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RESUMO Este trabalho visa 
avaliar os resultados do programa de 
financiamentos do BNDES ao setor 
textil nacional e como a modernizacao 
tecnologica e as modernas tecnicas de 
gestao estAo influenciando as relacOes 
de trabalho em uma indlistria 
tradicional como a textil. Como 
cenario de fundo destaca-se a massiva 
entrada dos produtos importados no 
mercado domestico e o esforco das 
empresas nacionais no sentido de 
alcancar um nivel de competitividade 
que lhes permita enfrentar a 
concorrencia internacional. 

ABSTRACT The objective of this 
paper is to evaluate the results of the 
BNDES program to finance the 
Brazilian textile sector and how 
technological modernization and 
modern management techniques are 
influencing the employer/employee 
paradigm in a traditional industry 
such as textile production. This is all 
presented within the context of a huge 
entry of imported products in the 
domestic market and efforts made by 
Brazilian companies to reach a level 
of competition to confront 
international competition. 
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* Este artigo baseia-se nas entrevistas e questionarios do BNDES para avaliactio do seu programa 
textil e engloba urn resumo da dissertacao de mestrado a ser apresentada a Coppe/UFRJ por Renato 
Martins. 
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1. Introducao 

setor textil nacional I reline uma diversidade muito grande de fabri- 
cantes, incluindo desde empresas modernas e altamente competiti vas 

em nivel internacional ate outras absolutamente ultrapassadas e sem con-
dicoes de competir mesmo em seus mercados regionais. A proibicao das 
importacoes durante muito tempo, por urn lado, protegeu a industria nacio-
nal, mas tambern contribuiu para seu atraso tecnologico, dificultando ou 
impedindo a importacao de equipamentos de maior desempenho. Nesse 
quadro de extremo protecionismo, apenas (ou principalmente) as indtistrias 
ligadas a exportacao procuraram manter-se atualizadas em termos tecnolo-
gicos, investindo na atualizacao de seu maquinario. 

A abertura da economia a partir de 1990 representou urn forte impacto, cuja 
intensidade variou conforme o porte e a atualizacao tecnologica de cada 
empresa. As grandes empresas exportadoras, que já estavam expostas 
competicao internacional, vinham desenvolvendo programas de reducao de 
custos e modernizacao tecnologica e gerencial e, portanto, tiveram menores 
dificuldades de adaptacao as novas condicoes de mercado. As pequenas e 
medias empresas, cuja atuacao se restringia ao mercado interno, normal-
mente limitado a uma base geografica muito reduzida, apresentavam (e 
muitas ainda apresentam) um parque fabril bastante atrasado tecnologica-
mente. Estas empresas foram as mais atingidas pelo grande aumento das 
importacoes, principalmente de tecidos artificiais e sinteticos e de confec-
cionados provenientes dos paises asiaticos. 

0 esforco para superar essas dificuldades vem envolvendo um volume de 
investimentos significativo na modernizacao da inthistria. Dentro da es-
trategia de recuperacao da competitividade das empresas do setor, esta o 
deslocamento regional, corn a transferencia de plantas para a regiao Nordes-
te e o sul de Minas Gerais, relacionados a incentivos fiscais e menores gastos 
corn mao-de-obra. Alem dos incentivos fiscais, alguns governor estaduais 
tem participado junto corn as empresas no desenvolvimento de programas 
de qualificacao e treinamento de mao-de-obra e na criacao de cooperativas 
de trabalhadores que atuam como subcontratados das inthistrias, principal-
mente na confeccao, o que é uma tendencia mundial. Sem entrarmos aqui 
nas discussoes sobre a qualidade dos •empregos gerados e a protecao aos 
trabalhadores, ou o nao pagamento de impostos e encargos trabalhistas, essa 

1 Ao longo dente trabalho yams utilizar os termos setor textilkadeia textil para designar o conjunto 
ftwmado pelas inchistrias textil (fiacclo, tecelagem e acabamento)e de conferceio(vestucirio e outros). 
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é uma pratica que sempre foi utilizada em graus variados pelas inthistrias 
textile de confeccoes, sendo que tal sistema propicia menores custos e maior 
flexibilidade. 

0 quadro de defasagem tecnologica do setor textil no Brasil vem aos poucos 
se alterando, como atestam as crescentes importacOes de maquinas e equi-
pamentos - incluindo filatorios, teares, maquinas de costura, maquinas para 
acabamento, entre outras - a partir de 1994 e que alcancaram, em 1995, o 
pico de US$ 730 milhoes, representando urn incremento significativo em 
relacao a media de US$ 300 milhoes do period° 1989/93 (Tabela 1). Em 
1996 e 1997, essas importacoes voltaram a niveis mais baixos, embora ainda 
superiores aquela media. 

Apesar do peso que as inovacoes tecnologicas possam representar em 
termos de modernizacao da industria e como fator de competitividade, seja 
pela reducao dos custos de producao ou pela qualidade dos produtos, sua 

TABELA 1 

Importacoes Nacionais de Maquinas Texteis - 1989/97 
(Em US$ Mil) 

MAQUINAS 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Mdquinas para 
extrudar, estirar, 
cortar materiais 
texteis sinteticos 
ou artificiais 2.748 24.869 16.092 27.141 20.576 25.369 27.428 46.239 32.669 

Maquinas para 
fiacao 58.251 80.606 55.748 34.080 43.140 80.396 109.227 95.954 125.991 	v 

Teares para 
tecidos 43.920 55.313 30.519 33.911 30.729 79.785 99.623 51.515 72.504 

Teares para 
fabricar maihas 43.060 69.111 61.250 34.230 56.005 99.520 152.874 76.886 93.445 

Maquinas e 
equipamentos 
auxiliares 67.384 78.593 68.343 50.407 63.981 157.374 85.926 66.946 60.217 

Mdquinas para 
fabricagao de 
feltros 2.560 5.236 4.684 2.734 4.225 11.546 24.371 9.255 3.218 

Maquinas de lavar 
roupas 1.912 234 278 893 1.182 4.285 11.314 22.748 23.665 

Maquinas para 
lavar, limpar, 
espremer, passar, 
tingir etc. 11.236 13.256 22.242 24.282 36.560 50.832 77.453 55.265 77.191 

Mdquinas de 
costura 38.660 49.822 83.299 42.913 80.955 101.914 150.391 92.885 98.126 ' 

Total 269.731 377.040 342.455 250.591 337.353 611.021 738.606 517.694 587.027 

Fonte: Secex/SinditOxtil. 
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adocao nao significa necessariamente modificacoes na organizacao do 
trabalho. As mudancas introduzidas nas etapas de fiacao e tecelagem refe-
rem-se principalmente ao desempenho dos equipamentos, corn aumento de 
sua capacidade produtiva e da qualidade dos produtos obtidos, nao alterando 
de forma substancial os conhecimentos necessarios por parte do operador, 
embora exija novas qualificacoes em termos de informatica e comunicacao. 

No caso da confeccao, mesmo corn o aprimoramento das maquinas, pode-
mos dizer que o trabalho ainda guarda caracteristicas artesanais, estando a 
qualidade do produto muito associada a habilidade do trabalhador. Nesse 
segmento, a modernizacao tecnologica apresenta menor intensidade, sendo 
menos afetada a permanencia dos produtores que ainda utilizam equipamen-
tos mais antigos. A tendencia a flexibilizacao dos processor de producao 
nos artigos que envolvem moda e design favorece a permanencia desses 
pequenos produtores, que podem atuar como subcontratados de empresas 
maiores na fabricacao de pequenos Totes ou realizando apenas servicos 
especificos como costura ou bordados, que envolvem grande participacao 
de mao-de-obra. 

Este artigo procura analisar as mudancas na organizacao do trabalho na 
industria textil nacional que ocorreram a partir da nova safra de inves-
timentos no setor. Parcela significativa de tais investimentos foi financiada 
pelo programa do BNDES de apoio ao setor textil nacional. 0 trabalho 
baseia-se em questionarios enviados as empresas do setor, muitas das quais 
se beneficiaram do programa mencionado. 

2. Investimentos e Reestruturacao Setorial 

Nos anos de 1996 e 1997, o Sistema BNDES liberou cerca de US$ 475 
milhOes para investimentos no setor textil nacional, incluindo o segmento 
de confeccoes (Tabela 2). Desse total, cerca de 18% foram destinados 
aquisicao de maquinas e equipamentos, via FINAME. Se incluirmos o 
primeiro semestre de 1998, o montante de investimentos no setor ultrapassa 
US$ 600 milhoes. 

O BNDES intensificou sua atuacao junto ao setor a partir da introducao do 
Programa de Apoio ao Setor Textil, que vigorou entre 20 de maio de 1996 
e 30 de junho de 1998, tendo o montante de desembolsos efetuados no 
periodo 1996/97 alcancado cerca de 40% das liberacoes totais desde 1990 
(em torno de US$ 1,2 bilhao). 

A reestruturacao do setor em curso no Brasil faz parte do movimento mais 
amplo em nivel mundial, incentivada pela abertura da economia, cujos 
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TABELA 2 

Desembolsos do Sistema BNDES ao Setor Textil - 1996/98 
(Em US$ MO 

ANO 
	

BNDES 	 FINAME 	 BNDESPAR 	 TOTAL 

Textil Confeccoes Textil Confeccoes Textil Confeccoes 	Textil Confeccoes 

1996 	97.000 	14.130 	37.000 	1.847 	2.000 	- 	136.000 	15.977 

1997 	244.317 	23.028 	30.474 	2.462 	22.642 	- 	297.433 	25.490 

1998a 	97.523 	21.160 	12.700 	7.703 	1.327 	- 	111.549 	28.862 

Subtotal 438.840 	58.318 	80.174 	12.012 	25.969 	- 	544.982 	70.329 

Total 	497.157 	 92.185 	 25.969 	 615.312  

Fonte: BNDES. 
aAte julho. 

efeitos mais dramaticos sobre a balanca comercial de produtos texteis 
brasileiros tiveram inicio a partir de 1995 e, apesar das restricOes comerciais 
impostas as importacoes de algumas categorias, ainda nao foram revertidos 
(ver Grafico 1). 2  

GRAFICO 1 

Evolugao do Comercio Exterior do Setor Textil Nacional -
1992/97 
(Em US$ Mil) 

0 

Exportacaes 	 Importacoes 	Saldo 

Fonte: Secex. 

2 Vale ressaltar o grande peso do algodao nas importacoes do setor textil• as importacoes dessa fibra 
alcancaranz cerca de 470 mil t em 1997, aproximadanzente US$ 800 milhoes, equivalentes a 85% 
do valor das importacoes totais de fibras e a 34% das importacoes totais de texteis naquele ano. 
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De outro lado, as exportacoes texteis nacionais nao chegam a representar 
1% do comercio mundial desse setor, nao obstante o Brasil deter algumas 
vantagens de custo — em especial mao-de-obra e energia — em relacao a 
grander exportadores, como Italia e Alemanha. Pouco mais de 70% das 
exportacOes do pais — declinantes no period° em analise — sao feitas para 
apenas oito paises do mundo, dentre os quais cinco estao na America Latina. 
Somente a Argentina e os Estados Unidos sao responsaveis pela compra de 
45% dos nossos produtos texteis. 

Corn relacao a reestruturacao do setor textil no Brasil, verificamos os 
seguintes aspectos: 

• Aumento da concentraccio produtiva, com expressivo declinio do mimero 
de indListrias instaladas, assim como da mao-de-obra empregada, em que 
pese a producao ter permanecido estavel. Segundo o Instituto de Estudos 
e Marketing Industrial (Iemi), a queda de emprego na inchistria textil — 
excluindo confeccao — foi da ordem de 50% entre 1990 e 1997. 

• Incremento da produtividade media, nao obstante os equipamentos mais 
novos ja representarem parcela expressiva da producao total, a idade 
media do parque fabril ainda é elevada em relacao aos padroes interna-
cionais. 

• Baixa penetracclo dos sistemas de quick response, como o Electronic Data 
Interchange (EDI), e producao flexivel, gerando ineficiencias nos dois 
extremos da cadeia industrial, em que pese estes sistemas ja se encontra-
rem muito difundidos em nivel internacional: nos Estados Unidos, por 
exemplo, mais de 70% da cadeia textil ja adotavam tal sistema desde 1994, 
o que vem significando ganhos na competitividade dos produtores forte-
americanos, apesar dos seus altos custos salariais relativos. 

• Deslocamento regional, podendo ser identificados alguns novos polos —
como o de malharia de grande porte, corn base no algodao, no Nordeste. 
Em relacao a essa regiao, cabe destacar o incremento da sua participacao 
na producao total de fios do Brasil: contando corn 15% das industrias 
instaladas, representou parcela de 30% da producao total em 1995; em 
contraste, a regiao Sudeste, corn 72% do total das indtistrias, representou 
47% da producao naquele ano. 

• Aumento da profissionalizacao na administracao das empresas. 

• Incremento da qualificacao da mao-de-obra direta. 
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No que se refere as estrategias em nivel empresarial, podemos destacar que 
a queda da rentabilidade, associada a abertura da economia brasileira e ao 
fortalecimento do setor informal, especialmente nos segmentos de malharia 
e confeccoes, forcou novos posicionamentos, incluindo deslocamentos re-
gionais e mudanca do mix de producao. Com  relaca- o a esse ultimo aspecto, 
caberia destacar dois movimentos estrategicos bem distintos, os quais 
tendem a se intensificar: a) enfase nos produtos de maior valor agregado, 
corn empresas atuando em determinados nichos do mercado, corn produtos 
customizados, progressiva terceirizacao da producao e elevados inves-
timentos na marca; e, no outro extremo, b) producao de commodities em 
larga escala, corn elevados investimentos em equipamentos de tiltima gera-
cao visando ao mercado de massa. 

Em suma, a reestruturacdo industrial por que passa o setor abrange inova-
cOes tecnologicas em equipamentos, produtos e processos decorrentes do 
desenvolvimento de novos materiais e, principalmente, dos avancos recen-
tes na microeletronica. Ditados pelo novo paradigma de producao, o 
aprofundamento e a intensificacdo do use de equipamentos de base mi-
croeletronica sac) fundamentais no cenario de competicao global acirrada, 
fortemente marcado pelo aumento da eficiencia e da qualidade dos produtos, 
onde a sobrevivencia das empresas esta ligada a sua rapidez de adaptacao 
as exigencias do mercado (que sao cada vez maiores e mais volateis) e a 
introducao continua de inovacoes. 

3. Pesquisa 

Considerando o quadro exposto, os investimentos financiados pelo Progra-
ma de Apoio ao Setor Textil foram avaliados corn base nos questionarios 
enviados as empresas do setor no periodo agosto/outubro de 1997, tendo 
como pressupostos os pontos destacados a seguir. 3  

A nova estrutura tecnologica envolve uma redefinicao dos objetivos da 
analise. Ao contrario de uma visa . ° voltada quase exclusivamente para a 
produtividade, hoje o objetivo primordial e a rapidez de resposta a uma 
mudanca do mercado, o aumento da qualidade do produto e a reducao dos 
custos [ILO (1995)]. A competitividade passa a ser o somatorio de produti-
vidade, qualidade do produto ou servico, flexibilidade da producao, capaci-
dade de inovacao (produto e processo), logistica e distribuicao eficientes e 
adequacdo ambiental [Valle (1997a, p. 2)]. 

3 Os questiondrios utilizados niio foram aqui publieados em virtude de restricoes de espaco, mas se 
encontram disponlveis aos interessados. 
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Dentro dessa logica, produzir rapidamente corn o minim() de defeitos e 
desperdicio e corn a melhor utilização possivel das maquinas passa a ser de 
fundamental importancia para o aumento da competitividade. 0 foco da 
discussao desloca-se para o centro do processo de producao, para as diversas 
formas de organizar a producao na empresa e as (novas) tecnicas de 
organizacao do trabalho, capazes de gerar os aumentos de produtividade e 
qualidade e de tornar a empresa flexivel [ILO (1995)]. 

Nesse contexto, os trabalhadores devem assumir urn papel mais destacado 
na estrategia da empresa, valorizado quase como urn ativo fixo [Tauile 
(1996, p. 33)], tornando necessaria maior qualificacao do pessoal e aprimo-
ramento das relacoes entre capital e trabalho no sentido da cooperacdo. 

Nao obstante, a introducao de inovacoes tecnologicas por si s6 nao conduz 
necessariamente a adocao de formas mais participativas de organizacao do 
trabalho, sendo uma condicao necessaria mas na'o suficiente para garantir o 
aumento de competitividade da empresa. 

A maior flexibilidade obtida pela facilidade de realocacao do trabalhador 
qualificado e capaz de desempenhar diversas atividades no processo de 
producao deve ser vista como uma vantagem competitiva. Alta rotatividade 
da mao-de-obra é contraria a esse contexto, por inibir ou tornar altamente 
desvantajoso o investimento em treinamento e qualificacao do pessoal e 
impedir o envolvimento necessario entre os trabalhadores e a empresa. 

A heterogeneidade das atividades dentro da cadeia textil, considerando 
como tal as diversas fases de producao, desde a fiacao ate a confeccao 
(vestuario e artigos de cama, mesa e banho), abrange qualificacoes diversas 
e, em conseqiiencia, permite a adocao de diferentes formas de organizacao 
do trabalho. 

Por exemplo, a criacao dos grupos de trabalho semi-autonomos significa 
reducao de niveis hierarquicos, mudanca do papel do supervisor, que assume 
mais funcoes de orientacao e menos de fiscalizacao e controle, e reducao do 
controle administrativo, em parte assumido pelo proprio grupo. Em contra-
partida, é necessaria a criacao de sistemas de informacao e treinamento 
eficientes, de forma permanente e abrangendo todo o conjunto da empresa, 
aumentando o "contetido do trabalho", corn o desenvolvimento de multiplas 
habilidades por parte de todos. 

Quando estao envolvidos conhecimentos especificos para a firma e senso 
de grupo significativos, torna-se interessante para ambas as panes (firma e 
empregados) o relacionamento de longo prazo e o desenvolvimento de 
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parceria, favorecendo a lealdade dos empregados, a reducao do absenteismo 
e da rotatividade da mao-de-obra, assim como o declinio do grau de 
resistencia a mudancas tecnologicas. 

4. Metodologia 

0 questionario enviado as empresas foi elaborado de forma a permitir 
respostas do tipo sim ou nao, visando simplificar sua analise. Para as 
questoes em que era possivel mais de uma resposta (como, por exemplo, as 
razoes para a adocao de novos equipamentos), utilizamos o sistema de 
ordenar as opcoes apresentadas de acordo com o grau de importancia 
atribuido a cada item pela empresa. Nesses casos, constava da pergunta que 
cada um dos objetivos fosse numerado conforme o grau de importancia para 
a empresa, dando o numero 1 ao mais importante e assim por diante. Ao 
tabularmos os resultados, somamos os valores atribuidos a cada urn dos itens 
dessas questoes e os classificamos seguindo o mesmo criteria ou seja, 
quanto mais baixo o somat6rio maior a sua importancia para o conjunto das 
empresas. 

Para as questoes consideradas mais relevantes ao objetivo deste trabalho, 
solicitarnos as empresas que apresentassem algurn comentario, de forma que 
tivessemos uma visao mais abrangente sobre o assunto. 

Considerando que as diferentes estrategias competitivas adotadas pelas 
empresas terao influencia direta na forma como cada uma delas ira lidar corn 
a questao da mao-de-obra, procuramos relacionar a estrategia adotada por 
uma empresa corn o enfoque dado por ela a qualificacao da mao-de-obra e 
o interesse na estabilidade dos trabalhadores. Para isso realizamos entrevis-
tas corn algumas das empresas que haviam respondido a nossa pesquisa, 
utilizando um questionario baseado no modelo apresentado por Porter 
(1986, p. 49-60) de estrategias competitivas (lideranca no custo total, 
diferenciacao, enfoque) e considerando tambern a proposicao apresentada 
por Williamson (1985), de que as relacoes serao tanto mais distantes da 
regulagao pelo mercado quanto mais especificos forem os conhecimentos 
requeridos pela empresa de seus trabalhadores. 

5. Resultados 

Caracterizacdo das Empresas 

A amostra selecionada foi composta por 60 empresas, para as quais envia- 
mos o questionario da pesquisa. Desse total, 15 responderam, o que repre- 
senta 25% do conjunto. Dentre essas, encontramos apenas duas empresas 
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de medio porte (ate 200 empregados), enquanto as demais sao consideradas 
de grande porte (cinco tern ate mil empregados, tress se situam na faixa entre 
mil e dois mil empregados e cinco empregam mais de dois mil funcionarios). 
Em conjunto, essas empresas empregam 23.731 pessoas. 

Nos anos de 1995 e 1996, o somatorio dos investimentos dessas empresas 
alcancou R$ 462,7 milhoes (nesse valor estao incluidas as parcelas ji 
contratadas, mas ainda nao efetivamente desembolsadas, de projetos inicia-
dos nesse periodo), destinados principalmente a compra de equipamentos 
importados (a maior parcela, corn cerca de 36% dos investimentos totais) e 
nacionais. A Tabela 3 mostra os principais itens dos investimentos. 

O faturamento liquid() somado alcancou em 1996 o montante de R$ 1.395 
milhOes, dos quais R$ 141,5 milhoes provenientes de vendas no mercado 
externo. Essa participacao das receitas provenientes das exportacaes pode 
ser considerada baixa (apenas 10,14%), principalmente porque desse con-
junto de empresas apenas uma nao exporta diretamente, estando incluidas 
outras que sao exportadoras tradicionais. Tal situacao confirma a baixa 
participacao da industria nacional no mercado textil internacional, conforme 
já apontado anteriormente. As empresas possuem graus de integracao dife-
rentes e, dentre elas, apenas cinco cumprem todas as etapas da cadeia textil, 
indo da fiacao a confeccao. 

A maioria tem como produto final o tecido acabado (pronto para ser 
confeccionado). Esse conjunto de empresas pode ser considerado como uma 
amostra significativa do setor textil brasileiro, incluindo alguns dos seus 
maiores e mais importantes produtores, alem de abranger praticamente 
todos os segmentos, inclusive aqueles em que o pals tern maior penetracao 

TABELA 3 

INVESTIMENTOS R$ 1.000 PARTICIPAcA0 % 

Total Previsto 

Principals (tens 

462.798 

Equipamentos Nacionais 90.152 26,0 

Equipamentos Importados 124.027 36,0 

Instalacoes 58.136 17,0 

Desenvolvimento de Produtos e Design 5.178 1,0 

Meio Ambiente 8.045 2,0 

Outros 61.362 1,8 

Total Realizado 346.900 100,0 
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no mercado internacional, como é o caso de jeans e felpudos (toalhas e 
roupOes). Dentre essas empresas, apenas dual nao atuam no mercado 
internacional, embora a empresa H, 4  ao fornecer seus produtos para a 
industria automotiva, tambern tenha uma parcela de sua producao exportada, 
ainda que indiretamente. A Tabela 4 apresenta a caracterizacao de cada uma 
das empresas. 

TABELA 4 

EMPRESA OF NIVEL NUMERO FATURA- 	INVESTI- 
DE IN- 	DE MENTO 1996 MENTO 

TEGRA- EMPRE- (R$ MilhOes) (R$ Milhoes) 
cAO GADOS 

PRINCIPALS 
PRODUTOS 

MERCADOS 
EXTERNOS 

A RS T/A/C 160 3,9 1,0 Malhas retilineas Estados Unidos 

B SP T/A/B 160 15,5 5,8 Tecidos de 	Mercosul e 
poliester e mistos Bolivia 

C SP T/A 510 22,8 4,7 Tecido piano, 
fitas e etiquetas 

Mercosul 

D SP HT/A 572 44,6 13,6 Brins Mercosul e 
Estados Unidos 

E RJ 	F/T/A 205 45,2 4,0 Jersei e malhas n.d. 

F SP T/A 436 46,8 4,6 Lycra, liganette e 
crepe 

America do Sul 

G SC FfT/A/C 1.416 50,1 7,95 Felpudos America do Sul, 
Estados Unidos, 
Canada e Europa 

H SP ? 597 60,1 9,6 Tapetes, 
carpetes e feltros 

n.d. 

I SP F 1.026 89,2 8,0 Fios crus Mercosul e 
Europa 

J MG FfT/A 1.472 104,0 60,7 Tecidos de 
algodao 

Mercosul 

K RS 	FfT/A/C 3.261 120,2 29,5 Fios de la e 
confecgdes 

n.d. 

L SP F 2.323 141,3 57,7 Fios de viscose 
e poliester 

Mercosul e 
Estados Unidos 

M MG FR/A/C 2.330 142,8 34,5 Tecidos de 
algodao 

Mercosul 

N SC FR/A/C 3.612 145,9 21,0 Roupas de malha America do Sul 
e Portugal 

0 CE FfT/A 5.651 362,7 200,0 Tecidos jeans America Latina, 
Estados Unidos 
e Europa 

Nota: F = fiagao, B = beneficiamento, T = tecelagem, A = acabamento e C = confeccao. 

4 Os nomes das empresas ado sertio divulgados par questoes relacionadas ao sigilo bancorio. 
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Ana lise das Respostas 

A maior parte dos investimentos realizados por essas empresas nos Crltimos 
dois anos (62%) foi destinada a aquisicao de equipamentos, principalmente 
importados (36%), seguidos das instalacoes (ver Tabela 3). 0 item "desen-
volvimento de produtos e design", de grande importancia para o aumento 
da competitividade do produto brasileiro no mercado internacional, confor-
me apontado no trabalho de Coutinho e Ferraz (1994a), representou pequena 
parcela dos investimentos, confirmando a tendencia da industria brasileira 
em buscar no exterior (principalmente Italia e Franca) a base para o desen-
volvimento dos produtos e padronagens que irao compor suas linhas a cada 
estacao. 

Essa tendencia foi confirmada por varias pessoas da indastria diretamente 
ligadas ao desenvolvimento de produtos e por dirigentes que consideram 
mais seguro seguir "as tendencias internacionais, ja que o pais nao tern 
tradicao em design". Em decorrencia disco, boa parte dos exportadores 
brasileiros atuam quase como "faccionistas", recebendo dos compradores 
internacionais encomendas para a producao de artigos cujo desenho foi 
desenvolvido no exterior e que levam corn freqiiencia a marca do comprador 
e nao a do produtor brasileiro. 

Apesar de o aumento da producao nao ter sido apontado como a principal 
razao para a realizacao dos investimentos, a maior parte deles repercutiu em 
elevacao da capacidade instalada, e em apenas duas empresas os inves-
timentos nao significaram aumento dessa capacidade. Esse aumento pode 
ser em parte creditado ao melhor desempenho dos novos equipamentos que 
foram instalados, assim como as mudancas introduzidas no processo de 
producao. A Tabela 5 apresenta as razOes para a adocao dos novos equipa-
mentos, segundo as prioridades apontadas pelas empresas. 

TABELA 5 

Principais Razoes para a Adocao dos Novos Equipamentos 
(Em Ordem Decrescente de Importancia) 

ORDEM 	 PRINCIPALS RAZOES 

1 	 Aumento de produtividade 
2 	 Melhoria da qualidade 
3 	 Reducao dos custos de producao 
4 	 Aumento de producao 
5 	 Reducao de mao-de-obra 
6 	 Regularizacao do fluxo de producao 
7 	 Aumento da flexibilidade de producao 
8 	 Mudanca da linha de produtos  
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Verificamos que o aumento da competitividade foi o principal objetivo das 
empresas, como se pode deduzir pelos tees itens apontados como os mais 
importantes: produtividade, qualidade e custos. A reducao de mao-de-obra 
nao foi considerada prioritaria pela maioria das empresas; na verdade apenas 
uma (empresa I) citou esse objetivo como o principal, o que pode tambern 
ser atribuido a sua necessidade de reduzir custos variaveis em furled° do 
baixo valor agregado de seus produtos — fios e tecidos de algoddo cru. 

Relacionamos esse item com as demais questoes que envolvem a geracao 
de empregos corn o objetivo de verificar se houve coerencia nessas respos-
tas, pois, conforme ja haviamos observado em diversas oportunidades em 
conversas corn dirigentes, as empresas evitam apresentar a reducao de 
pessoal como motivo para a adocao de novos equipamentos. Das 15 empre-
sas, sete apresentaram reducao de funcionarios, seis nao tiveram alteracao 
e apenas duas aumentaram o numero de empregados. Entendemos que a 
reducao de pessoal nao foi o principal motivo da maioria das empresas. Os 
investimentos geraram, no conjunto das empresas, um saldo positivo de 370 
novos empregos, o que pode ser atribuido ao grande volume de contratacoes 
efetuadas pela empresa 0 (a maior da amostra), cuja implantacao foi 
concl u Ida recentemente. 

Ao olharmos as categorias profissionais mais atingidas pelas demissoes em 
decorrencia dos novos equipamentos, constatamos que, embora algumas 
empresas nao tenham utilizado em suas respostas termos muito precisos, 
houve confluencia em relacao as qualificacoes dos trabalhadores e a propria 
utilizacao de equipamentos, que requerem menor participacao da mao-de-
obra. Assim, operadores de maquinas texteis, pessoal de manutencao (me-
canicos e eletricistas), teceloes e pessoas corn baixo nivel educacional foram 
os mais atingidos pelas demissOes. 5  

Se considerarmos que apenas duas empresas nao mencionaram aumento da 
capacidade instalada e a maioria (67%) apontou aumento de producao, 
podemos dizer que este ultimo fator foi bastante significativo, assim como 
a intensificacao do trabalho executado por cada trabalhador. Isso a uma 
decorrencia do use de equipamentos modernos, que requerem menor parti-
cipacao do trabalhador na execuedo das tarefas, permitindo, por exemplo, 
que urn tecelao opere um numero muito maior de teares do que era possivel 
no passado. Em adicao, as inovacoes introduzidas na fiacao, que resultaram 
na producao de fios de melhor qualidade e, portanto, em menor numero de 
paradas dos teares, contribuem para que um trabalhador possa lidar corn urn 

5 A tendencia a reducao de postos para trabalhadores nao-qualificados jk havia lido apontada por 
Ferraz e Campos (1990, p. 30). 
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rnimero maior de equipamentos. A adocao do conjunto dessas e de outras 
inovacoes implicou a alteracao da relacao capital/trabalho nesse setor, 
aumentando muito o volume de capital fixo relacionado a cada trabalhador. 

A Tabela 6 relaciona as secoes, seguindo o fluxo de producao de uma fabrica 
integrada, apontadas pelas empresas como mais intensivas no use de equi-
pamentos informatizados. 

As secoes mais atingidas pelas demissoes, no conjunto dessas empresas, 
foram fiacao e tecelagem, que sao aquelas onde é mais intensa a adocao dos 
novos equipamentos. A tecelagem, principalmente, foi apontada pela maio-
ria das empresas como a secao mais intensiva em equipamentos informati-
zados (oito, mas a esse rnimero devemos somar as tees que mencionaram em 
primeiro lugar a malharia, que pole ser considerada uma forma diferente de 
tecelagem, e assim teriamos urn total de 11 em urn conjunto de 15); a seguir 
foram registradas, pela ordem, tinturaria/estamparia (seis), acabamento 
(quatro), confeccao e urdimento (duas). Apenas uma empresa mencionou o 
desenvolvimento de produtos como intensivo em equipamentos informati-
zados. As outras secoes apontadas por algumas empresas referem-se a casos 
particulares, voltados para produtos especificos. 

Conforme era esperado, os profissionais menos atingidos foram aqueles que 
exercem atividades onde a capacidade de automacao é menor (costura é o 
principal exemplo) e aqueles corn maior qualificacao (tecnicos texteis e 
supery i sores). 

As questoes sobre a qualificacao da mao-de-obra tinham como objetivo 
verificar se esta atende as necessidades das empresas em funcao da adocao 
dos equipamentos de base microeletronica e, caso fosse insuficiente, quais 

TABELA 6 

SECOES MAIS INTENSIVAS NO USO DE EQUIPAMENTOS 	NUMERO DE MENCOES 
INFORMATIZADOS OU DE CONTROLE NUMERICO 

Fiacao 	 6 

U rdimento 	 2 

Tecelagem 	 8 

Malharia 	 3 

Tinturaria/Estamparia 	 6 

Acabamento 	 4 

Confeccao 	 2 

Outros (Desenho, Corte, Bordados etc.) 	 5 
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as alternativas adotadas para suprir tais necessidades. As respostas a essas 
questOes deveriam apontar, em ordem de importancia, os aspectos mais 
relevantes para a empresa. 

A maioria das empresas (60%) respondeu que a qualificacao atende as suas 
necessidades, destacando a escolaridade como o principal aspecto. Na 
Tabela 7 estao apresentadas as respostas, seguindo a ordem de importancia 
definida pelo conjunto das empresas. 

As empresas que consideraram a qualificacao dos trabalhadores adequada 
valorizaram os aspectos mais ligados a capacidade de aprender — como o 
nivel de escolaridade, a motivacao e a participacao — em detrimento dos 
tradicionais, como a habilidade manual. Essa tendencia esti de acordo corn 
a busca de flexibilidade na producao e a preocupacao em manter urn nivel 
de atualizacao tecnologica compativel corn o dos concorrentes internacio-
nais. Para esses dois objetivos, a capacidade de aprender e, ern conseqiiencia, 
adaptar-se rapidamente a novas circunstancias é de grande importancia. Nab 
obstante, o fato de o empregado possuir formacao tecnico-profissional é 
bastante valorizado. Quanto a motivacao e a participacao, as respostas sao 
coerentes corn a adocao pelas empresas de metodos de gestao em que a 
participacao dos trabalhadores é indispensavel, como cfrculos de controle 
de qualidade, por exemplo. 

Ao observarmos as respostas em que a qualificacao dos trabalhadores nao 
atende as empresas (Tabela 8), verificamos que, dos tees aspectos apontados 
como mais importantes, ou seja, aqueles que mais fazem falta, encontramos 
dois ligados diretamente a questa° das novas capacidades, raciocinio logico 
e motivacao e participacao. 0 fato de esses dois componentes do conjunto 
de qualificacoes superarem a falta de escolaridade (que aparece em Ultimo 
lugar, ou seja, teoricamente a maioria dos trabalhadores possui urn nivel de 
formacao escolar adequado) e de cursos de formacao profissional parece 
indicar que, apesar do aumento do nivel de escolaridade, ou seja, do numero 
de anos passados na escola, o resultado em termos do desenvolvimento 
intelectual nao tem se dado na mesma proporcao. Na Tabela 8 estao 

TABELA 7 

ORDEM ATENDE 

1 	Escolaridade 

2 	Curso tecnico-profissionalizante 

3 	Motivacao e participacao 

4 	Capacidade de comunicacao, raciocinio logic() e experiOncia anterior 
5 	Habilidade manual 
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TABELA 8 

ORDEM NAO ATENDE 

1 	Dificuldades de raciocfnio lOgico 
2 	Falta de experiencia anterior e baixa motivacao e participacao 
3 	Ausencia de formacao tecnico-profissionalizante e pouca capacidade 

de comunicacao 
4 	Baixa escolaridade e pouca habilidade manual  

relacionadas as respostas, seguindo a ordem de importancia definida pelo 
conjunto das empresas. 

A valorizacao dos aspectos cognitivos e sociocomunicativos, como fatores 
fundamentais para a formacao de trabalhadores qualificados, ao mesmo 
nivel das capacidades tecnicas, foi bastante enfatizada por Valle (1997a), 
ressaltando que sua importancia vem se equiparando em setores de producao 
absolutamente di versos. 

Quanto ao treinamento do pessoal (a pergunta admitia mtiltiplas respostas), 
todas as empresas indicaram que desenvolvem programas nesse sentido, 
principalmente atraves de escolas como o Senai, apontado por 14 empresas. 
Em segundo lugar (13 respostas) apareceu o treinamento on - the -job, corn 
os profissionais mais experientes ensinando os mais novos, enquanto 12 
empresas responderam que utilizam treinamento interno atraves de profis-
sionais contratados. Esse conjunto de respostas, principalmente consideran-
do que a maioria das empresas utiliza centros de formacao como o Senai e 
instrutores contratados, parece indicar que existe preocupacao corn o apri-
moramento da mao-de-obra, condicao importante para o aumento da corn-
petitividade. A unica empresa que apontou somente a forma de treinamento 
on -the -job, dos mais novos pelos mais experientes, é a que possui o mais 
baixo nivel de integracao dentro da amostra, produzindo artigos de baixo 
valor agregado, e que teria menor necessidade de pessoal qualificado. 

No que se refere a questa° sobre a adocao de uma politica de estabilidade, 
ainda que informal, 11 das empresas (73%) responderam afirmativamente. 
Dessas, oito (53%) disseram que tal politica se estende a todas as funcoes, 
13% a adotam apenas para as funcoes que requerem conhecimentos es-
pecificos e uma apontou que apenas as funcoes consideradas estrategicas 
recebem esse tratamento. Apesar disso, verificamos que algumas empresas 
ainda apresentam uma rotatividade de pessoal muito elevada, embora os 
indices apontados tenham sido, em sua maioria, baixos. Podemos concluir, 
a partir dessas respostas, que as empresas estao procurando reduzir o 
turn -over, que na media alcancou 5,62% ao ano. 
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Sobre programas de incentivo/ajuda aos empregados demitidos em funcao 
da utilizacao dos novos equipamentos, apenas tres empresas informaram a 
adocao de medidas visando reduzir o impacto das demissoes. Dessas, apenas 
a empresa M relatou o desenvolvimento de urn programa especifico de apoio 
aos demitidos, o que incluiu a contratacao de uma empresa de consultoria e 
de urn convenio corn o Sebrae, para dar suporte aos ex-funcionarios na 
abertura de microempresas. A empresa tambern cedeu maquinas e terrenos, 
ern comodato, para a instalacao dessas novas empresas. 

A empresa L aproveitou o turn-over normal para efetuar os cortes e realizou 
uma realocacdo do pessoal minimizando o impacto das demissoes. A 
empresa G, embora tenha informado que adotou medidas nesse sentido, nao 
especificou quais foram elas. 

Todas as empresas que responderam a pesquisa investiram em moder-
nizacao tecnologica. Esse esforco no sentido de atualizar o parque fabril 
ainda é recente, pois a maioria das empresas (53%) somente passou a utilizar 
maquinas informatizadas ou de controle numeric° a menos de cinco anos. 

As noes estrategicas adotadas pela empresa 0 representam urn grande 
esforco no sentido da competitividade. Dentre essas acoes, caberia destacar 
a reducao do rainier° de itens fabricados, voltando o foco para os produtos 
mais adequados ao perfil da empresa, cuja vocacao é a producao em larga 
escala, e a relocalizacao de grande parte do parque industrial, que foi 
transferido do Sudeste para o Nordeste, aproveitando custos menores de 
instalacao e incentivos fiscais. Foram construidas novas fabricas, utilizando 
maquinario de Ultima geracao e dimensionadas para a producao em grande 
escala, visando obter ganhos de escala, importantes no segmento em que a 
empresa atua (jeans). 

Existe uma tendencia a verticalizacao, e apenas duas das empresas terceiri-
zam atividades de producilo por motivos estrategicos, enquanto quatro o 
fazem apenas quando é necessario para atender a um volume muito grande 
de encomendas. As demais (nove) nao terceirizam atividades de producao. 

0 controle da qualidade vem sendo mais apurado, recebendo maior atencao 
e, conforme verificamos em algumas conversas corn dirigentes e gerentes 
de empresas visitadas, 6  sendo encarado como urn aspecto estrategico de 
negocios, principalmente entre aquelas que exportam. Nesse caso, a preo- 

6 As empresas visitadas aqui referidas abrangem tanto as que responderam ao questionArio quanto 
as que nao responderam, incluidas algumas que nth) fazem parte da amostra. 
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cupacao corn a qualidade esta enraizada na cultura da empresa na mesma 
proporcao de sua tradicao no mercado internacional. 

A maioria das empresas informou realizar o controle de qualidade em cada 
fase da producao, e apenas duas usam o sistema de efetuar essa verificacao 
ao final da producao. No entanto, a extensao desse controle aos fornecedores 
ainda nao esta muito difundida: somente seis empresas mencionaram a 
existencia de programas de controle de qualidade com fornecedores. 

A modemizacao tecnologica foi relacionada por 13 empresas como tendo 
relacao direta corn as mudancas ocorridas na organizacao do trabalho. No 
conjunto das mudancas favoraveis no ambiente produtivo, destaca-se o 
aumento da participacao dos trabalhadores, conforme demonstrado na Ta-
bela 9. 

Alem dos quatro aspectos apresentados na Tabela 9, duas empresas men-
cionaram outras mudancas no ambiente de trabalho: a empresa C apontou 
a melhora na produtividade e no ambiente de trabalho e a empresa A 
considerou o aumento dos requisitos para os cargos em funcao do aumento 
do nivel tecnologico dos equipamentos e das necessidades de desenvolvi-
mento do pessoal. 

Ao relacionarmos as respostas dadas nesse quesito corn as respostas sobre 
as novas tecnicas de gestao, verificamos que as empresas tem dado grande 
atencao a gestao da qualidade, confirmando o que ja havia sido apontado no 
item anterior. Assim, o aumento de sugestoes e de participacao na solucao 
de problemas e/ou na melhoria dos produtos estaria ligado a adocao dos 
programas de qualidade e dos circulos de controle de qualidade. 

Relacionando esse conjunto de respostas corn aquelas fornecidas a respeito 
das qualificacoes profissionais (ver Tabelas 7 e 8), verificamos que a enfase 
nos aspectos cognitivos e comportamentais esta diretamente relacionada 
adocao das novas tecnicas de gestao, onde a participacao ativa dos traba-
lhadores é muito importante. 

TABELA 9 

MUDANCA OCORRIDA 	 PERCENTUAL DAS 
RESPOSTAS 

Major participacao na solucao de problemas 	 73 
Aumento de sugestoes sobre o processo de producao 	 67 

Aumento de sugestoes sobre a melhoria dos produtos 	 60 
Melhoria do relacionamento entre os trabalhadores e 
destes corn a supervisao e/ou gerencia 	 60 
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A adocao de modernas tecnicas de gestao corn a implantacao dos novos 
equipamentos foi relacionada por 11 empresas, sendo o controle de quali-
dade total o principal item apontado nesse aspecto. Muitas empresas in-
dicaram ter adotado varias das tecnicas mencionadas. Na Tabela 10 a seguir 
estao apresentadas as tecnicas apontadas, conforme o mimero de mencoes 
que cada urn recebeu. 

O questionario mencionava as tecnicas de gestao mais conhecidas e difun-
didas. Apenas duas empresas apontaram a utilizacao de outras tecnicas: a 
empresa G, corn a utilizacdo de MRPII, e a empresa M, que mencionou o 
"sistema de qualidade corn base na ISO 9000", acrescentando que "a 
empresa esta certificada corn base na norma 9002 DNV". Duas empresas 
(A e J) informaram ter adotado novas tecnicas de gestiio em fungdo de novos 
equipamentos e duas (F e I) nao responderam a essa questao. Ao confron-
tarmos essas respostas corn os motivos apontados para os investimentos em 
modernizacao, verificamos que existe uma consistencia entre os dois, pois 
no primeiro a melhoria da qualidade dos produtos apareceu em segundo 
lugar, superado somente pelo aumento da produtividade. 

A utilizacao do just-in-time é menos difundida entre as empresas, pelas 
proprias caracteristicas do produto textil, que vai recebendo transformacoes 
continuas ao longo do processo de producao sem necessariamente agregar 
novos componentes. Para as empresas 6 sem thivida importante minimizar 
os niveis de estoques, mas o abastecimento de materia-prima, notadamente 
o algodao, que sofre normalmente urn processo de mistura de cargas de 
varias procedencias para obter uma certa homogeneizacilo dos fins produ-
zidos em diferentes ocasioes, representa uma dificuldade a adocao dessa 
tecnica. 

Corn relacao aos grupos de trabalho, 10 empresas informaram que os adotam 
e, dentre eles, sete tern como atribuicao o estabelecimento de metas de 
producao e qualidade, o que é urn aspecto relevante na autonomia dos 

TABELA 10 

MAQUINAS E NOVAS TECNICAS DE GESTAO 	 NUMERO DE EMPRESAS 

Controle de qualidade total 	 9 
Grupos de trabalho 	 7 
Circulos de controle de qualidade 	 6 
Just-in-time 	 6 
Kamban 	 5 
Celulas 	 3 
Outras 	 2 
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grupos. Apenas em tres empresas, no entanto, os grupos tem a possibilidade 
de decidir sobre a avaliacao e a premiacao dos participantes, o que é urn 
fator limitador na autonomia desses grupos. A manutencao e o controle da 
qualidade foram mencionados por cinco empresas, confirmando a preocu-
pacao corn qualidade (e competitividade), já mencionada anteriormente. 

Ao olharmos a questao sobre a definicao dos postos de trabalho, verificamos 
que apenas cinco empresas indicaram que estes sao definidos de forma 
ampla, incentivando a polivalencia. A maioria (67%) ainda os define de 
forma estreita, embora apenas uma tenha mencionado a opcao estreita e 
rigida. As demais apresentam alguma flexibilidade, seis efetuam o rodizio 
de postos e tres incentivam a busca de novas tarefas, que sao tambern formas 
de aumentar a flexibilidade dos trabalhadores, ao fazer corn que desempe-
nhem varias tarefas. 

Abordando a questao da flexibilidade, apontada sempre como urn fator de 
competitividade, perguntamos se o maior nivel de informatizacao dos 
equipamentos teria contribuido para aumentar a flexibilidade dos postos de 
trabalho e dos trabalhadores. Responderam afirmativamente 11 empresas 
(68,75%) corn relacao aos postos de trabalho e 12 (75%) corn relacao aos 
trabalhadores. Considerando o modo como sao definidos os postos de 
trabalho, corn predominancia da forma estreita e da pouca autonomia dada 
aos grupos de trabalho pelas empresas que os adotam, podemos concluir que 
a diminuicao da rigidez esta diretamente relacionada a utilizacao dos novos 
equipamentos e tecnicas de gestao, voltadas principalmente para o controle 
da qualidade. 

A forma como sao definidos os postos de trabalho é compativel corn o grau 
de autonomia dos grupos de trabalho, conforme verificamos na questao 
irnediatarnente anterior. Todas as empresas colocaram como objetivo buscar 
a cooperacao corn seus empregados, apontando como formas de atingi-lo a 
premiacao pelo alcance de metas de producao e/ou aumentos de produtivi-
dade e participacao nos lucros. Verificamos tambern que o estabelecimento 
de programas de treinamento e desenvolvimento é utilizado (por quatro 
empresas) como incentivo (ou recompensa) para alcancar a cooperacao. 

A questao sobre a utilizacao de arbitragem fora da Justica do Trabalho foi 
colocada no intuito de verificarmos o quanto as empresas (pelo menos as 
que atuam em um setor tradicional, como é o caso da industria textil) teriam 
se afastado ou estariam dispostas a se afastar do modelo tradicional de 
dirimir os conflitos entre capital e trabalho. Essa é uma situacao nova e que 
fugiria a tradicao brasileira no tratamento das questOes trabalhistas. Das 15 
empresas que responderam a pesquisa, nenhuma mencionou a utilizacao 
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desse recurso durante as negociacOes corn os trabalhadores, embora cinco 
tenham se manifestado de forma favoravel, ainda que corn restricoes ao seu 
use no futuro. 

Verificamos ainda que as empresas produtoras de commodities texteis estdo 
se deslocando de uma estrategia centrada apenas em custos baixos para 
incluir o atendimento ao cliente e/ou a melhoria da qualidade de seus 
produtos. Apenas uma empresa informou que esta utilizando uma estrategia 
estritamente de custos baixos, embora esteja se preparando para atuar no 
sentido da diferenciacdo do produto e depois para o atendimento ao cliente. 
De modo geral, na visa() das empresas a competitividade baseada apenas em 
custos baixos torna-se cada vez mais dificil, pois os precos caem muito 
rapidamente. Conforme foi dito pela maioria dos entrevistados na segunda 
fase da pesquisa, a obtencdo de custos baixos esta deixando de ser uma 
estrategia isolada e se tornando uma condicdo sine qua non para permanecer 
no mercado e ser minimamente competitivo. 

Dentro dessa estrategia, a preocupacdo corn a qualificacdo da mdo-de-obra 
e a estabilidade dos trabalhadores torna-se importante no sentido de obter 
maior produtividade. A enfase nesse enfoque é tanto maior quanto mais 
orientada no sentido da diferenciacdo e do atendimento ao cliente for a 
estrategia da empresa. 

6. Conclusties 

A atual pressdo pela modernizacdo industrial no Brasil, iniciada no comeco 
da decada de 90, atinge a todos os setores da economia nacional e implicou 
a busca de competitividade ndo mais baseada apenas em baixos salarios. A 
atualizacdo tecnologica e a utilizando de modernas tecnicas de gestdo 
passaram a ser vistas como fundamentais para a competitividade da indus-
tria, ainda que esse Ultimo item continue a ser muito enfatizado por dirigen-
tes do setor como oneroso para as empresas. 

As vantagens comparativas relevantes na decada de 70, fundamentadas em 
baixos custos de pessoal em relacdo aos paises desenvolvidos, desaparece-
ram na decada de 80, superadas pela modernizacdo tecnologica que os paises 
desenvolvidos trouxeram ao setor, o que lhes permitiu competir nos seg-
mentos de maior valor agregado, e pelo surgimento no mercado internacio-
nal, corn grande impeto, dos paises asiaticos, voltados para produtos de 
baixo custo e dispondo de urn grande contingente de mdo-de-obra com 
salarios praticamente no nivel da subsistencia. 
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0 aumento da competitividade implica a necessidade de mudanca das 
relaceies entre trabalho e capital, onde a tradicao autoritario-patemalista 
devera ceder terreno a maior cooperacdo e a adocao de formas de organiza-
cdo do trabalho capazes de aproveitar melhor o use das modernas maquinas 
adquiridas. 

Corn relacao aos investimentos apoiados pelo programa do BNDES de apoio 
a reestruturacao do setor textil nacional, caberia destacar os seguintes 
pontos, identificados pela avaliacao dos questionarios enviados as empre-
sas: 

• do volume total dos investimentos, cerca de 40% foram para aquisicdo de 
maquinas e equipamentos nacionais e importados, e apenas 3% des-
tinaram-se a preservacAo do meio ambiente e ao desenvolvimento de 
design; 

• os investimentos em tecnologia de ponta foram destinados principalmente 
as areas de find°, tecelagem e tinturaria/estamparia das empresas; 

• os investimentos realizados tiveram como principal objetivo, para a 
maioria das empresas pesquisadas, o aumento da produtividade e a me-
lhoria da qualidade; 

• cerca de 60% das empresas da amostra ndo terceirizaram a producdo, 
sendo que 90% realizam controle de qualidade das materias-primas e 60% 
apresentam controle de qualidade da producAo; e 

• em 73% da amostra, a adocao das inovacoes tecnologicas implicou a 
utilizacao de novas tecnicas de gestao, como o controle de qualidade total 
(60%) e grupos de trabalho (47%). 

A pesquisa confirmou tambem uma realidade ji verificada em diversas 
visitas feitas a empresas do setor textil, mesmo antes de iniciarmos o 
presente trabalho, e que tambern foi notada por outras pessoas que acompa-
nham o setor. Na industria textil, os novos conceitos de producio, a inovacao 
tecnologica e as diversas formas de organizacao do trabalho coexistem 
muitas vezes dentro da mesma empresa. A determinacAo da forma de 
organizacao do trabalho a ser utilizada esta muito mais ligada ao produto e 
ao mercado ao qual se destina do que a uma acio das empresas para a busca 
de modernidade. 

Nesse sentido, a utilizacao de grupos de trabalho, embora com pequena 
autonomia, é uma tecnica organizacional adotada principalmente em funcao 
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dos "grupos de qualidade" ou "circulos de qualidade total", na busca de 
maior competitividade. Naturalmente, essa competitividade passa pela bus-
ca de flexibilidade, tao mais intensa quanto menos padronizados forem os 
produtos da empresa. 

A adocao da multifuncionalidade significa urn aumento no numero de 
funcoes executadas por cada trabalhador, embora nao necessariamente corn 
urn aumento de salario correspondente. Rompe-se, assim, de forma negati-
va, o principio taylorista pelo qual o trabalho adicional deve receber remu-
neracao adicional compativel. Embora os postos de trabalho possam ser 
definidos de forma ampla, formalmente o trabalhador é contratado para uma 
funcao especializada (exceto nos casos de "auxiliares de servicos gerais" ou 
denominacoes afins, normalmente destinadas a trabalhadores sem qualifi-
cacao). 0 objetivo é que o empregado desempenhe tarefas adicionais, antes 
executadas separadamente por outros trabalhadores, o que representa, dessa 
forma, muito mais uma intensificacao do uso da mao-de-obra do que urn 
aumento da polivalencia dos trabalhadores, ja que as funcoes especializadas 
sao bem definidas e nao existe qualquer tend'encia evidente capaz de indicar 
uma mudanca substantiva nesse quadro. 

A habilidade manual per se nao é capaz de garantir a qualidade do produto, 
uma exigencia que já era grande nos consumidores internacionais e que se 
torna cada vez maior tambem no mercado domestico. Ela tampouco pode 
garantir a flexibilidade da producao, exigencia hoje colocada para quase 
todas as empresas, principalmente as que atuam corn produtos de moda. 
Assim, esse aspecto da qualificacao dos trabalhadores — extremamente 
valorizada no passado — vem perdendo espaco para itens como capacidade 
de comunicacao, raciocinio logico e escolaridade. 

A revalorizacao de uma educacao mais geral e nao apenas a formacao 
tecnica ou o adestramento para o exercicio de determinada tarefa, conforme 
apontado por Salm (1997) e Valle (1996), é a base para permitir a qualifi-
cacao necessaria a mao-de-obra frente as mudancas impostas pela compe-
titividade do mercado (que exige qualidade e baixo custo) e pelas inovacoes 
tecnologicas. 

A falta de qualificacao adequada, apontada por algumas empresas, nao se 
prende apenas ao grau de escolaridade. Nesse caso, verificamos que ainda 
é baixa a participacao das empresas na formacao e qualificacao do seu 
pessoal. Podemos destacar aqui dois aspectos relevantes: a preferencia por 
trabalhadores corn experiencia, o que reduz os custos de treinamento; e o 
uso dos cursos como forma de recompensa/incentivo, e nao como uma 
atividade normal e continua de interesse de ambas as partes (trabalhadores 
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e gerencia). Os trabalhadores tem interesse no aumento da qualificacao 
porque os torna mais aptos a exercer novas tarefas ou, se for o caso, a buscar 
novas colocacoes, e a administracao tambern se beneficia porque passa a 
contar corn pessoal mais capaz, o que pole representar ganhos em qualidade, 
menores custos de retrabalho ou produtos de segunda escolha, flexibilidade 
de producao pelo aumento das capacidades, alem do desenvolvimento de 
uma situacao de parceria efetiva entre as panes. 

Conforme apontado por Mulls (1995, p. 5), o debate sobre as mudancas na 
forma de organizacao do trabalho na producao estaria sendo polarizado por 
duas vertentes: uma, inspirada na tese defendida por Braverman, aponta 
para uma inexoravel desqualificacao dos trabalhadores em decorrencia das 
inovacoes tecnologicas, que permitiriam uma apropriacao cada vez maior 
do savoir-faire operario pelo capital; e a outra, apoiada no novo paradigma 
tecnologico, apresenta uma visdo muito mais otimista, em que o aproveita-
mento das potencialidades depende necessariamente de uma cooperacao 
entre trabalho e capital, levando ao aumento da qualificacao dos traba-
lhadores. 

Nessa segunda visao, podemos identificar os principios da especializacao 
flexivel [Piore e Sable (1984)] e da escola sociotecnica, levando a superacao 
do paradigma taylorista/fordista do parcelamento das tarefas e concentracao 
de todas as atividades intelectuais e de controle da producao como atribuicao 
exclusiva da gerencia. Essa superacao passa pela qualificacao dos traba-
lhadores para que possam exercer maior numero de tarefas, inclusive 
participando de forma ativa na solucao de problemas e no controle da 
qualidade. Segundo Ferraz e Campos (1990, p. 41), "as novas tecnicas 
organizacionais tendem a integrar mais o trabalhador nao somente a maqui-
na, mas principalmente ao ambiente de trabalho, ao permitir uma relativa 
flexibilidade profissional em termos do mimero de tarefas a serem executa-
das ou autonomia na decisdo de metodos de trabalho. Em compensacao, 
essas tecnicas de gestao podem levar a urn maior ritmo de trabalho, o que, 
por conseguinte, implicaria menor ociosidade para maquinas e trabalha-
dores". 

Haveria, dessa forma, urn aumento da autonomia dos trabalhadores e a 
necessidade do estabelecimento de relacoes de trabalho mais estaveis, de 
modo que a firma pudesse tirar vantagens efetivas da maior qualificacao dos 
seus empregados e estes tambem obtivessem vantagens, salariais ou nao, 
decorrentes dos ganhos obtidos pela empresa. Segundo Tauile (1996), 
haveria uma revalorizacao do trabalho produtivo, olhado agora pelas em-
presas como urn ativo, o que tornaria a negociacao mais produtiva do que o 
autoritarismo do passado para o sucesso do empreendimento. 
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Se olharmos para essa situacao atraves do enfoque da economia do custo de 
transacao proposto por Williamson (1985), veremos as condicoes neces-
sarias ao estabelecimento de uma relacao contratual de longo prazo, que as 
panes teriam interesse em preservar dentro das melhores condicoes pos-
siveis, visando garantir seus ganhos. Essa condicao é confirmada pela 
pesquisa desenvolvida pela ILO (1995), onde é apontada como necessaria 
para alcancar o melhor desempenho, ou seja, gerar maiores lucros. Note-se 
que ai o objeto do estudo é o segmento de confeccao, principalmente o setor 
de moda, onde os ganhos sao maiores desde que atendidas as exigencias de 
qualidade, flexibilidade de producao, rapidez e, naturalmente, preco com-
petitivo. 

Essa situacao tambern se verifica na indtistria brasileira. Dentre as empresas 
que responderam a nossa pesquisa, as que atuam no mercado internacional 
com produtos de maior valor agregado, principalmente confeccOes (incluin-
do cama, mesa e banho), buscam mais a cooperacao de seus empregados, 
inclusive procurando manter sua estabilidade (ainda que de modo informal), 
do que aquelas que lidam corn commodities, caso, por exemplo, da empresa 
I, que produz artigos de baixo valor agregado (fins e tecidos de algodao cru) 
e foi a Cinica que adotou os novos equipamentos corn o objetivo declarado 
de reduzir o quadro de pessoal. 

Aqui se faz necessario um breve comentario. E importante ressaltar que a 
adocao de uma estrategia de atuacao dentro dos principios de quick res-
ponse, visando ajustar rapidamente a producao conforme as mudancas na 
demanda e favorecendo o estabelecimento de uma cadeia de cooperacao que 
vai do produtor de tecidos ao confeccionista e dai ao varejista, torna-se 
possivel somente em decorrencia do avanco tecnologico nos setores de 
informatica e telecomunicacOes, que permite grande rapidez na troca de 
informacoes entre tais elementos, viabilizando o estabelecimento dessa 
cadeia. Nesse sentido, podemos dizer que a tecnologia é um dos elementos 
que estariam definindo a forma de organizacao do trabalho, tendo em vista 
a otimizacao dos recursos e as demandas do mercado. Essa situacao ficou 
configurada em nossa pesquisa, onde 73,3% das respostas indicaram que a 
adocao das novas formas de gestao da producao e organizacao do trabalho 
se deu em funcao da implantacao dos equipamentos modernos. Seria entao 
uma decorrencia dos significativos esforcos desenvolvidos em busca da 
competitividade. 

Outro aspecto a salientar é que a instabilidade do mercado é decorrente 
tambern das constantes alteracoes na moda, influenciada fortemente pelos 
meios de comunicacao. Podemos afirmar entao que o ambiente no qual as 
empresas estao inseridas exerce uma grande influencia na sua estrategia. 
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Assim, a forma de organizacao do trabalho é uma resultante de tres compo-
nentes — tecnologia, estrategia e mercado (ambiente) variando conforme 
o peso individual de cada urn desses componentes. 

No entanto, nao apenas o setor textil, mas todo o conjunto dos setores 
industriais, estaria utilizando formas de organizacao do trabalho normal-
mente relacionadas a setores onde as inovacoes tecnologicas se dao de forma 
menos continua (muitas vezes aos saltos). Da mesma forma, as inovacO'es 
tecnologicas geradas nesses setores de ponta, ou de maior sofisticacao 
tecnologica, principalmente softwares e componentes microeletronicos, 
estariam sendo incorporados muito rapidamente pelos setores tradicionais, 
como o textil, favorecendo as mudancas na organizacao do trabalho. 

Essa situacao foi apontada por Valle (1997a e 1997b) e Ferraz e Campos 
(1990), enfatizando que diferentes setores estao requerendo trabalhadores 
corn qualificacOes semelhantes, e Tauile (1996, p. 31), que ressalta o fato 
de que "segmentos da atividade econornica produtiva, tradicionalmente 
distantes entre si, em termos de suas tecnologias, tem passado a utilizar 
tecnicas, equipamentos, formas de trabalho e organizacao da producao 
semelhantes. Do mesmo modo, produtos antes produzidos por ramos indus-
triais distintos tern tido assemelhadas suas especificacoes e, logo, interpe-
netradas as maneiras como sao produzidos. Com  esta homogeneizacao de 
praticas e especificacoes, configura-se entao o que se pode chamar de uma 
nova base tecnica, agora corn base na (micro)eletronica digital". 

Isso nao implica naturalmente a adocao das mesmas solucOes tecnologicas, 
organizacionais e de gestao por todas as indtistrias [Possas (1996, p. 89), 
escolhas que dependerao principalmente do mercado e, acreditamos, do 
ambiente econ6mico em que as empresas estejam inseridas. Nesse sentido, 
a preocupacao de empresas que atuam no segmento de commodities corn o 
aumento da qualificacao da mao-de-obra e a reduca'o do turn-over esta 
diretamente ligada a uma mudanca de estrategia que coloca maior enfase na 
melhoria da qualidade e no atendimento aos clientes, uma vez que tambem 
esse segmento vem apresentando exigencias nesse sentido, as quais ante-
riormente estavam estritamente relacionadas a produtos de maior sofis-
ticacao. 
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