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A NECESSIDADE DE PENSAR A AUTOMATIZAÇÃO DE OUTRA FORMA.  
AS EXPERIÊNCIAS JAPONESAS FORNECEM INDICAÇÕES? 
 
As oficinas automatizadas da industria japonesa, das quais se pode obter um  a descri-
ção suficientemente precisa 1, apresentam formas de automatização diferentes daquelas 
conhecidas na França? Será que o relacionamento dos assalariados japoneses com suas 
empresas e o envolvimento que parece ser dele obtido para melhorar os desempenhos 
industriais, e principalmente a confiabilidade das instalações, levam os planejadores das 
linhas automatizadas a fazer outras opções técnicas? Será que os princípios que os ori-
entam e a representação social que têm dos trabalhadores e de seus comportamentos no 
trabalho levam-nos a automatizar prioritariamente algumas operações e funções em vez 
de outras, a conceber de modo diverso a intervenção individual e coletiva dos operado-
res, e conseqüentemente a definir e implantar um processo e uma forma social de auto-
matização particulares? Face à falta de pesquisas suficientemente profundas neste cam-
po para fornecer respostas convincentes a essas questões, poderão as informações de 
que dispomos servir de subsidio, ou mesmo apenas de pretexto, para pensar de outra 
forma a automatização, medida essa cuja necessidade se faz sentir, dados os desempe-
nhos negativos causados pela automatização da produção em nossa economia e as insa-
tisfações, decepções e dificuldades sociais por ela suscitadas? 
 
 
 

                                                         
1 As pesquisas de campo publicadas são ainda pouco numerosas. No momento, são os relatórios de mis-
são de engenheiros que fornecem as informações mais detalhadas. 
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OS PRESSUPOSTOS DA AUTOMATIZAÇÃO CONFORME CONCEBIDA NAS 
EMPRESAS FRANCESAS 
 
As pesquisas efetuadas sobre o planejamento das instalações automatizadas, ou que for-
necem indicações nesse sentido, permitem identificar pelo menos três pressupostos que 
fortemente orientam as opções técnicas feitas nas empresas francesas. 

O primeiro desses pressupostos é o de que os responsáveis pela fabricação devem e 
podem fazer respeitar as condições que garantem um  bom funcionamento das instala-
ções tal com  o planejadas. Ora, o hiato hoje existente entre planejadores e usuários é 
ainda de tal  ordem que os primeiros desconhecem as condições reais de fabricação e 
postulam outras, que os segundos não conseguem nem  reunir, nem manter. Entre outras 
conseqüências, ocorre que a confiabilidade e rendimento reais das linhas automatizadas 
em fase de exploração distanciam-se muito da confiabilidade e rendimento teóricos a-
nunciados e até mesmo pontualmente atingidos quando da implementação. 

O segundo pressuposto é ode que a redução rápida e máxima do numero de operado-
res, levando em conta as possibilidades técnicas e financeiras do momento, é não só a 
maneira simples de calcular e justificar o investimento, como também o meio determi-
nante para obter um  incremento imediato do desempenho econômico. Disto resulta so-
bretudo um  esforço para automatizar ao máximo o controle supervisório do processo, 
graças a alarmes e paradas automáticas diante da ocorrência de defeitos e incidentes, a 
fim de liberar o operador da obrigação de observar o funcionamento da instalação e po-
der confiar-lhe tarefas anexas ou periféricas, solicitando sua intervenção em trechos 
mais amplos da linha e em máquinas diversas. Ora, a supressão da supervisão e da ante-
cipação humanas implica, para evitar efeitos contraproducentes, a previsão e detecção 
automática de todos os defeitos e incidentes possíveis. Essa supressão pressupõe ainda 
um  funcionamento muito reduzido e nunca simultâneo dos alarmes e paradas. A expe-
riência m  ostra que raramente estas condições se reúnem  . 

O último pressuposto é o de que a eficiência do sistema acha-se constantemente a-
meaçada pelos principais elementos de incerteza, constituídos, por um  lado, pelo agente 
produtivo enquanto ser hum  ano sujeito a falhas, e enquanto assalariado movido por 
forças e interesses próprios, e, por outro lado, pela vida social na oficina, caracterizada 
por tolerâncias, arranjos e que colocam em questão a racionalidade do sistema. Dai a 
preocupação, quando do planejamento, de restringir o campo de possibilidades e de pre-
determinar materialmente as operações a serem realizadas. Disto resulta, por exemplo, a 
preferência por uma solução técnica de resultado mediano, porém seguro, em detrimen-
to de outra opção técnica de resultado melhor, porém mais dependente do(s) opera-
dor(es). Da convicção na inconfiabilidade humana e na impossibilidade de apostar na 
competência e consciência profissional em escala coletiva, decorre também a tendência 
a conceber uma estrutura concreta de trabalho que restrinja o entendimento da instala-
ção estritamente ao que os planejadores consideram necessário e suficiente para os ope-
radores, e que na medida do possível limite a intervenção destes às modalidades a priori 
consideradas com  o lógicas e coerentes com   os princípios teóricos de funcionamento 
do sistema. 

Esta forma social de automatização entra em contradição com   os esforços que pos-
sam ser envidados, cá ou lá, nesta ou naquela empresa, por outros agentes sociais (che-
fes de produção, diretor de recursos humanos etc.) para estimular e implantar organiza-
ções de trabalho realmente qualificadoras, ou seja, que não visem somente ampliar ou 
enriquecer as tarefas dos agentes de fabricação, mas que permitam sobretudo aumentar 
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a possibilidade e necessidade de adquirir um  entendimento pratico do funcionamento 
real das linhas automatizadas às quais sejam alocados. Pode-se observar que esta dis-
cordância, até mesmo esta contradição de princípios, de pressupostos e de objetivos en-
tre os planejadores das instalações, de um  lado, e de determinados organizadores do 
trabalho, de outro, tem   por efeito desacreditar os esforços destes últimos aos olhos dos 
assalariados em questão 1. A forma social de automatização que atualmente prevalece na 
França tende, caso não seja repensada para adequar-se às formas qualificadoras de or-
ganização do trabalho, a fazer da requalificação dos operários algo relativo e temporá-
rio, enfim, a não ser nada além de maior divisão do trabalho 2. 
 
 
AS MODALIDADES DE CONCEPÇÃO E DE EXPLORAÇÃO DAS LINHAS AU-
TOMATIZADAS NAS EMPRESAS JAPONESAS CONHECIDAS 
 
A prioridade quotidiana que se diz ser conferida à confiabilização das instalações e à 
"produção da qualidade" e a confiança que parece ser assim depositada nos agentes de 
fabricação e de manutenção nas empresas japonesas observadas, levam os serviços e os 
grupos encarregados de planejar as novas instalações a fazer opções de automatização 
com base em princípios, pressupostos, conceituações sociais e objetivos diversos daque-
les detectados na França? 

Os relatórios de missão, utilizáveis para tentar responder a esta questão, dizem de i-
nicio que, em condições de igualdade de todos os fatores (essencialmente tipo de produ-
to e tipo de equipamento automatizado), os desempenhos das instalações são duas a três 
vezes superiores àqueles alcançados na França, seja qual for o coeficiente adotado (ren-
dimento global da linha, crescimento e nível de confiabilidade etc.) Estes resultados se 
explicariam por modalidades diversas de planejamento, implementação, exploração, 
manutenção e confiabilização das linhas automatizadas de fabricação. 

Constitui-se inicialmente uma "equipe-projeto" para integrar as competências e todos 
os aspectos técnicos e organizacionais da nova oficina. Essa equipe compreende um  
pequeno grupo de engenheiros, na major parte provenientes da fabricação e da m  
anutenção das linhas da geração anterior, e portanto normalmente capazes de fazer com   
que sejam levadas em conta as condenais concretas de produção. Ela domina a engenha-
ria do projeto, que é realizada em grande parte pela própria empresa. A equipe trabalha 
em estreita colaboração com   os fornecedores e obtém deles diversas modificações dos 
materiais disponíveis em catálogo. Oitenta por cento dos componentes utilizados são 
conhecidos, controlados e padronizados. A equipe assume as fases de regulagem, parti-
da, aceleração até o ritmo nominal e estabilização. Os futuros responsáveis pela explo-
ração e manutenção são designados dentre seus membros. 

A partir da fase de implementação, qualquer problema detectado é de imediato trata-
do por uni grupo ad hoc, geralmente de três pessoas, que coloca em regime de coopera-
ção o serviço técnico, a manutenção e a fabricação. Contabiliza-se e celebra-se então o 
grande numero de modificações realizadas durante esta fase 3. É preferível uma longa 
                                                         
1 Elsie Charron, Michel Freyssenet, Françoise Imbert, "La Conception des équipements et le travail de 
maintenance", Cahiers de recherche du GIP Mutations Industrielles, n. 30, maio de 1989, 92 p. 
2 Michel Freyssenet, “La Requalification des opérateurs et la forme sociale actuelle d'automatisation”, 
Sociologie du travail. 4/84, pp. 422-433. 
3 Uma modificação no momento de andamento da usina é muitas vezes vivenciada e percebida lia França 
canto um  erra de concepção, uma falha do serviço de estudos e um ônus adicional. Ao contrario, um  a 
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paralisação, que permita detectar e suprimir a causa inicial do incidente, a um  rápido 
conserto, que não ira impedir sua repetição. Este principio aplica-se não som  ente à fase 
de partida, mas também à fase de exploração. 

A manutenção e a fabricação permanecem separadas, mas colaboram com   freqüên-
cia nos diversos grupos de resolução de problemas (cuja denominação varia segundo as 
empresas, seu objetivo e sua forma de lançamento e de animação): circulo de controle 
de qualidade, grupo de qualidade total, grupo de manutenção produtiva total etc. 

Os operadores das instalações automatizadas são organizados em unidades-base de 
cinco a dez pessoas com um  responsável , cuja importância parece determinante 1. Eles 
são estimulados por este último, no contexto dos pianos de melhoria de produtividade, 
qualidade e desempenho industrial lançados regularmente pela fábrica, e até mesmo pe-
la empresa, a assumir a linha de fabricação na qual operam, a fim de garantir sua cons-
tante manutenção e detectar seus pontos fracos e defeitos. Estes são imediatamente ana-
lisados por alguns operadores, apoiados por um  agente de manutenção e um  técnico. 
Cada vez mais este tipo de grupo, impulsionado por seus superiores, de modo direto ou 
através de diretrizes, deve seguir um  processo de "manutenção produtiva total" visando 
ensinar seus membros a realizar a manutenção da instalação dentro da perspectiva de 
“pane zero” e “defeito zero”. Este processo é dividido em etapas correspondentes a ní-
veis de controle da linha. Cada nível alcançado pelo grupo deve ser validado, para que 
este possa passar à etapa seguinte. Verifica-se ai um  a mistura característica de prescri-
ção de objetivos e codificação de métodos, de uni lado, e de autonomia e iniciativa 
quanto as soluções e meios adotados, de outro. Na verdade, é um "circuito curto" da 
confiabilização que parece ser implantado, com o apoio dos serviços de "manutenção" e 
"técnico". São efetuadas numerosas modificações, devidamente relacionadas, contabili-
zadas, avaliadas economicamente e valorizadas. Os postos de trabalho, e até determina-
das partes da linha, são tão móveis quanto possível, para que os operadores possam a-
daptá-los e fazê-los evoluir. 

Os agentes de fabricação, enfim, são mais considerados e menos discriminados, em 
termos de nível de recrutamento, da formação dispensada e de evolução salarial, do que 
o são na França, com relação aos agentes de manutenção ou a outras categorias.  

Resultam disto um  processo e uma forma de automatização próprios? A difusão e 
valorização das múltiplas melhorias trazidas às linhas devem fazer delas uma referência 
obrigatória e um  a importante reserva de conhecimentos concretos para a “equipe-
projeto” das novas instalações, cuja composição dá preferência, como vimos, aos enge-
nheiros oriundos da fabricação. Por ocasião de pesquisa realizada em 1982 sobre os cír-
culos de qualidade na siderurgia japonesa, Helena Hirata e eu próprio tivemos a oportu-
nidade de encontrar o caso de um  circulo de qualidade composto de operadores que 
descobriu o principio que permitiria automatizar a iam  inação de chapas grossas. Serão 
os conceptores por isso levados a pensar as instalações automatizadas em função da ati-
vidade de confiabilização da qual estas serão objeto por parte das equipes de base, ou 
seja, em função de uma atividade de observação e de análise do funcionamento real para 
alcançar desempenhos industriais? 

                                                                                                                                                                     
empresa japonesa submetida â pesquisa orgulhosam  ente anunciou 1000 modificações realizadas durante 
os seis meses iniciais de regulagem e aumento de cadência da fábrica. 
1 A posição deste é claramente hierárquica. Sua função, teoricamente incitativa no contexto de “piano de 
progresso” e valorizadora das contribuições individuais e coletivas, faz com   que seja qualificado nos 
relatórios de m  isso com  o “animador” ou líder, alternadamente. 
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Isso pareceria coerente e é de fato possível, mas os relatórios de missão e as pesqui-
sas consultadas não se manifestam a respeito. Portanto, é prudente não dar demasiada 
importância aos fatos constatados, nem conferir-lhes um  sentido que eles provavelmen-
te não têm dentro de um  contexto histórico e sociocultural que ainda desconhecemos no 
essencial: pressupor sobretudo relações consensuais e de confiança recíproca, que na 
verdade não o são, se levarmos em conta outros indicadores 1.  

Entretanto, não é vedado tomar por base ou mesmo pretexto as diferenças de 
raciocínio, de métodos e práticas das empresas japonesas observadas, para questionar 
se, ao adotarmos desde a concepção princípios e pressupostos econômicos e sociais 
diversos daqueles que hoje prevalecem em nosso pais, não chegaríamos a características 
técnicas diferentes das linhas automatizadas e, portanto, a eliminar um dos principais 
obstáculos atuais a desempenhos superiores e a uma real inversão da divisão do 
trabalho.  
 
QUAIS OS PRINCÍPIOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DI VERSOS QUE PODERIAM 
ORIENTARAS OPÇÕES DE AUTOMATIZAÇÃO? 
 
A automatização das máquinas e dos operadores e sua integração às linhas de fabricação 
fazem do ritmo de operação real destas últimas (com relação ao tempo explorável) o 
componente essencial de seus desempenhos. E realmente mais eficaz e mais rentável 
prever ou acrescentar um  operador, quando este contribui com   seu trabalho para ele-
var, ainda que em apenas um  ou dois pontos, o ritmo de operação real da instalação, em 
vez de tentar suprimir um posto de trabalho para aumentar a proporção teórica efeti-
vo/volume  e produzido. 

Ora, no atual estágio de domínio técnico dos automatismos, e principalmente de co-
nhecimento das condições concretas de produção e das causas básicas das panes, as uni-
dades de estudo dos meios de fabricação não podem garantir, unicamente pelas qualida-
des intrínsecas das instalações que projetam, um  a taxa elevada de operação, e definir a 
priori unia manutenção preventiva sistemática capaz de conserva-la de forma duradoura. 
O ritmo de operação não pode tampouco ser substancialmente aumentado pela retomada 
da produção através de consertos rápidos, com   adiamento da análise dos incidentes por 
um  serviço especializado, o qual   hierarquiza as urgências segundo sua lógica, é a se-
guir submetido a arbítrios orçamentários que parcialmente lhe escapam, e finalmente 
intervém numa instalação cujas condições de exploração talvez se tenham alterado nes-
se meio tempo. 

Este "circuito longo" da confiabilização é oneroso, desmotivante, e por fim pouco e-
ficiente. Oneroso, porque as panes se repetem enquanto suas causas originais hão são 
eliminadas. Desmotivante para os agentes, porque eles têm de conviver com   incidentes 
permanentes e repetitivos, desistindo de vê-los realmente sanados um dia, cansando-se 
até mesmo de "documentalos" corretamente. Pouco eficaz, porque as soluções, conside-
radas longe das condições de produção, nem sempre são adequadas, e em geral não são 
as mais simples. 

 
 

                                                         
1 Pode-se assinalar, por exemplo, um  a obrigação â transparência e um  a organização severa da iniciati-
va, por um lado, e comportamentos coletivos de ardiloso desdém e de evasiva â obrigação de sugerir idéi-
as nos círculos de qualidade, por outro. 
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Em contrapartida, a pronta análise das causas de incidentes pela equipe de condução 
e manutenção, e a eliminação dessas causas, na medida dos recursos materiais e orça-
mentários colocados à sua disposição, poderiam ser o meio para elevação rápida e dura-
doura do ritmo de operação. 

Segundo esta perspectiva, o agente de fabricação não é mais considerado como o e-
lemento não confiável do sistema produtivo, mas sim como o agente de confiabilização 
do sistema técnico. Para que ele possa desempenhar esse papel e adquirir, além dos co-
nhecimentos profissionais indispensáveis, o entendimento prático do funcionamento e 
das possíveis falhas da instalação automatizada que lhe seja destinada, é preciso ainda 
que o processo e a forma de automatização adotados o permitam e exijam. 
 
 
OUTRO PROCESSO E OUTRA FORMA SOCIAL DE AUTOMATIZAÇÃO 
 
Foi com base nas considerações anteriores que se tentou, por ocasião da criação de uma 
nova linha de engarrafamento numa empresa de produtos alimentares, pensar de outra 
forma a automatização e as condições sociais que a poderiam viabilizar. 

O levantamento e análise prévia, com os operadores, supervisores e operários da ma-
nutenção, de todos os problemas, defeitos e incidentes encontrados nas linhas existentes 
revelaram e fizeram com que fosse constatado, pelo serviço de estudos, que as causas de 
diversos deles não poderiam ser eliminadas da linha futura quando do planejamento, e 
que nem todos poderiam ser automaticamente detectados. Alguns postos de trabalho, 
bem como a vigilância direta e ativa, que o serviço de estudos julgava poder suprimir de 
imediato, não poderiam sê-lo, sob pena de com  prometer a taxa de operação. A econo-
mia geral do projeto foi desta forma subvertida. Impôs-se então a idéia de que a redução 
de efetivos deveria ocorrer segundo o ritmo de confiabilização da linha, ou seja, pro-
gressivamente, e que a automatização de determinadas funções não poderia ser feita 
sem que todos os parâmetros atuantes na produção tivessem sido identificados, reduzi-
dos em número, detectados com 100% de segurança e aferidos com   precisão. Pareceu 
também evidente que a nova linha necessitaria mais de operadores com bom conheci-
mento do produto, das condições de produção e dos problemas de lavagem e engarrafa-
mento, ou seja, operadores da antiga linha, do que de novos operadores, iniciados em 
equipamento automático, microcomputadores, teclado alfanumérico e leitura de códi-
gos. Em vez de uma automatização causadora de brutal supressão de postos de trabalho 
e desqualificação dos conhecimentos e aptidões dos assalariados em atividade, seria 
portanto necessário acionar um  processo gradual que requeresse inicialmente conheci-
mentos sobre a própria atividade, comforte integração de produto e processo, para al-
cançar uma automatização controlada. 

Com o serviço de estudos e os agentes de fabricação, foram a seguir pesquisadas as 
características físicas e técnicas que a linha e as máquinas deveriam apresentar, para que 
a primeira pudesse ser confiabilizada pela equipe de operação e manutenção, a quem 
caberia a total responsabilidade por isso. 

Esta modalidade social de confiabilização implicava de inicio a disponibilidade dos 
agentes para observar e colocar-se nos pontos de complexidade e possíveis dificuldades. 
A prioridade foi, portanto, libera-los das operações sem conteúdo, automatizando-as. 
Em contrapartida, foram suprimidas todas as paradas automáticas cuja única razão de 
ser era dispensai o operador de uma supervisão erroneamente julgada passiva e impro-
dutiva, para ocupa-lo em tarefas colaterais. 
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O funcionamento real da instalação deveria a seguir tomar-se claro e inteligível, para 
que pudesse ser compreendido, e não obscurecido, até mesmo deliberadamente encober-
to, como freqUentemente ocorre, na tentativa de simplificar a visão a ser transmitida ao 
operador, evitando assim suas intervenções intempestivas. Na análise das diferentes ca-
pacidades de previsão de incidentes ou descrição de panes e diagnóstico entre operado-
res, a clareza da cinemática da maquina que lhes era atribuída e a visibilidade dos fluxos 
surgiram como surgiram como fatores altamente discriminantes, mantendo-se inaltera-
das as demais condições. Vários outros elementos das linhas automatizadas são dispos-
tos em "caixas pretas" compactas e muitas vezes trancadas, criando obstáculos artificiais 
a seu entendimento. Foi, portanto, uma mudança da própria arquitetura das máquinas e 
da linha que se revelou necessária. Em contrapartida, diversos tipos de equipamento a-
dotados habitualmente como substitutos de uma apreensão de conjunto, ou como próte-
ses de uma percepção submetida a falhas, perderam sua finalidade. 

A instalação deveria, por outro lado, set analisável. Ela deveria poder acolher em di-
versos lugares dispositivos de registro e meios de retirada de amostras, ou seja, dispor 
de locais, suportes e acessos necessários. Deveria ainda permitir aos operadores obter e 
aplicar, conforme necessário, indicadores de desarranjos e dessincronização, e de locali-
zação das causas desses distúrbios. 

Por fim, a instalação deveria ser passível de modificações, isto é, não demandar fre-
qüentes alterações globais para permitir uma modificação limitada, exigindo o recurso a 
meios e técnicas onerosos, inacessíveis a uma equipe de base. Esta qualidade de poder 
ser modificada e adaptada não se confunde com a modularidade e padronização, que 
estão ligadas a outras exigências. 
 
 
AS CONDIÇOES SOCIAIS DE UMA AUTOMATIZAÇAO QUALIFICADORA E 
"PERFORMANTE" 
 
O processo e a forma social de automatização que a experiência citada permitiu descre-
ver pressupõem pelo menos duas condições sociais. A empresa não pode conseguir dos 
agentes de fabricação e de manutenção que eles se envolvam em uma atividade de con-
fiabilização, e que, portanto, trabalhem diretamente na redução do numero de empregos 
necessários nas instalações sob sua responsabilidade, sem que essa empresa seja capaz 
de garantir não somente outros empregos, mas empregos nos quais as novas aptidões 
adquiridas através da atividade de confiabilização possam continuar a serexercidas e 
desenvolvidas. Isto implica um engajamento da empresa em uma dinâmica de evolução 
de suas atividades fundamentada na evolução da qualificação de seus empregados. 

Que tipos de empresa e, mais amplamente, que relações salariais podem satisfazer 
estas condições? As empresas japonesas conseguem fazê-lo, se é que estão efetivamente 
engajadas nesse tipo de dinâmica social? Nos paises europeus, notadamente na França, 
as condições sociais necessárias ao processo e à forma social de automatização aqui de-
lineadas, fomentando ao mesmo tempo a qualificação e o desempenho, só poderiam a-
parentemente ser reunidas através de um  compromisso "político" entre direção e assala-
riados, entre patronato e sindicatos, preservando temporariamente as perspectivas só-
ciopolíticos de uns e outros. 
 
Traduzido por Hedy Helena de Menezes Pereira 
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