aí, elas vão executar as funções delas baseadas em cima destes 
procedimentos, então esta questão dos procedimentos formalizados e escritos são 
um ponto muito importante da gestão da Rotina. Uma vez mapeados os processos 
e definidos os procedimentos, você vai também criar os indicadores, os itens de 
controle que você vai acompanhar os principais indicadores de qualidade (...) 
você vai definir os itens de controle dos processos e também quais são os 
resultados esperados de cada um dos processos. Então, você juntando, os 
procedimentos mais o treinamento, mais os itens de controle você vai executar, 
vai checar se os resultados estão dentro do esperado em termos de indicadores de 
resultado final. (Entrevista da autora com o ex-coordenador do Programa de 
Qualidade, em 01/10/2015 - formado em marketing) 
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Novamente são perceptíveis os sentidos da categoria “padronização e 

produtividade”, isto é: i) racionalização da produção e ii) reprodução simples do trabalho 

prescrito, iii) controle e iv) alienação. 

Os trabalhadores entendem que a padronização e o acompanhamento de metas bem 

definidas, diminuem a variabilidade de resultados entre os processos e facilitam as suas 

respectivas coordenações. Com a retenção de dados históricos (por meio da formalização) é 

possível comparar cenários e gerar informações que facilitem a tomada de decisão. Porém 

quando as circunstâncias são completamente novas, esses mesmos procedimentos 

formalísticos da GR podem comprometer a celeridade necessária à tomada de decisão. 

 (...) o cenário que a gente tá vivendo agora na Cobrança em que (...) a gente não 
via pelo menos a oito ou nove anos, [cenário] de resultados ruins e a população 
realmente sofrendo para conseguir pagar suas contas. Quando você vê um cenário 
muito diferente, talvez a gestão da rotina, ela engesse, um pouco, as mudanças. 
Ainda mais em um cenário que você não teve em um passado recente nada 
parecido. (...) Principalmente as mudanças que precisam ocorrer que nunca 
ocorreram. Por exemplo, se você tem um processo estável que apresentava um 
resultado histórico aceitável e bom, dentro das margens mínimas e máximas que 
você define. E de repente, esse processo começa a não apresentar esse resultado e 
nada do que aconteceu no passado pode ser aplicado ou se aplicado, não surte 
efeito. E aí, talvez, você tenha que reinventar o processo, passar por um processo 
de reestruturação total (...) Por exemplo, no meu caso atual. Você precisa reagir 
rápido (...) precisa reinventar e fazer isso rápido para conseguir atingir um 
resultado urgente do ano. Então, talvez, você não consiga seguir todos os passos e 
cumprir todas as etapas que a metodologia diz. (Entrevista da autora em 
08/09/2016, com um ex-facilitador do Programa de Qualidade, formado em 
engenharia de produção) 

Existe um padrão de análise que deve ser seguido para se propor um plano de ação16 

(PA) e posteriormente para que ação (executada no plano) torne-se procedimento (de 

acordo com a metodologia adotada na distribuidora). Proposto o PA, ele deve ser 

formalmente aprovado em reunião com o gestor imediato e constar em ATA. Os resultados 

do PA serão acompanhados nas reuniões subsequentes, caso a meta seja atingida em até 

três ciclos de acompanhamento de resultados (em geral realizados mensalmente), o PA 

                                                           
16

 É uma descrição detalhada das ações que serão tomadas para que o resultado alcance ou volte a alcançar a 
metas. O modelo de Plano de ação da distribuidora incluía a comparação história do resultado com a meta (o 
indicador), pelo menos uma análise de Pareto, dentre outras formas de análise e o Plano de ação (PA) 
propriamente dito. O PA deve indicar o indicador que deve ser recuperado e em quantos porcentos, como se 
pretende recuperá-lo, por quem (responsáveis pela ação), em qual prazo e quanto a ação custará. 
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poderá tornar-se procedimento (fará parte da rotina do processo). Essa é a mesma lógica do 

ciclo PDCA (Anexo 1).   

Se um PA é executado por três ciclos e a meta não é atingida, ações corretivas 

devem ser tomadas sobre o PA, ou mesmo, um novo PA deve ser proposto (seguindo 

novamente todos os passos da metodologia). Se for decidido que o PA tornar-se-á rotina, 

então um novo procedimento do processo deverá ser escrito, registrando todas as alterações 

feitas desde o primeiro procedimento. Esse novo documento deverá ser aprovado e 

assinado pelo gestor imediato. Realizar-se-á treinamento na área para a divulgação do novo 

procedimento. O treinamento deverá ter lista de presença e foto para registro. 

Existe uma multiplicidade de estratégias e práticas entendidas como práticas da 

qualidade, as práticas adotadas em cada programa de qualidade irão variar de empresa para 

empresa. No entanto, existem elementos que estruturam a teoria e que, portanto, são 

comumente observados. (TURCHI, 1997) 

Segundo Turchi, entre os autores críticos parece haver um consenso de que o 

conceito de qualidade vem sendo usado de forma imprecisa e ambígua nos diversos 

manuais que promovem o uso desta intervenção organizacional. O termo qualidade pode 

assumir diferentes significados de acordo com a abordagem teórico-metodológica, período 

histórico ou processo produtivo. O conceito de qualidade está quase sempre associado a um 

padrão de excelência subjetivo, mas ao longo do tempo foi adquirindo várias dimensões: 

superioridade do produto ou serviço, menor preço, aumento de produtividade e redução de 

preços, “redução de desperdício de matéria-prima, de tempo, recursos humanos e ao melhor 

uso do equipamento para reduzir os custos de produção (...)”(TURCHI, 1997, p.10), 

produção em conformidade com as especificações do projeto, controle das etapas do 

processo produtivo, inspeção permanente, controle estatístico da produção através de 

indicadores e padrões e atendimento às necessidades do usuário (TURCHI, 1997). Para 

Falconi, gestão pela qualidade total é “(...) um sistema voltado para o atingimento de metas 

na organização. Portanto, é um sistema gerencial” (FALCONI, 2004, p.63). Pode-se dizer 

que o cerne da metodologia defendida por Falconi está no cumprimento dos ciclos PDCA e 

SDCA (Anexo 1).  
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Apesar das constantes adições ao grupo de significações da qualidade, Turchi 

defende a existência de princípios comuns entre as diversas abordagens, “O foco no cliente, 

a busca de melhoria contínua e a ideia de organizações como processos contínuos são 

elementos comuns encontrados, ainda que de forma pouco explícita, nos diversos conceitos 

e modelos de qualidade total” (Turchi, 1997, p.18). Destaca-se entre as tendências, a 

modificação da concepção de controle puramente do produto final para uma concepção de 

controle do todo, do processo produtivo por inteiro. Além do fato do controle da qualidade 

ter deixado de ser entendido como função exclusiva de gerentes do departamento de 

qualidade e passado a ser atribuição de todos os trabalhadores, daí o uso do termo qualidade 

total. (Turchi, 1997) 

Para diversos autores da qualidade, a falta ou falha na comunicação é causa raiz de 

ineficiências nas empresas. Por esse motivo, é comum nas literaturas da qualidade a 

recomendação de sistemas de informação que definam previamente como a comunicação 

com clientes e fornecedores será efetuada, bem como manuais que expliquem as atividades 

em detalhe e procedimentos que se atenham a explicar as etapas necessárias à execução das 

atividades. O cliente sob a perspectiva da qualidade possui um significado mais amplo que 

o tradicional. Eles podem ser externos, os clientes finais da organização ou internos no caso 

de processo cujo produto/saída é entrada/recurso para outro processo, nesse caso, o 

primeiro processo é considerado fornecedor do segundo processo, seu cliente. Essa 

construção cria um sistema de controle horizontal em que colegas de trabalho exercem 

pressão uns sobre os outros, uns sobre os resultados dos outros (WILKINSON, GODFREY 

e MARCHINGTON, 1997).  

Na verdade, não adianta você ter um modelo de gestão com práticas de gestão 
avançadas em RH, a parte de TI, na parte de sustentabilidade, se o chão ali da 
cooperação, a base da operação não esta funcionando de maneira organizada e 
com práticas de gestão que possam ser padronizadas e replicadas entre outras 
áreas para garantir ali uma sustentabilidade, diminuir variação nos resultados dos 
processos. (Entrevista da autora em 01/10/2015, com o ex-coordenador do 
Programa Qualidade, formado em Marketing, grifo meu) 

A categoria “Clientização” verificada no discurso neoliberal (que pretende igualar 

relações sociais às relações comerciais, entre clientes e fornecedores) está presente também 

no discurso da TQM, conforme enunciado anterior. São sentidos perceptíveis no relato: i) 

padronização e ii) Controle. Essa ultima formação, o controle, pode ser verificada por meio 
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da problematização do termo “cooperação” que de acordo com o dicionário (DICIONÁRIO 

DO AURÉLIO ONLINE, 2016) 17 significa “operar simultaneamente ou coletivamente; 

colaborar”. No entanto, não há colaboração entre os processos da maneira como sugere o 

significado do termo, o que ocorre é o controle entre os processos, cada um, cobra e 

supervisiona os resultados do outro a fim de garantir os seus próprios resultados. Isso 

remete ao individualismo, sentido já atribuído a categoria “clientização”. 

Outro princípio norteador da qualidade é a visão da organização como um macro 

processo, composto de processos menores interligados. Processo aqui entendido segundo a 

definição de Turchi (1997, p.20): “E por processo entende-se qualquer atividade de 

transformação de um conjunto de inputs, sejam eles informações, ações, operações ou 

matérias-primas, em outputs (produtos, informações e serviços)”. A organização é vista 

como uma cadeia de fornecedores e clientes internos, para que se produza com qualidade, é 

necessário que todos os clientes internos tenham suas demandas atendidas, nos prazos, 

especificações e na qualidade requeridos. (TURCHI, 1997) Os gurus reforçam a 

importância de conscientizar cada trabalhador de sua responsabilidade na produção, a 

qualidade total só será conseguida se cada um se responsabilizar pela qualidade de seu 

output. O controle é movido para dentro dos indivíduos, “Sua meta é ser o melhor do 

mundo naquilo que você faz. Não existem alternativas.” (FALCONI, 2013, p.5) Parte-se do 

pressuposto de que o trabalhador sente orgulho do que faz e dados os recursos necessários, 

recursos materiais, treinamento, informações e etc. Ele estará motivado a controlar a 

qualidade do que faz, responsabilizando-se pelo impacto de sua produção em toda a cadeia 

produtiva. (TURCHI, 1997) 

A participação efetiva dos trabalhadores dos mais variados níveis hierárquicos é 

fundamental para o sucesso de implementações dos chamados programas de qualidade. 

Além de reforçar o compromisso de melhoria contínua de produtos e serviços, seja internos 

ou externos, é fundamental para a detecção de falhas e desenvolvimento de soluções a 

partir do conhecimento e experiência dos trabalhadores. (TURCHI, 1997) O princípio da 

melhoria contínua é estruturante nas metodologias da qualidade. Ele é uma resposta 

                                                           
17

 Significado de cooperar. Disponível em:< https://dicionariodoaurelio.com/cooperar>. Acesso em: 22 Nov. 

de 2016. 
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proativa a dinâmica da economia globalizada em que as necessidades dos clientes estão em 

constante mudança e as organizações competem a nível global. Para diferenciar-se a 

organização precisa antever as demandas, precisa inovar em seus processos, produtos e 

serviços. (TURCHI, 1997) 

Outro ponto de destaque na literatura da qualidade é com relação ao envolvimento 

da alta administração na implementação da cultura da qualidade. “Cabe à direção e à alta 

gerência definir a missão, os objetivos e as coordenadas gerais do programa de qualidade, 

prover os recursos materiais, assim como promover mudanças organizacionais necessárias 

à sua implementação.” (TURCHI, 1997, p. 23) Novamente a questão da comunicação, 

parte-se da premissa que a maior parte dos problemas de qualidade são consequentes da má 

definição de projetos, controle e comunicação por parte das instâncias superiores da 

administração. À direção e alta gerência cabem liderar o processo de mudança cultural, aos 

gerentes médios e supervisores cabe treinar os trabalhadores com os princípios, práticas e 

técnicas estatísticas da qualidade, ambos os grupos precisam demonstrar comprometimento 

com a metodologia.(TURCHI, 1997) 

(...) eu levei isso para a presidência para os diretores, a gente conseguiu 
sensibilizar junto a um diretor que era um entusiasta do modelo de Gestão, a 
gente conseguiu sensibilizar a área da presidência e conseguiu criar a área de 
qualidade da gestão (...) a gente definiu que nós deveríamos ter três pilares para 
garantir que a coisa realmente ia ser implementada e ia ter uma sustentabilidade 
de longo prazo, então a gente focou no pilar, capacitar às pessoas, dar o 
treinamento para as pessoas, dar as ferramentas necessárias para as pessoas 
implementarem aquela metodologia que elas estavam aprendendo e mensurar o 
avanço, então, a gente fez questão que este três itens fossem cobertos isso que iria 
garantir a sustentabilidade, a gente ensinar as pessoas, dar a ferramenta para elas 
aplicarem no dia seguinte e ir acompanhando ao longo o tempo para ver como 
nós estávamos avançando. (Entrevista da autora em 01/10/2015, com o ex-
coordenador do Programa de Qualidade, formado em Marketing) 

Esse foi um projeto que precisou muito de patrocínio. É um projeto que mexe 
com a cultura das pessoas. Então, a gente não ia conseguir mexer com a cultura 
das pessoas... Eu analista Jr. lá em (...) para toda a [empresa]. Então um projeto 
desta envergadura que primeiro vai pegar a empresa inteira, vai mexer com a 
cultura, o modo como às pessoas fazem as coisas. É um projeto que precisa de 
muito patrocínio. E aí, a gente tinha muito patrocínio do presidente, né, mas a 
gente não tinha o patrocínio dos diretores sabe... De alguns diretores, não vou 
generalizar não! Outra coisa que acho que teria ajudado mais as coisas teria sido 
melhor, é a questão de não só vender... Estou falando do patrocínio, o presidente 
dava muito, mas pela natureza dele, ele não usava muito a metodologia. Então, as 
vezes, era difícil ter uma coisa assim, “faça o que eu digo, mas não faça o que eu 
faço!” A gente teve muito mais dificuldade com a implementação da 
metodologia na alta direção do que na base, sabe. As vezes a base era treinada 
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e tudo, mas quando ela entrava naquele ciclo de levar os resultados para cima, 
para a diretoria, não tinha tanta aderência, porque as pessoas não aplicavam isso 
tão bem e tá vinculado a essa coisa de patrocínio também. (Entrevista à autora em 
18/09/2016, com a ex-analista do Programa de Qualidade, formada em 
Administração, grifo da autora) 

Mesmo para a alta administração, não é possível manter-se, a todo o momento, 

imerso na estratégia da TQM. Até o presidente e diretores, apesar de reproduzirem os 

clichês da TQM, principalmente durante a comunicação (mantendo a linguagem específica 

da TQM), se distanciam das práticas da qualidade, caracterizando táticas. Ademais da 

contradição evidente no discurso dominante, o enunciado acima apresenta mais uma vez a 

categoria “processo de mudança” com as seguintes significações verificáveis: i) Controle, 

ii) comunicação e iii) treinamento. 

Para os gurus, a qualidade, em seu desenvolvimento atual, representa uma mudança 

de paradigma do modelo taylorista/fordista baseado em um controle mais físico, tangível 

para um estilo de gestão participativa, democrática. Os gerentes devem incentivar a troca de 

conhecimento e experiências entre os trabalhadores, bem como apoiar suas iniciativas. O 

trabalho em equipe também é defendido por propiciar a troca de conhecimentos e pelos 

problemas, em geral, serem de natureza Interprocessual. Este tipo de relacionamento criará 

um ambiente favorável à inovação além de reforçar o comprometimento das pessoas com a 

organização. (TURCHI, 1997) 

Um exemplo de cooperação proposto por Falconi (2004, p.55) é o estabelecimento 

de medidas para o atingimento de metas. Como primeira e segunda sugestão, ele coloca, 

perguntar a sugestão dos colaboradores da área ou fazer uma sessão de brainstorming, da 

qual participem todos os colaboradores imediatos. Como terceira sugestão, Falconi coloca 

que as medidas podem ser propostas por um grupo de trabalho e oficializadas aos 

subordinados em uma reunião. No entanto, apesar deste posicionamento ser defendido 

pelos gurus o que se observa inclusive na empresa onde foi feito estudo de campo é que “o 

grau de participação oferecido pela TQM é estritamente dentro da agenda definida pela 

administração e certamente não se estende a partilha significativa de energia ou a 

participação em decisões de nível superior”. (DAWSON e WEBB, 1989 apud 

WILKINSON, GODFREY E MARCHINGTON, 1997, p. 10) Semelhante ao exemplo da 

decisão sendo tomada por um grupo de trabalho, em vários casos, mesmo de tomada de 
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decisão de nível inferior, a tal participação oferecida restringe-se a receber a comunicação. 

Mesmo nas chamadas reuniões de oficialização cria-se, muitas vezes, um clima de 

interação que não ocorre de fato. A decisão é apenas comunicada, mas de forma a parecer 

que houve um consenso entre as partes.  

Muito se fala em motivação e mudança de comportamento e que estas são funções 

gerencias nos Programas de Qualidade, porém pouco se instrui sobre isso nos manuais. Por 

outro lado, muitas técnicas estatísticas de controle de qualidade são apresentadas e muito 

bem especificadas nos manuais, o que leva a especialização de uma competência em 

detrimento da outra. Para Wilkinson, Godfrey e Marchington (1997) os gestores procuram 

soluções rápidas para satisfazer metas de curto prazo. Por isso, podem enfatizar o aspecto 

mais duro da qualidade, a medição e o controle, levando a uma negligência do lado mais 

brando que é mais preocupado com a cultura, a formação, trabalho em equipe e 

colaboração. (WILKINSON, GODFREY E MARCHINGTON, 1997) 

(...) esses diretores que eu acho que eram mais reativos, estavam em áreas muito 
complexas. Os temas das diretorias deles eram muito complexos e era problema 
em cima de problema. Então, às vezes, assim, eles estavam mais focados na 
operação em si, “eu tenho isso daqui” do que com um projeto desses de melhoria, 
muito embora esse projeto tivesse nascido justamente para ajudá-los com os 
resultados operacionais. Mas eu acho que quando você acaba, assim, muito 
envolvido no dia-a-dia com um tema específico, você não consegue ver outras 
coisas, sabe. Então eu acho que talvez, eles não tenham enxergado o projeto 
como algo que fosse ajudar a vida deles de fato. Esse é um fator. Outro fator e 
assim, fazendo uma meia culpa nossa, é que eu acho que a forma como a gente 
abordou esses diretores, principalmente esses diretores mais sensíveis que já eram 
muito instáveis na empresa (...) É a gente talvez não tenha tido muita 
sensibilidade para lidar com eles, de ouvi-los mais, de saber o que eles estavam 
pensando, o que eles queriam (...) eu acho que quando a gente encontra pessoas 
reativas, a gente tem que trazer muito essas pessoas para o nosso lado. De 
conversar de tentar entender. A gente tem que fazer um trabalho mesmo, de 
paralelo, de relacionamento para tentar engajar essas pessoas e eu acho que 
a gente não teve muito esse trabalho. (Entrevista à autora em 18/09/2016, com 
a ex-analista do Programa de Qualidade, formada em Administração, grifo da 
autora) 

É interessante notar na fala da ex-analista do Programa de Qualidade que ela admite 

que a abordagem do Programa poderia ter sido melhor. No entanto, rapidamente ela retoma 

o discurso “culpabilizando” os diretores, referindo-os como sensíveis, instáveis e reativos. 

Gaulejac (2007) destaca ainda o caráter “Quantofrênico” das novas práticas de 

gestão que leva em consideração apenas aquilo que pode ser medido, mensurado, 
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desprezando os aspectos subjetivos inerentes a qualquer atividade humana, “uma literatura 

normativa que diz como deve ser e não como é”.  

O discurso ideológico deixa implícito que todas as ferramentas (prescrições) foram 

dadas cabendo ao trabalhador, e sendo de sua exclusiva responsabilidade, os resultados. 

Esta ideologia já esta tão permeada na mente do indivíduo que ele acaba por se convencer 

de que não foi competente o suficiente para alcançar o objetivo. Mesmo que as limitações 

do formalismo institucionalizado impactem nos resultados, as consequências serão 

integralmente atribuídas aos trabalhadores. 

A maneira de trabalhar tem sido abrangida como maneira de viver. Este ideal tem 

atingido também a subjetividade dos trabalhadores, criando novos modos de trabalhar e de 

ser. O trabalho não se limita ao tempo que se despende no ambiente de trabalho executando 

tarefas, ele mobiliza a individualidade do sujeito por completo, não esta somente no plano 

físico, mas também no psíquico. O ambiente de trabalho é uma representação da sociedade, 

permeado por relações de desigualdade, poder e dominação que levam ao desenvolvimento 

da resistência a realidade social. Para a psicodinâmica do trabalho, o desenvolvimento da 

subjetividade, a maneira como o indivíduo se enxerga em sociedade, em comparação aos 

demais, está atrelado aos arrolamentos entre o sofrimento e o real, logo o trabalho é 

elemento fundamental na construção da subjetividade do trabalhador. (Dejours, 2004)   
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7 - Conclusão  

A qualidade total enquanto ideologia da burocracia legitima o projeto ideológico 

neoliberal. Reproduzindo nos relacionamentos de trabalho a lógica do mercado, em que a 

relação é sempre entre cliente e fornecedor. A qualidade de forma análoga ao 

neoliberalismo ilude com a ideia de livre escolha, autonomia, livre iniciativa, liberdade, são 

as mediações do controle burocrático e da classe dominante. Os controles, os 

condicionantes sociais, às vezes disfarçados, a fim de evitar o conflito, garantem a 

manutenção do status quo dentro e fora das organizações. No mercado estes controles 

sociais são os aparelhos repressivos e ideológicos do Estado, nas empresas, as diversas 

teorias da burocracia que mantém a dependência da força de trabalho ao capital. Em ambos 

os casos, o domínio da ordem do discurso, das estratégias, fortalecerá a construção de um 

discurso hegemônico com vistas à manutenção da ordem na estrutura da formação social. 

A TQM adaptou os mecanismos de controle da administração científica, da teoria 

clássica e teoria das relações humanas, aperfeiçoando e intensificando o controle 

ideológico. Suas poucas contribuições não dão conta de torna-la uma nova teoria da 

administração. A análise dos enunciados, dos responsáveis pelo programa de qualidade e 

também do discurso de Falconi, reforçam o fato de que a TQM compartilha, em grande 

parte, a estratégia (linguagem, narrativa) das teorias de Taylor, Fayol e Ford. Isso fica 

evidente com as significações: padronização e controle, da categoria clientização; 

racionalização da produção, reprodução simples do trabalho prescrito, controle e alienação, 

da categoria padronização e produtividade. Da Escola da Relações Humanas a TQM 

apropria-se, principalmente, da ideia de cooperação da categoria clientização e 

comunicação intensa da categoria processo de mudança. Ademais a TQM compartilha da 

estratégia neoliberal, principalmente em relação ao “individualismo”, presente no discursos 

dos responsáveis pelo programa de qualidade e de Bresser Pereira, na categoria  

clientização, e no discurso de CSILLAC, na categoria competição produtiva.  

Tanto a TQM quanto o capitalismo em seu desenvolvimento atual apresentam-se 

como imprescindíveis, da maneira exata como estão, como doutrina acabada, o capitalismo 

para a sociedade, a qualidade para a organização. É a lógica da classe dominante como 

lógica da eficiência. 
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Há três tipos de controle na qualidade, o vertical, o horizontal e o internalizado no 

indivíduo. O controle vertical se realiza pelos gestores, através dos indicadores de 

resultados acompanhados e os diversos instrumentos de medição. O controle horizontal 

ocorre em razão da composição da organização em processos e a ideia de 

fornecedor/cliente interno que leva a supervisão entre processos e trabalhadores. E na 

situação limite, existe o controle internalizado por alguns trabalhadores que são levados a 

acreditar, em maior ou menor grau, que os resultados dependem única e exclusivamente 

deles enquanto indivíduos.  

O controle construído no interior do indivíduo origina-se principalmente a partir de 

narrativas motivacionais que os coloca como único obstáculo ao atingimento de seus 

próprios objetivos, objetivos estes, muitas vezes, já confundidos com os objetivos da 

organização. Implicitamente fica dito que os recursos e ferramentas foram disponibilizados 

cabendo ao empregado trabalhar, se esforçar para ter um bom desempenho e alcançar suas 

metas. O que não é dito de maneira alguma, implícita ou explicita, é que não há como 

prescrever ou delinear todas as variáveis que possam a vir a influenciar no trabalho. 

 As ferramentas não são infalíveis e nem sempre as diretrizes da alta administração 

e/ou gerentes são coerentes. Existe como observado na distribuidora deste estudo, metas 

individuais ou setoriais que são conflitantes e que foram assim determinadas pelos 

superiores. Por vezes, é atribuída ao funcionário, uma meta em que seu trabalho nada 

interfere. Em alguns casos, medidas coerentes propostas por funcionários não são aceitas 

por interesses outros, e o trabalhador se vê obrigado a trabalhar com medidas paliativas. Há 

ainda as metas superdimensionadas. São muitos os casos de incoerências e distorções 

possíveis de serem observados. 

A qualidade tem sido defendida por alguns entusiastas como uma teoria 

revolucionária que rompe com o paradigma Taylorista/fayolista, conhecido pela supervisão 

autoritária e separação entre execução e concepção. No entanto, apesar de todo o discurso 

colaborativo, a qualidade baseia-se fundamentalmente em ferramentas quantitativas de 

controle estatísco que muito se assemelham à ideia Taylorista de controle, sem mencionar, 

a padronização e o desenho de tarefas. Uma diferença é que a qualidade também assimilou 

contribuições da teoria das relações humanas, o entendimento de que o trabalhador é 
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fortemente motivado por critérios e sentimentos não utilitários, o discurso da cooperação, a 

valorização da interação social e a melhoria dos padrões de comunicação. O discurso de 

autonomia, compromisso e cooperação disfarça o forte controle e supervisão 

operacionalizados pelas ferramentas quantitativas de medição. 

Os defensores ou gurus da qualidade chegam, em alguns momentos, durante 

treinamentos, seminários ou apresentações, a quase atribuir caráter mágico a qualidade 

total, colocando a metodologia como solução para qualquer problema que qualquer 

empresa moderna possa vir a enfrentar. Em alguns casos, como observado durante o estudo 

na distribuidora, nas chamadas reuniões de resultado, defendeu-se o uso da metodologia até 

para resolver problemas cotidianos da vida pessoal, como “gerenciamento” do tempo, do 

tempo despendido com a família, amigos, ou mesmo um “projeto” de emagrecimento. 

Esses trabalhadores chegaram a demonstrar graficamente como utilizando o ciclo PDCA ou 

SDCA (Anexo1) alcançaram seus objetivos pessoais. A qualidade acaba por transbordar, 

neste discurso, seu objetivo organizacional e apresentar-se como metodologia/filosofia de 

vida. 

Apesar da forte construção ideológica, não é prudente, no entanto, proscrever todo o 

método. Ela atualizou alguns instrumentos e propôs novos parâmetros como o controle por 

todo o processo produtivo e não somente no produto final e a melhoria contínua que além 

de melhorar o serviço e/ou produto desenvolvido, pode melhorar também a rotina de 

trabalho. Deve-se estar atento para não incorrer em generalizações, focando somente nas 

possibilidades como os gurus e entusiastas, ou somente nos estratagemas como é o caso de 

alguns autores críticos. Apesar das incoerências da própria metodologia do GR e GPD, 

como é o caso do discurso colaborativo em contraposição a tendência competitiva e 

individualista induzidas, existem incoerências originadas pelos próprios gestores. 

Para mim a grande vantagem é padronizar os resultados e o atingimento das 
metas, você tem menos variabilidade nos processos e você coordena ao longo do 
ano. Então, você consegue prever melhor o que vai acontecer e tratar melhor os 
erros que acontecem, principalmente olhando os erros do passado. Para mim, esse 
é o grande ponto positivo. (Entrevista da autora em 08/09/2016, com um ex-
facilitador do Programa de Qualidade, formado em engenharia de produção) 

Não há consenso na fala dos trabalhadores em relação ao quanto à metodologia 

trouxe novas ferramentas e práticas.  
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Já eram utilizadas de forma individual por cada um, você já tinha que ter essas 
análises. Porém, com essa ferramenta, com a divulgação da metodologia, ela veio 
justamente a organizar essa utilização, revisar e organizar. E justamente adotar 
isso na rotina de trabalho, mas eu não acho também que antes dessa ferramenta a 
empresa não utilizava (...) usava sim, ela veio mais para organizar que 
propriamente para ensinar (...). (Entrevista da autora em 09/09/2016, com 
engenheiro de produção) 

(...) a gente não tinha gestão nenhuma pelas Diretrizes e até a forma de você 
analisar um indicador, analisar por onde seria melhor atacar. Atacar pelo Pareto 
ou qualquer outro tipo de ferramenta que nós temos no Gestão da Rotina, nós não 
tínhamos nada disso. Então assim, hoje, todo mundo, por mais que não seja 
100%, mas assim, conhece a metodologia tem uma direção de como chegar, onde 
tem que chegar, então assim, as pessoas já entendem isso de uma maneira mais 
natural, por mais que alguns menos e outros mais, mas de maneira geral, acho 
que a empresa hoje conseguiu trazer isso, a metodologia para dentro e a gente vê 
a aplicação dela em muitos lugares. (Entrevista da autora em 09/09/2016, com o 
ex-facilitador do Programa de Qualidade, formado em engenharia de Produção) 

A percepção varia, principalmente entre facilitador e não facilitador. Isso pode estar 

atrelado à maior imersão dos facilitadores no programa. Esses trabalhadores concorriam a 

premiações e reconhecimentos por conta de seus desempenhos no Programa de 

facilitadores. Eles ganhavam pontos de acordo com sua assiduidade em treinamento, a 

entrega de tarefas ou evidências do uso de ferramentas de qualidade em sua área, por 

replicarem o treinamento que receberam em suas áreas, e também, de acordo com a nota de 

sua área no diagnóstico do GR. O sistema de pontuação contemplava requisitos 

classificados como de comportamento e resultado. 

É possível perceber, em alguns casos, a partir do estudo em campo, o ganho em 

organização e na perícia das análises de processos e problemas, outro ponto positivo é a 

maior capacidade de aprendizado organizacional em razão da continuidade proporcionada 

pelos instrumentos formais de registro. A busca pela melhoria contínua, em alguns casos, 

levou aos trabalhadores a questionarem antigas práticas, pensando alternativas que 

tornaram suas tarefas menos penosas e mais producentes. De fato, verificou-se uma maior 

abertura à participação dos funcionários na análise de problemas crônicos. Pessoas de 

diversos níveis hierárquicos, setores e tempo de empresa eram convidados a se reunir para 

analisar e propor soluções a problemas inter-processuais, nas chamadas reuniões de 

brainstorming. Esta prática, porém, nem sempre foi continuada e nem estava presente na 

totalidade de setores. Era evidente o descompasso na adoção da metodologia entre os 

diversos setores, impressão esta confirmada inclusive pelo resultado do diagnóstico da 
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gestão da rotina, conforme entrevista com o ex-coordenador do projeto. Os gestores das 

áreas menos aderentes a metodologia aparentavam uma postura mais autoritária, menos 

propensa ao diálogo. 

Apesar da distância que os defensores da qualidade intendem colocar entre ela e a 

burocracia clássica, uma disfunção comumente observada em ambos os casos é o excesso 

de formalismo. Em vários momentos durante conversas exploratórias com os trabalhadores, 

eles colocaram a impressão que tinham de que, por muitas vezes, o rigor com a forma, 

layout, padrão, o passo a passo descrito nos manuais de qualidade superava a acuidade do 

objetivo. O próprio programa de qualidade que deveria melhorar os processos tornava a 

rotina de trabalho mais afanosa. Isso porque as rotinas deveriam seguir os manuais, 

qualquer alteração deveria ser registrada, formalizada, qualquer iniciativa de melhoria 

tornava-se um plano de ação, qualquer contratempo deveria ser registrado e analisado 

amplamente com todas as ferramentas... Há um esforço artificial, às vezes por conta da 

metodologia da qualidade, às vezes por conta do modelo de avaliação que exigia evidências 

do uso das variadas ferramentas da qualidade, em provar a aderência à metodologia. Existe 

uma preocupação muito grande durante a rotina de trabalho de gerar evidências de 

aderência ao modelo que são apresentadas durante o diagnóstico e isso, muitas vezes, toma 

tempo das próprias atividades, segundo relato dos próprios trabalhadores. 

Em razão do programa de Qualidade se tratar de um projeto estratégico, ter 

acompanhamento próximo da alta administração e proporcionar ampla visibilidade seja 

para o bem, seja para o mal da imagem das áreas e gestores, notou-se uma preocupação 

muito grande em provar a aderência ao modelo. Em vários momentos foi possível constatar 

um maior esforço em registrar, ter evidências da gestão da rotina ao invés de tirar o melhor 

proveito da metodologia. Essas atitudes evidenciam a táticas conceituadas por De Certeau 

(1998). Mesmo não partilhando completamente das práticas incitadas pela estratégia, os 

trabalhadores têm ciência da necessidade de ao menos partilharem dos relatos das práticas, 

de conhecerem os códigos. Dessa maneira, eles compartilham da linguagem da TQM, mas 

continuam a trabalhar da maneira que acreditam ser melhor.  Esse desvio, em parte, foi 

consequência do sistema de diagnostico. Com o questionário em mãos os gestores e as 

áreas se empenham em gerar algumas evidências que cumpram cada um dos itens, não 
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necessariamente a prática que gerou a evidência era recorrente. Além disso, as pessoas que 

seriam entrevistadas pelos avaliadores examinam antes de serem avaliadas quais evidências 

vão apresentar, bem como todos os conceitos do modelo, conceitos este que já deveriam 

estar assimilados na rotina dos trabalhadores.  

Era assim... Ia se aproximando o dia da avaliação dos auditores da TOTVs, então 
eu peguei o questionário que iria ser utilizado por eles durante a avaliação. Não 
lembro agora se era o questionário atualizado ou o que foi aplicado no ano 
anterior...Mas a questão é que eu fazia um planilhão com todos as análises que eu 
sabia que eles iriam pedir, cada uma em uma aba da planilha e as outras evidência 
que não estavam em excel, tipo foto de treinamento, ATA de reunião...Eu 
colocava um hiperlink da planilha excel até a pasta onde estavam. As abas eram 
nomeadas e seguiam a ordem do questionário. Isso facilitava porque o 
entrevistado só tinha que ir mostrando na ordem, mesmo que ele não tivesse 
muita certeza do que o auditor estava pedindo, além disso, ele não perdia muito 
tempo procurando as evidências, porque normalmente [durante o trabalho] ele 
não fica consultando elas. Na verdade, a gente junta tudo e coloca organizado 
para facilitar na hora da auditoria. Então antes da auditoria eu sentava junto das 
pessoas da área que eu já sabia que iram ser entrevistadas, e a gente fazia tipo um 
treinamento [risos]. (Entrevista à autora em 22/11/2016, com administradora) 

Nesta etapa da pesquisa é possível verificar que a metodologia proposta por Vicente 

Falconi, o GR e o GPD, selecionam algumas das práticas e ferramentas da qualidade total, 

se comparado aos ensinamentos dos chamados pais da qualidade, a saber: Deming 

(principalmente), Juran e Crosby. Algumas das propostas de Falconi, no entanto, são 

completamente opostas às proposições dos pais da qualidade, como é o caso de grande 

parte da lógica do GPD, no que se refere ao desdobramento de metas (ou administração por 

objetivos). Além disso, o próprio programa de facilitadores, mais voltado para o GR, na 

maneira como foi elaborado, em um sistema quantitativo de análise de desempenho, 

também contradiz os ensinamentos de Deming. 

As práticas selecionadas na metodologia do programa de qualidade da distribuidora 

são práticas mais superficiais e que não geram, a princípio, transtornos aos interesses da 

holding ou acionistas.  

A gente esta em um contexto de uma multinacional e a área de qualidade da 
gestão era uma área local. Não era uma área que tinha ligação com uma área de 
qualidade de processo lá fora, alguma coisa assim e então, assim, a gente também 
não tinha a força que outra área que tenha uma torre na holding tinha, sabe. (...) 
Se a gente tivesse um espelho lá fora, a gente iria conectar isso muito melhor com 
outras coisas que a holding tava trazendo, a gente ia ter força, mais força para 
implementar o projeto (...). (Entrevista à autora em 18/09/2016, com a ex-analista 
do Programa de Qualidade, formada em Administração) 
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Intervenções mais estruturais e profundas, fortemente recomendadas por Deming 

(2003) não foram sequer mencionadas, como é o caso do estabelecimento de parcerias de 

longo prazo junto a fornecedores. Para Deming (2003), isso é um passo essencial para 

qualidade, já que por meio de um relacionamento de confiança e lealdade a qualidade dos 

insumos tende a melhorar. No caso da distribuidora, os insumos fornecidos pelas 

empreiteiras são as horas de trabalho dos eletricistas. A relação que a distribuidora tem com 

as empreiteiras, com os eletricistas, todos terceirizados ou como a companhia gosta de 

chama-los, todos parceiros, não propicia confiança ou lealdade entre as partes.  

Então a gente pesquisou um pouco sobre isso, visitou empresas para saber como 
era o modelo de gestão em cada uma dessas empresas. Viu o que tinha no 
mercado e a gente chegou a conclusão que a metodologia teria que ser a gestão da 
rotina que é uma metodologia da qualidade, digamos assim, básica, não tem tanta 
estatística como tem o Seis Sigma, mas era o que a gente precisava na época. A 
gente tinha que sair da inércia, sair do zero, então a gente tinha que começar com 
alguma ferramenta básica. (Entrevista à autora em 18/09/2016, com a ex-analista 
do Programa de Qualidade, formada em Administração) 

Outro exemplo de que não houve, desde o início, a pretensão de adotar na totalidade 

a filosofia da qualidade total é o caso da área de faturamento. A organização não contratou 

uma quantidade suficiente de leituristas (trabalhadores que aferem o consumo de energia 

diretamente no medidor do cliente) para atender todas as unidades consumidoras da área de 

concessão. Esse é uma informação conhecida pelos gestores e alta administração. Ocorre 

que todos os meses há um dado número expressivo de clientes que não tem a leitura em 

seus medidores. Dessa maneira, o consumo desses clientes é calculado com base em sua 

média de consumo nos últimos 3 meses. Acontece que essa prática gera uma série de 

distorções, pelo fato, por exemplo, do consumo nos meses anteriores ter sido atípico (verão, 

casa de veraneio, férias, viagens).  

De acordo com a regulação da ANEEL (site ANEEL), as distribuidoras podem 

utilizar a média de consumo por até três meses consecutivos em cada cliente, mas a 

distribuidora a utiliza por períodos maiores, em um mesmo consumidor. Todos os meses 

são feitas reclamações junto à empresa, junto a ANEEL e processos judiciais por conta da 

média de consumo, ainda assim, aumentar o quadro de leituristas nunca foi uma opção. 

Esse caso ilustra bem o raciocínio exposto na obra de Deming, “(...) a indústria no Ocidente 

se compraz em aprimorar a qualidade somente até o ponto em que números tangíveis 
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começam a colocar em dúvida as vantagens financeiras de se aprimorar ainda mais” (2003, 

p.18).  

O sucesso japonês com relação a utilização da qualidade total, deu-se em grande 

parte por conta de aspectos culturais. Os japoneses adotaram obstinadamente a filosofia da 

qualidade, conforme os preceitos dos pais da qualidade e em sua completude, sem 

concessões, nem mesmo aos acionistas, “Os administradores japoneses não são sensíveis à 

relação preço/rendimento de suas ações e podem adotar uma política de ‘firmeza de 

propósito”. (DEMING, 2003, p. 20) 
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APÊNDICE A  

Roteiro 

1 - Dados Pessoas 

Qual o seu nome? Sua idade? Casado (a)? Tem filhos? 

Onde você mora? 

Qual a sua formação acadêmica? 

2 - Local onde trabalha 

Ainda trabalha na Empresa X? Trabalha na Empresa X há quanto tempo? Ou trabalhou 

durante quanto tempo na Empresa X? 

Em qual área você trabalha ou trabalhou na Empresa X? Qual é o seu cargo? 

3 - O programa de Qualidade 

Você é facilitador? 

Você sabe o que é o GPD e o GR? Explique, por favor. 

Qual o objetivo destes modelos? 

Estes modelos são bem divulgados dentro da empresa? As pessoas conhecem, entendem o 

funcionamento, a aplicação e os objetivos deles? As pessoas foram preparadas para utilizar 

as ferramentas? As instruções são claras ou superficiais?  

O trabalho mudou após o processo de implementação do modelo? Quais as principais 

mudanças? Quais as principais vantagens e desvantagens? Você mudaria algo? O que? 

O ambiente coorporativo é um micro cosmo da sociedade, então existem conceitos e 

práticas de dentro da organização que levamos para nossa vida, ex.: traçar metas, objetivos, 

pensar os meios de chegar a estes objetivos, “gerir” nossa vida afetiva, familiar, 

financeira... Você acha este processo positivo ou negativo? Até que ponto o seu trabalho, as 

práticas organizacionais influem em sua vida fora do trabalho? 
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Você acha a metodologia do modelo relevante? Ela representa um verdadeiro diferencial 

dentro da gestão? Por quê? 

Este modelo de gestão é “embasado em um modelo japonês de gestão”, ele deve ser 

aplicado em empresas brasileiras da forma como foi pensado ou são necessárias algumas 

alterações, adaptações culturais? Se, não. Você acredita que se feitas alterações, o modelo 

pode ter seus resultados prejudicados?  

ANEXO 1  

Glossário De Termos 

Ciclo PDCA 

O ciclo PDCA é uma criação de Deming. A sigla PDCA vem do inglês Plan, Do, 

Check e Action que traduzido significa Planejar, fazer, checar e agir e representam as 

etapas necessárias para o controle e atingimento de metas e melhora contínua dos 

resultados de um processo. Segundo Falconi, na etapa do Plan é necessário que se 

estabeleça as metas e determine os métodos para alcançá-las, no Do, os envolvidos no 

processo devem ser treinados e o trabalho deve ser executado, no Check, os efeitos dos 

trabalhos devem ser verificados e no Action é necessário que se atue no processo em 

função dos resultados, seja para corrigir desvios ou implementar melhorias no processo 

(FALCONI, 2004). O ciclo do PDCA é contínuo, deve ser repetido enquanto o processo 

existir. 

 

Ciclo SDCA 

É semelhante ao PDCA, a diferença é a troca do P de Plan por S de Standard que 

significa padrão. A sigla representa as etapas necessárias para o controle e atingimento de 

metas padrão, ou seja, indicadores que não precisam ter resultados continuamente 

melhorados. Segundo Falconi, na etapa do Standard é necessário que se estabeleça a meta 

padrão e o procedimento operacional padrão (POP), um guia detalhado da execução do 

processo, no Do, após o devido treinamento do pessoal o POP deve ser executado sob 

auditorias e supervisão periódica, no Check, a efetividade do POP deve ser confirmada, 
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caso não confirmada, no Action deve ser feita a devida ação de correção no POP 

(FALCONI, 2004). 

PNQ 

O Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) é o prêmio concedido pela Fundação 

Nacional da Qualidade (FNQ) às empresas que atendem aos critérios e Fundamentos do 

Modelo de Excelência da Gestão (MEG). O ciclo de avaliação do PNQ é anual. Faz parte 

da avaliação do PNQ a elaboração de um Relato Organizacional (RO), um relatório 

sistemático e detalhado que descreve todos os processos e práticas da empresa, desde os 

seus fornecedores até o consumidor final, descreve toda a sua estratégia, mostrando 

inclusive alguns demonstrativos financeiros. O objetivo do RO é proporcionar aos 

avaliadores e aos próprios gestores uma visão sistémica da organização. A partir do RO os 

avaliadores da FNQ verificam a assimilação do MEG nas práticas organizacionais. Após a 

avaliação do RO, as empresas que atenderam minimamente aos requisitos do MEG 

recebem a visita dos examinadores da Fundação que irão verificar a execução das práticas 

descritas no relatório. Ao final de todo o processo de avaliação, análise do RO e visita dos 

examinadores, a FNQ emite um relatório com o diagnóstico das práticas da organização, o 

quão ela está aderida ao MEG, quais seus pontos fortes e oportunidades de melhorias. 
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