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Resumo 

 

Este estudo traz reflexões sobre a influência das novas tecnologias sobre as 

competências profissionais dos trabalhadores nascidos entre os anos de 1945 e 1967, 

pertencentes à chamada geração baby boomer. Justifica-se a escolha da geração baby boomer 

devido ser o grupo de pessoas que está há mais tempo no mercado de trabalho, além de 

estarem vivendo as mudanças ocorridas pela presença das novas tecnologias de informação e 

comunicação no ambiente de trabalho, tendo que se adaptar, já que se trata de um contexto 

bem diferente daquele, quando iniciaram suas carreiras profissionais. O problema de pesquisa 

deste estudo apresenta-se da seguinte forma: qual a influência das novas tecnologias sobre o 

desenvolvimento das competências profissionais da geração baby boomer? Quais 

competências esta geração precisou desenvolver para se manter e se adaptar às novas 

exigências do mercado de trabalho? Os objetivos gerais visam promover uma análise sobre a 

construção das competências dos trabalhadores da geração Baby Boomer diante do contexto 

das novas tecnologias e apresentar como se dava a organização do trabalho e quais as 

competências profissionais empregadas no início dessa atividade. Os métodos aplicados, neste 

estudo, foram o da Pesquisa Bibliográfica e o da Investigação denominado História de Vida. 

Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas com a aplicação de um roteiro previamente 

elaborado. Constatou-se que o amadurecimento da revolução das tecnologias da informação 

na década de 1990 transformou o processo de trabalho, introduzindo novas formas de divisão 

técnica e social de trabalho, fazendo com que os trabalhadores da geração baby boomer 

desenvolvesse competências diferentes daquelas aplicadas sob o método produtivo 

taylorista/fordista. Trata-se de uma geração que aprendeu e começou a trabalhar com o 

modelo fordista/taylorista e, alguns, na metade de suas carreiras, precisaram se adaptar ao 

modo de produção toyotista, pautado no trabalho em equipe, na visão sistêmica, no processo 

de trabalho (e não mais na tarefa), além do empreendedorismo de suas próprias carreiras. 

 

Palavras-chave: baby boomer, competências, novas tecnologias, reestruturação produtiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

This study reflects on the influence of new technologies on the professional skills of 

workers born between the years 1945 and 1967, belonging to the so-called baby boomer 

generation. Justified the choice of the baby boomer generation as this is the group of people 

who are no longer in the labor market, and are living the changes by the presence of new 

information and communication technologies in the workplace, having to adapt since it is a 

very different context than when they started their professional careers. The research problem 

of this study is presented as follows: the influence of new technologies on the development of 

professional skills of the baby boomer generation? What this generation had to develop skills 

to maintain and adapt to new demands of the labor market? The general objectives aimed at 

promoting an analysis about building the skills of workers in the Baby Boomer generation on 

the context of new technologies and show how was the organization of work and what 

professional skills employed at the beginning of this activity. The methods used in this study 

were the Library Research and the Research called Life History. Semi-structured interviews 

were used with the application of a previously prepared script. It was found that the maturing 

of the revolution of information technology in the 1990s transformed the work process, 

introducing new technical and social division of labor, so that the workers of the baby boomer 

generation develop different skills from those applied in the method productive Taylor / Ford. 

This is a generation that learned and started working with Fordism / Taylorism and some in the 

middle of their careers, they had to adapt to Toyotist mode of production, based on teamwork, 

systemic vision in the process work (and no longer on the task), and the entrepreneurship of 

their own careers. 

 

Key words: baby boomer, skills, new technologies, productive restructuring. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este estudo traz considerações e reflexões sobre a influência das novas tecnologias 

sobre as competências profissionais dos trabalhadores nascidos entre os anos de 1945 e 1967, 

pertencentes à chamada geração baby boomer. 

Segundo Castells (2010), tanto o trabalho como o emprego foram transformados, pois 

a relação entre a tecnologia e a quantidade e a qualidade dos empregos seguiu o padrão 

complexo de interação com a mudança tecnológica que não destruiu o emprego como um 

todo, uma vez que algumas ocupações foram, gradualmente, sendo retiradas e outras foram 

induzidas em maior número. Houve um aumento e diferenciação das habilidades e do nível 

educacional exigidos. Por outro lado, globalizando o processo de produção de bens e serviços, 

milhares de empregos, especialmente na indústria, foram eliminados nas economias 

avançadas devido à automação ou ao deslocamento da produção para países recém-

industrializados. 

Constatando-se que o trabalho tenha passado por transformações importantes e que 

serão consideradas aquelas ocorridas a partir da década de 1970, apresenta-se a observação ou 

questionamento de como os trabalhadores atuantes nas diversas áreas adaptam-se, 

principalmente, no que se diz respeito às novas tecnologias de informação e comunicação. 

A partir do desenvolvimento das novas tecnologias juntamente com o crescimento da 

conectividade proporcionado por elas, surgem novas formas de conectividade no trabalho. 

Como exemplo, as comunidades virtuais formadas por empresas estão se tornando uma 

realidade, bem como a diminuição ou achatamento das hierarquias e até mesmo as relações de 

trabalho a partir do crescimento do teletrabalho com profissionais atuando dentro de suas 

próprias casas. 

 Os autores Gulati, Nohria e Zaheer (2000) afirmam que, devido às limitações físicas 

em face aos novos arranjos organizacionais, os paradigmas tradicionais no âmbito do trabalho 

vêm sendo questionados. Isso pode ser uma amostra de que a sociedade contemporânea está 

passando por transformações que são analisadas por diversas disciplinas no campo das 

Ciências Sociais na busca de compreender suas implicações para os sujeitos e suas relações 

sociais. A partir daí, surgem articulações teóricas possíveis entre os conceitos de 

competências, cibercultura e trabalho, considerando o cenário social contemporâneo. 

 Alguns autores chegam a considerar que, pelo fato de a virtualidade permitir 

integração e simultaneidade de funções, há uma explosão ou implosão da cadeia de valor. 

Com tal pensamento concordam Venkatraman e Henderson (1998) e Cronin (2000). Outros 



10 

 

pensadores, como Porter (2001), contrapõem o conceito de que as consequências destas 

tecnologias revertam em mudanças qualitativas. O que é certo é que colocam novos desafios a 

trabalhadores e organizações que devem apreender e aprender formas diferentes de trabalhar. 

Nesse contexto, cientistas sociais estão analisando fenômenos no mesmo instante em 

que estes se apresentam exigindo, ao mesmo tempo, atenção ao “aqui e agora” e o 

deslocamento em direção às perspectivas de futuro. Para Lemos e Lévy (2010), os “impactos” 

das novas tecnologias se fazem presentes em todos os países do globo, e só um pensamento 

global pode dar conta dos desafios da emergente sociedade da comunicação e da informação 

planetária.  

Esta pesquisa foi organizada com a intenção de apresentar o desenvolvimento de um 

estudo que investiga quais competências precisaram ser desenvolvidas pelos trabalhadores da 

geração baby boomer diante desse contexto. Inclusive caberá a este trabalho, compreender e 

estudar, à luz das contribuições das Ciências Sociais, a dinâmica da mudança de perfil dos 

trabalhadores frente às novas tecnologias e quais os efeitos desta interação social. Ou seja, 

como este convívio social e esta interação são processados em contextos com diferentes 

tradições, influências históricas e condicionamentos econômicos. 

 É lícito, portanto, esperar desta pesquisa uma contribuição, ainda que modesta, acerca 

dos estudos sobre o indivíduo na sociedade que utiliza a tecnologia da informação e 

comunicação como mais uma ferramenta na formação de grupos, estudando cientificamente o 

processo de interação entre os trabalhadores, permitindo que se tenha uma compreensão mais 

aprofundada do comportamento social humano frente a essa condição promovida pelas novas 

tecnologias da informação e comunicação (NTICs).  

Portanto, o problema de pesquisa deste estudo apresenta-se da seguinte forma: qual a 

influência das novas tecnologias sobre o desenvolvimento das competências profissionais da 

geração baby boomer? Quais competências esta geração precisou desenvolver para se manter 

e se adaptar às novas exigências do mercado de trabalho? 

Os baby boomers, conforme já anunciado, compõem uma geração que nasceu entre 

1945 e 1967, portanto, ao final da Segunda Guerra Mundial. São pessoas que cresceram 

dentro de uma ótica de otimismo e reconstrução. Nesse período, deu-se o auge da natalidade, 

justificando o nome baby boomer devido ao nascimento de muitos bebês no decorrer daquele 

período. 

Como hipótese considera-se que as novas tecnologias de informação e comunicação, 

um dos frutos da reestruturação produtiva, se consolidaram no mercado de trabalho brasileiro 

a partir da década de 1990. Neste período, os profissionais pertencentes à geração baby 
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boomer já atuavam no mercado de trabalho e, portanto, necessitaram desenvolver 

competências profissionais diferentes ou complementares àquelas que estavam acostumados a 

aplicar. Supõe-se que as competências desenvolvidas estejam relacionadas com a mudança de 

paradigma trazido pela reestruturação produtiva.                               

Justifica-se a escolha da geração baby boomer devido ser o grupo de pessoas que está 

há mais tempo no mercado de trabalho, além de estarem vivendo as mudanças ocorridas pela 

presença das novas tecnologias de informação e comunicação no ambiente de trabalho, tendo 

que se adaptar, já que se trata de um contexto bem diferente daquele, quando iniciaram suas 

carreiras profissionais.  

Explica-se o interesse deste trabalho igualmente como demonstração de interesse pelo 

conhecimento da denominada reestruturação produtiva, pois as novas tecnologias estão 

promovendo transformações substanciais na vida individual e social dos trabalhadores, 

integrando as pessoas sem considerar os limites de distância, tempo e espaço. São novas 

formas de se fazer negócios, novas alternativas de conhecimento e de acesso às informações, 

novas possibilidades de entretenimento e de relacionamento. 

 De acordo com Farah (2004), as transformações geradas pela revolução tecnológica já 

estão se fazendo intensamente presentes na vida das pessoas atendidas em diversos tipos de 

serviços tais como consultórios, nas organizações como empresas, nas escolas e demais 

instituições. Questões relativas às novas formas de sociabilidade on line, geradas pela 

mediação do computador, nas relações humanas, já fazem parte do cotidiano urbano, de modo 

praticamente generalizado. 

 Castells (2010) já analisava a formação de redes entre empresas como uma tendência 

de evolução organizacional. O fato de estarem conectadas em rede não exclui a possibilidade 

de a empresa concorrer com a sua parceira em todas as áreas não cobertas pela aliança 

estratégica, uma vez que os acordos dizem respeito a períodos específicos, bem como a 

mercados, produtos e processos determinados.  

 Frente a este contexto em que as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(NTICs), estão presentes no ambiente das organizações, é necessário compreender quais são 

as mudanças que estão influenciando as competências de seus trabalhadores. Pretende-se, 

pois, analisar os fundamentos que provocam a necessidade de ruptura e adoção de novos 

paradigmas, que incluem a utilização intensiva da cibercultura no ambiente organizacional.  

Desta maneira, justifica-se o interesse em acompanhar e refletir sobre o modo como a 

evolução da tecnologia da informação articular-se-á às competências profissionais e 
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respectivas mudanças. Não se trata de procurar respostas ou verdades, mas de explorar 

possibilidades e tendências que poderão configurar o cenário futuro. 

 Acredita-se que as novas tecnologias têm exercido modificações já discutidas em 

estudos que abordam as transformações sobre o comportamento, principalmente nas 

competências profissionais conforme citadas. Tais transformações podem ser positivas (como 

uma forma de facilitar a interatividade) ou negativas (podendo desencadear exclusão no 

mercado de trabalho), dependendo de seu uso. 

 É lícito esperar que esta pesquisa analise as mudanças provocadas pelas NTICs sobre 

os trabalhadores pertencentes à geração baby boomer, uma vez que estes passaram a atuar de 

maneira desterritorializada, sem raízes fixas, e suas competências profissionais poderão ter 

sofrido transformações, como forma de adaptação a um “mundo” sem fronteiras culturais e, 

caso o indivíduo não saiba adaptar-se a esse contexto de agilidade, correrá o risco de não 

sobreviver profissionalmente. 

Acredita-se que os resultados obtidos, ao permitirem a elaboração de intervenções até 

na gestão de pessoas, confirmarão e qualificarão a aplicabilidade concreta de um estudo sobre 

o trabalhador desse grupo que compõe a primeira geração de profissionais que atuam há mais 

tempo no mercado de trabalho. Salienta-se que, quando há influências sobre a gestão de 

pessoas, significa que o foco desse estudo é pesquisar os trabalhadores da geração baby 

boomer os quais se encontram, atualmente, no mercado de trabalho em cargos de gestão, 

residentes na Região Metropolitana do Vale do Paraiba - SP. 

 De acordo com Leitão e Nicolaci da Costa (2003), durante muito tempo, os diferentes 

contextos (relações grupais/pessoais, situações, ambientes) do mundo eram estáveis e 

facilmente reconhecíveis, não havendo maiores dificuldades em identificar e interpretar as 

inúmeras e sutis facetas da existência humana (psicológicas, sociais, econômico etc). 

Atualmente, no entanto, as profundas mudanças sociais pelas quais as pessoas estão passando 

levam a desconhecer as principais características do mundo atual e, consequentemente, as 

transformações psicológicas geradas por este novo mundo. Frente a essas transformações, 

oriundas dessas novas tecnologias de comunicação, o papel das Ciências Sociais passa a ser o 

de identificar, descrever e analisar o novo perfil de um grupo de trabalhadores que 

vivenciaram as transformações de um mercado de trabalho que passou pela reestruturação 

produtiva e a chegada das novas tecnologias, perfil esse gerado em um novo contexto 

histórico e social, exigindo a adaptação de competências (conhecimentos, habilidades e 

atitudes) a este cenário. 
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Segundo Fleury e Fleury (2001), o trabalho não é mais o grupo de tarefas associadas 

descritivamente ao cargo, mas se torna o prolongamento direto da competência que o 

indivíduo mobiliza em face de uma situação profissional cada vez mais mutável e complexa. 

Esta complexidade de situações torna o imprevisto cada vez mais cotidiano e rotineiro. 

Apresenta-se, então, uma proposta para conhecer quais os desafios e adaptações que as 

pessoas pertencentes à geração Baby Boomer estão passando para se harmonizar ao cenário 

apresentado pela presença das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) e 

as mudanças ocorridas nesse novo perfil de profissional. 

Os objetivos gerais propostos, nesse trabalho, ampla numa perspectiva visam 

promover uma análise sobre a construção das competências dos trabalhadores da geração 

Baby Boomer diante do contexto das novas tecnologias. Além de apresentar como se dava a 

organização do trabalho e quais as competências profissionais empregadas no início dessa 

atividade. Uma vez que os trabalhadores desta geração começaram a atuar sob os sistemas 

produtivos denominados de fordismo / taylorismo. 

Logo, esta pesquisa tem como objetivos específicos: 

- Estudar e compreender, à luz das teorias das Ciências Sociais, como as novas 

tecnologias impõem novas competências profissionais aos baby boomers. 

- Conhecer os desafios enfrentados pelos baby boomers que passaram pelas 

transformações promovidas com a implantação das novas tecnologias no ambiente de 

trabalho. 

- Investigar quais competências profissionais os baby boomers desenvolveram em sua 

carreira profissional, diante da exposição às novas tecnologias de informação e comunicação. 

A partir dos objetivos propostos, a seguir, serão apresentados os capítulos que 

constituirão este trabalho.  

Inicialmente, no primeiro capítulo, será apresentada a geração baby boomer a partir de 

um contexto social e histórico a fim de salientar as competências aprendidas e aplicadas antes e 

depois do uso das novas tecnologias de informação e comunicação no ambiente de trabalho. 

No segundo capítulo, as dimensões do novo complexo de reestruturação produtiva 

(inclusive no Brasil a partir da década de 1990) serão tratadas para melhor compreensão e 

delimitação do tema. A princípio, o contexto do trabalho a partir da reestruturação produtiva 

será investigado de maneira aplicada às conjunturas histórica e atual. 

No terceiro capítulo, a aplicação das inovações tecnológicas serão destacadas a partir 

do contexto organizacional e como as inovações e mudanças propostas são aplicadas naquele 

ambiente. 
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O quarto capítulo fará considerações conceituais sobre as novas competências 

profissionais, inclusive pós-reestruturação produtiva. Serão destacados os principais saberes e 

comportamentos esperados diante de um contexto de inovações organizacionais, salientando o 

novo modelo de atuação profissional. 

Por sua vez, o quinto capítulo trará as ações metodológicas específicas aplicadas, 

neste estudo, considerando suas características específicas de pesquisa da área sociológica; 

apresentação da população e respectivo plano amostral, seguindo para os métodos e técnicas 

que foram aplicados para a coleta dos dados.  

Cabe aqui explicitar que os métodos aplicados, neste estudo, foram o da Pesquisa 

Bibliográfica e o da Investigação denominado História de Vida.  Pesquisa Bibliográfica, 

segundo Gil (2008) é entendida como tipo de pesquisa que é desenvolvida a partir de material 

já elaborado por outros pesquisadores. Ou seja, o pesquisador coleta informações sobre 

pesquisas anteriores em fontes bibliográficas, tais como: livros (obras literárias ou obras de 

divulgação, dicionários, enciclopédias, anuários e almanaques); publicações periódicas 

(artigos científicos de revistas ou jornais científicos, disponíveis em bibliotecas ou internet); 

obras acadêmicas (TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, disponíveis em 

bibliotecas ou internet). A pesquisa bibliográfica é utilizada em todos os trabalhos com 

pesquisa de campo, para desenvolvimento do tema do trabalho em sua revisão de literatura. 

Por sua vez, a História de Vida permite uma investigação significativa de experiências 

vivenciadas pelos trabalhadores entrevistados, objetivo central desta tese. A respeito dessa 

metodologia, Iñiguez (2005) considera que a história de vida é uma investigação empírica de 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real. Esse autor entende, 

igualmente, que a história de vida é adequada quando há dificuldade em se determinar os 

limites entre fenômeno e o contexto da investigação. 

Segundo o autor, como método, a história de vida tem tanto semelhanças quanto 

diferenças com outros enfoques metodologicos que se enquadram na chamada 

"metodologia qualitativa". O que devemos destacar com relação à história de vida, não é sua 

importância como método e sim o fato que que ela é uma perspectiva ampla apartir da qual 

podemos analisar os processos sociais. 

Ao se comparar os métodos da história de vida com outros métodos, Iñguez (2005) diz 

ser necessário refletir sobre as questões colocadas pela pesquisa. De modo geral, a história de 
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vida é recomendada para responder questões explicativas (como e porque) e trata de relações 

ao longo do tempo, diferentemente de investigações que demandam incidências e frequências. 

Na realização da pesquisa serão utilizadas entrevistas semiestruturadas com a utilização 

de um roteiro previamente elaborado. Para Quaresma (2005), o pesquisador deve seguir um 

conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante 

ao de uma conversa informal. Assim, cabe a entrevistador dirigir, quando oportuno, a discussão 

para o assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não 

ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto. 

Para Triviños (1987) “[...] a entrevista semiestruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que são relacionados com o 

tema de pesquisa”. (p. 146). O foco principal seria colocado pelo investigador – entrevistador. 

Complementa Triviños (1987), “[...] a entrevista semiestruturada favorece a descrição dos 

fenômenos sociais, sua explicação e a compreensão de sua totalidade, além de manter a 

presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações.” (p. 152). 

Para Manzini (1990, 1991) “[...] a entrevista semiestruturada está focalizada em um 

assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas 

por questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista.” (p.154). O autor ressalta 

que dessa forma, as respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas e 

que as informações podem emergir de modo mais livre. Manzini (1990, 1991) recomenda 

ainda que o pesquisador estabeleça perguntas básicas e principais para se atingir o objetivo da 

pesquisa. 

Para o presente trabalho, as questões básicas que nortearam as entrevistas foram: 

1. Fale sobre a sua trajetória profissional: o que fazia? Qual era sua formação 

profissional inicial? 

Pretendeu-se entrevistar profissionais que ainda estejam atuando no mercado de 

trabalho há, pelo menos 30 anos e que estão, atualmente, em cargos de gestão. Considerou-se 

esse tempo de experiência ser necessário para que o entrevistado tenha condições de observar 

as mudanças que são objeto de investigação desse trabalho. 

2. A partir da década de 1990, o cenário do mercado de trabalho no Brasil passou por 

algumas transformações e as novas tecnologias foram aplicadas a esse ambiente com maior 

intensidade. Como essas mudanças afetaram seus afazeres profissionais? 

O eixo dessa pergunta visa identificar como esses profissionais lidaram com as 

mudanças sob o cenário da reestruturação produtiva e a consolidação da aplicação das novas 

tecnologias no ambiente de trabalho. Observa-se que a década de 1990 trouxe para o mercado 
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de trabalho brasileiro diversas transformações no âmbito econômico, social e tecnológico, 

independentemente da área de atuação profissional. 

 3. A partir das transformações citadas, você precisou retornar aos bancos escolares 

para se atualizar? Como você fez para continuar ativo no mercado de trabalho diante do 

impacto das novas tecnologias? 

 Com esse questionamento busca-se analisar, ao longo dos anos, se as mudanças 

trazidas pelas novas tecnologias (sob o pano de fundo da reestruturação produtiva), 

contribuíram para uma requalificação profissional dos trabalhadores que já se encontravam no 

mercado, antes daquele contexto e de que forma as condições e a execução do trabalho foram 

afetados, ou seja, como os profissionais foram impactados. 

 4. Quais as competências profissionais você acredita ter desenvolvido ao longo de sua 

carreira até a atualidade, principalmente com a inserção das novas tecnologias em seu 

trabalho?  

Com essa questão pretende-se analisar o processo de aquisição de competências 

profissionais nos últimos anos e como os entrevistados avaliam se estão atualizados nas suas 

respectivas áreas de atuação. Procurar-se-á, também, investigar como desenvolveram tais 

competências e sua aplicação. 

Foram entrevistados até o momento seis gestores de diversas áreas de atuação e 

formação acadêmica. Todos com vasta experiência profissional (atuam profissionalmente há 

mais de 30 anos). O tempo de experiência tornou-se necessário para que a análise efetuada pelo 

entrevistado considere mudanças e transformações do trabalho ao longo do tempo. 

O estudo foi realizado com trabalhadores atuantes no Vale do Paraíba, estado de São 

Paulo. A escolha deste local ocorreu por ser uma região inicialmente rural que, desde a década 

de 1960, vem se consolidando como uma área industrial, onde também seencontram muitas 

instituições de ensino técnico e superior, públicas e privadas. 

A escolha de profissionais atuantes como gestores justifica-se devido aos mesmos 

lidarem na orientação de outras pessoas e necessitarem de uma visão ampla de todo o processo 

de trabalho (competência profissional exigida a partir do toyotismo). Além disso, a 

preocupação em investigar diferentes áreas de atuação se dá devido à ampliação das 

possibilidades de análise dos impactos das novas tecnologias no desenvolvimento das 

competências profissionais dos baby boomers.  

A análise e discussão dos dados obtidos no decorrer da pesquisa de campo encerra este 

setor do trabalho. Este capítulo virá com as análises e reflexões iniciadas nos capítulos 

anteriores, aprofundando e aplicando as teorias apresentadas inicialmente, nesta pesquisa, à 
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realidade vivida pelos sujeitos participantes da mesma. É neste capítulo em que se encontra o 

que há de mais significativo em um trabalho científico: a consolidação e reconhecimento das 

pesquisas já realizadas sobre o assunto somadas à prática e à aplicação desses conhecimentos, 

voltando-os para a sociedade (local de onde nasceram). A partir daí, a sensibilidade em captar e 

trazer contribuições aos estudos de Sociologia do Trabalho, bem como em levantar 

possibilidades de novos questionamentos. 

Dando sequência a esta pesquisa, será percebido que a sociedade da informação é uma 

realidade mundial e os impactos de tal realidade são observados com maior intensidade a partir 

da globalização e da reestruturação produtiva com suas formas diferenciadas de produção, seu 

novo conceito de hierarquização, com gestões mais enxutas e a exigência de um trabalhador 

mais autônomo e proativo. É válido, portanto, esperar, no decorrer deste estudo, uma análise de 

como as competências são consideradas em termos conceituais, bem como quais foram as 

transformações vividas quanto às exigências de tipos de conhecimentos, habilidades e atitudes. 

E somente os trabalhadores da geração baby boomer presenciaram e vivenciaram tais 

transformações no mercado de trabalho, nas formas de gestão e na postura dos trabalhadores. 
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CAPÍTULO I: A GERAÇÃO BABY BOOMER 

 

1.1 Considerações sobre a geração baby boomer 

 

Neste seguimento da pesquisa, o termo geração é entendido como o conjunto dos 

indivíduos nascidos na mesma época com espaço de 25 anos; atualmente, este espaço de 

tempo separando uma geração da outra, foi encurtado para 10 anos. Situação inusitada na 

humanidade, pois várias gerações estão convivendo no mercado de trabalho, na sociedade e 

na família. A tecnologia pode ser uma das responsáveis pelo encontro e desencontro dessas 

gerações. É uma variável importante juntamente com as ideologias e modos de ser. 

Diante deste contexto, formam-se os grupos sociais que, segundo Rodrigues (2002), 

possuem características próprias, independentemente da soma das partes que os integram. Daí 

a necessidade de estudar a dinâmica que emerge da interação entre os membros de uma 

organização (também considerada como grupo), frente às modificações de sua cultura. 

Segundo o autor, pequenas modificações nos elementos integrantes do grupo podem afetar 

essa dinâmica, fazendo com que o grupo apresente características diferentes. Tais grupos 

possuem normas que são padrões de comportamento partilhados por seus membros. A 

existência dessas normas facilita a vida em grupo e sua coesão. Membros que não se 

conformam às normas do grupo tendem a abandoná-lo ou a serem dele expelidos pelos 

demais membros. 

As teorias das gerações que serão apresentadas a seguir consistem em separar os 

grupos de indivíduos, considerando a época de seu nascimento e caracterizar suas atitudes e 

comportamentos com fundamento no período em que cresceram e foram criados. 

Segundo Mannheim (1952), uma geração pode ser determinada como tal, quando 

indivíduos, mesmo sem proximidade física, intelectual ou qualquer conhecimento do outro, 

mostram-se parecidos entre si no âmbito cultural como resultado de suas participações em 

certo período do processo histórico nos anos de sua formação. 

Conger (1998) afirma que as gerações são produtos de fatos históricos que 

influenciam fortemente os valores e a visão de mundo de seus membros. Esses eventos trazem 

às pessoas lembranças e emoções fortes, que moldam profundamente suas ideias sobre 

instituições, autoridade, dinheiro, família e carreira. 

Por sua vez, Weller (2010), se baseia nos estudos de Mannheim (1952) e demonstra 

que o tema das gerações é abordado pelas correntes positivista (pensamento liberal francês) e 
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o pensamento histórico-romântico alemão, apresentando seu pensamento baseado nas duas 

abordagens. 

Na abordagem positivista, há a tentativa de esboçar uma lei geral para o ritmo da 

história a partir do determinante biológico da duração limitada da vida de um indivíduo, do 

fator idade e de suas etapas. Já o segundo ângulo estabelece que o pertencimento a uma 

geração não pode ser deduzido prontamente das estruturas biológicas, mas de uma 

determinada unidade temporal e histórico-social. A partir desses conceitos, Weller (2010) 

indica análises nas “[...] intenções primárias documentadas nas ações e expressões de 

determinados grupos, ao invés de buscar caracterizar suas especificidades enquanto grupo” (p. 

219). Desta forma, seriam pesquisados as causas das ações das gerações, em uma análise do 

contexto histórico, político e social, bem como o conhecimento adquirido por elas. 

A ampla variedade de autores sobre o assunto faz com que seja necessária uma análise 

crítica sobre a visão de cada um, ao amplo conhecimento e informação sobre o assunto. A 

contextualização do tema permitiu verificar discordâncias e semelhanças de opiniões entre os 

autores. 

 Joshi et al (2010), apresentam, além da abordagem de Mannheim para os estudos 

sobre gerações, outras duas teorias: coorte e incumbência. A pesquisa de coorte é definida 

como uma forma de pesquisa observacional, longitudinal e analítica que objetiva estabelecer 

um nexo causal entre os eventos a que o grupo foi exposto e o desfecho da saúde final dessas 

pessoas. A pesquisa de coorte pode ser prospectiva ou retrospectiva. 

Segundo os autores, na identidade geracional, baseada em coorte, as gerações são 

determinadas em grupos de indivíduos que iniciaram uma determinada situação no mesmo 

momento (como um grupo de alunos que inicia um semestre juntos num sistema de ensino). 

As interações entre as gerações anteriores e posteriores correm o risco de serem influenciadas 

pelo acesso ou controle sobre um conjunto de competências ou recursos valiosos, ou por um 

conjunto único de experiências que uma geração adquiriu durante um tempo. A identidade 

geracional baseada em coorte diz respeito à associação de um conjunto compartilhado de 

experiências organizacionais. 

 Já a identidade geracional baseada em incumbência de papel está agregada a um grupo 

de conhecimentos, atitudes, experiências e capacidades formadas por consequência de um 

trabalho ou papel, ocupado em certo período. Deste modo, os processos sociais e cognitivos 

associados à missão de um papel diferem das identidades baseadas em coorte e idade, cuja 

adesão é estável e imutável. 
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 As identidades geracionais podem ser diferenciadas por meio da participação em 

grupos sociais informais (idade, ano escolar), bem como em papéis nas organizações (como 

chefe e subordinado). Segundo Joshi et al (2010), os três tipos de identidade particular e a 

natureza das influências mútuas entre gerações, associadas a esta identidade dependem do 

contexto organizacional. 

 Segundo Smola e Sutton (2002), a influência da idade não é a mesma influência de 

uma geração que um indivíduo pertence, uma vez que a primeira depende do processo de 

maturação da pessoa. Howe e Strauss (2007) complementam dizendo que as gerações são 

moldadas constantemente à medida que envelhecem e não são formadas somente por 

acontecimentos que influenciaram as pessoas nos anos de sua formação inicial. 

Elder (1998) apresenta outra abordagem teórica aplicada aos estudos sobre gerações e 

que se relaciona com a teoria do curso de vida. Tal abordagem também exibe o quão 

significativos podem ser os acontecimentos e experiências históricas e sociais moldando o 

comportamento do indivíduo durante toda sua vida. O autor explica que forças histórias 

moldam os rumos sociais das pessoas com sua família, educação e trabalho, influenciando o 

comportamento e o seu desenvolvimento. Desta forma, todos são capazes de selecionar os 

caminhos que desejam seguir, mas essas escolhas não são feitas em um vácuo social.  

 Continuando com a contextualização dos estudos sobre gerações, Parry e Urwin 

(2011) indicam apreciações mediadoras, fundamentadas na classificação de grupos de 

indivíduos que compartilharam experiências instigadas por eventos históricos importantes 

para auxiliar na identificação de gerações. Os autores apresentam a importância de abordar o 

conceito de gerações como um guia para o entendimento da estrutura dos movimentos sociais 

e intelectuais em diferentes culturas. 

De acordo com os autores, a determinação temporal e a descrição de cada geração 

foram criadas originalmente analisando a realidade norte-americana, após a Segunda Guerra 

Mundial. Contudo, nem sempre há consenso sobre a delimitação dos períodos que abrangem 

cada geração ou sobre as características e diferenças existentes, apesar das pesquisas a 

respeito das gerações terem sido desenvolvidas nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. 

 Segundo Costanza et al (2012), geralmente são as definições norte-americanas as 

consideradas. No entanto, estas definições não podem ser generalizadas se forem 

considerados os eventos históricos, culturais, políticos, e tecnológicos de países fora desse 

eixo, como o Brasil.  

 Observa-se que os estudiosos das gerações apresentam critérios diversificados para 

conceituar “gerações”, contudo pode-se entendê-los igualmente como complementares. 
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Para caracterizar a geração baby boomer, o período mais utilizado e aplicado neste 

estudo baseia-se nos autores Smolla e Sutton (2002), Veloso et al (2008) e Parry e Urwin 

(2011), ou seja, pertencem à geração baby boomer os nascidos no período entre 1945 a 1967. 

Por mais que grande parte dos autores adote os períodos comuns para classificação das 

gerações, Costanza et al (2012) considera que existe uma diferença expressiva que diz 

respeito ao início e ao término de cada geração. Esta falta de consistência pode influenciar na 

definição conceitual das gerações, operacionalização e avaliação do seu impacto em variáveis 

relacionadas ao desenvolvimento das competências profissionais. 

 O autor acrescenta que existe também restrições empíricas sobre as diferenças entre as 

gerações, o que prejudica generalizações dos trabalhos nessa área. Em todo estudo que 

envolve a análise do comportamento humano, ocorre um desafio metodológico: separar as 

diferenças próprias da geração daquelas relacionadas à maturidade do indivíduo. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, houve o crescimento rápido do índice de 

natalidade, época em que, segundo Khoury (2009) surge a geração nomeada baby boomer, 

com indivíduos nascidos entre 1945 e 1967 (conforme apresentado anteriormente). Para o 

autor  

 

[...] essa geração compartilha o otimismo do final da década de 1960 
e inicio dos anos 1970. Muitos membros desse grupo se preocupam 

com o autodesenvolvimento e valorizam a família, além do trabalho. 

Acostumada com o estilo de liderança do tipo “comando e controle” 
de seus chefes, essa geração tende a trabalhar duro e, habitualmente, 

não faz reivindicações, embora tenha uma relação de “desconfiança” 

com a liderança. Tem a expectativa de permanecer muitos anos no 
mesmo emprego (KHOURY, 2009, p. 123-124). 

 

 

Barbosa e Cerbasi (2009) consideram que os indivíduos com enorme necessidade de 

empreender ou de criar estruturas corporativas, baseavam-se em normas e burocracia, 

preferindo trabalhar seguindo uma hierarquia pré-estabelecida, focados na produção, ou seja, 

quanto mais alta a produção maior rentabilidade. O tempo estava exclusivamente focado na 

concretização de uma vida profissional bem sucedida. As mulheres não tinham espaço nas 

organizações, pois as prioridades envolviam a casa e os filhos. 

A geração baby boomer é considerada “[...] mais otimista, até porque cresceram numa 

época de mais tranquilidade social e grande desenvolvimento econômico” (RESENDE, 2008, 

p. 117). O autor ainda qualifica os baby boomers como conservadores, acomodados, 

dependentes, com pouca ousadia e espontaneidade; valorizam carreiras longas e são leais às 
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instituições; são disciplinados e individualistas, quando líderes são autocratas e 

centralizadores. Tal geração a ser analisada como antiquada pelas demais. 

Por sua vez, Oliveira (2012), aponta para características diferentes das explícitas por 

Resende (2008), uma vez que considera os baby boomers como pessoas motivadas, otimistas 

e workaholic (pessoas viciadas em trabalho). Nasceram no período de crescimento 

econômico, no final e após a segunda Guerra Mundial, por isso idealizavam atuar na 

reconstrução de um novo mundo pós-guerra.  

Segundo o autor, durante sua trajetória, essa geração foi educada para competir, 

trazida com muita disciplina, ordem e respeito pelos outros. Qualidades essas que não foram 

consideradas ou apreciadas nos anos subsequentes, como aponta Conger (1998). O autor 

pontua a presença da Guerra do Vietnã, o surgimento dos anticoncepcionais e os movimentos 

feministas que promoveram grandes conquistas em relação aos direitos trabalhistas às 

mulheres, podendo-se perceber, por exemplo, as questões da flexibilidade do horário de 

trabalho, o aumento do período de licença maternidade, a possibilidade de fazer parte do 

mercado de trabalho, preparando, dessa forma, o cenário para as gerações vindouras. Diante 

da rigidez da disciplina que recebiam, a tendência natural à rebeldia aparecia na música, 

momento que surge o rock and roll e grandes nomes da música como Elvis Presley, Bob 

Dylan, Beatles e Rolling Stones. No Brasil, a jovem guarda, a tropicália e o movimento contra 

a ditadura militar. 

Nesse contexto, segundo Macedo (s/d) surgiram, então, dois perfis dos jovens: o 

disciplinado e o rebelde. Os disciplinados aceitavam as condições impostas pelos pais e 

exerciam um comportamento um tanto quanto correto, ingressavam na vida adulta com maior 

rapidez e buscavam a estabilidade na empresa e a constituição de família. Quanto aos jovens 

rebeldes, na sua maioria, eram filhos de pais ricos e militares e buscavam transgredir todas as 

regras da sociedade, usando cabelos compridos, fazendo sexo antes do casamento, fumando e 

usando roupas coladas ao corpo. Além disso, seguiam as influências de personagens do 

cinema, lutavam ativamente pela liberdade política e exigiam mudanças nesse cenário. 

Também foram líderes de movimentos feministas, homossexuais, civis. Participaram de 

movimentos estudantis e do movimento “Yuppie” (Young Urban Professional – Jovem 

Profissional Urbano). No Brasil, a luta foi direcionada ativamente contra a ditadura militar. 

Calliari e Mota (2012) 

 

[...] essas faixas cronológicas podem ser esticadas para frente ou para 

trás, pois não constituem nada definitivo. [...] a abordagem 
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geracional, que é como se determina a maneira de fazer leituras dos 

rumos e atitudes dos grupos ou mesmo dos indivíduos, com base no 

contexto em que foram criados e vivem, é uma abordagem riquíssima 
de compreensão e relativamente nova para o Brasil. (p. 8).  

 

 

A cronologia que determina as gerações Baby Boomers e X é definida por marcos 

históricos que influenciaram intensa e especificamente a estrutura geracional. Conforme já 

comentado, os Baby Boomers nasceram a partir da Segunda Guerra Mundial, ao passo que a 

geração X nasceu em meio à Guerra Fria, vivenciando profundas transformações 

comportamentais e culturais, transformações já iniciadas pela geração dos Baby Boomers e 

que, intensificadas, abriram passagem para a geração Y. 

Calliari e Mota (2012) afirmam que em uma linha cronológica e com contexto 

histórico é simples diagnosticar e perceber como uma geração determina a outra, e afirma, 

“[...] os baby boomers eram mais otimistas que a turma da geração X, que por sua vez era 

mais resiliente (resistente às frustrações) que a turma da geração Y.” (p. 08). Em resumo, os 

avós e pais da geração Y eram capazes de se abster de conforto e privações para atingir seus 

objetivos. De uma geração para outra, as características comportamentais são herdadas; nesse 

processo, a próxima geração as reafirma ou as renegam. De maneira global, as gerações Baby 

Boomers e X mantinham hierarquias bem definidas em suas relações institucionais. 

A principal característica da geração Baby Boomer, seguindo conceitos de Cavazotte 

et al (2012) era justamente permanecer e crescer verticalmente dentro da organização. Devido 

à necessidade de manter-se ativa no mercado de trabalho, esta geração desenvolveu 

habilidades para lidar com a tecnologia; apresenta características como o foco nos resultados e 

a visão empreendedora. 

Enquanto Barbosa e Cerbasi (2009) definem que a geração baby boomer revela a 

necessidade de empreender, Resende (2008) caracteriza o mesmo grupo como conservador, 

acomodado e pouco ousado. 

Segundo Conger (1998), para a geração do baby boomer, a autoridade perdia, cada vez 

mais, sua confiabilidade e, muitas vezes, parecia equivocada. Os baby boomers conferiam 

maior importância à independência individual do que seus antecessores. Se em 1890, por 

exemplo, apenas 16% dos pais acreditavam que a independência era uma qualidade 

importante nos filhos, no final dos anos 1970 aproximadamente 75% a viam como traço 

fundamental. À medida que a importância do fator independência foi crescendo, sua antítese –

a obediência– perdeu terreno. Por exemplo, 64% dos pais de 1890 mencionavam a obediência 
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como uma das três características mais importantes na educação dos filhos. Esse percentual 

caiu para 17% em 1978.  

De acordo com o autor,  

 

A grande importância atribuída à independência está, em parte, 

relacionada ao crescente aumento da riqueza nos EUA. As pessoas 

passaram a dispor de mais dinheiro para adquirir os serviços e 
aparelhos necessários para manter uma casa. Esse fator tornou-as 

menos dependentes da família e da comunidade. Além disso, nos anos 

60, as pílulas anticoncepcionais chegaram ao mercado, dando às 

mulheres maior controle sobre si mesmas e contribuindo para o 
surgimento do movimento feminista. [...] essas mudanças criaram a 

nova “raça” dos executivos da geração do baby boom. (CONGER, 

1998, p.131). 

 

Além disso, o autor contextualiza a análise dessa geração, abordando características da 

geração anterior aos baby boomers para compreender melhor suas características. A chamada 

geração silenciosa (os nascidos entre 1925 e 1944) era formada em sua maioria por filhos de 

famílias que passaram pela Grande Depressão. Os tempos difíceis, enfrentados por seus pais 

influenciaram essas crianças no sentido de valorizarem demais o emprego e de se tornarem 

funcionários obedientes. A participação dos pais na Segunda Guerra Mundial, por sua vez, fez 

com que elas adquirissem um estilo de liderança autoritário. Sucedeu-os a geração dos baby 

boomers, nascidos entre 1945 e 1967. Seus integrantes, criados na era do rock e da rebeldia e 

em um período de extraordinária riqueza nos EUA, tornaram-se um grupo com características 

indulgentes e narcisistas e ficaram conhecidos como yuppies. Suas visões, moldavam-se por 

fatos como a Guerra do Vietnã; estes expuseram a vulnerabilidade da autoridade 

governamental e as limitações de uma nação considerada poderosa. Eles também 

testemunharam contrastes surpreendentes entre líderes (alguns transmitindo esperança e 

idealismo, como Martin Luther King Jr., e outros promovendo o cinismo e a apatia, como 

Richard Nixon). 

Devido ao processo de globalização e ocorrência acelerada de mudanças é importante 

conhecer como a  geração baby boomer se formou na construção do cenário mundial, 

identificando quais as influências sócio-históricas que as constituíram. 

A importância de estudar uma geração que promoveu a revolução das novas 

tecnologias de informação, mas também teve que se adaptar a elas. Trata-se de uma geração 

marcada pela mudança (e por buscar essa mudança) histórica, uma vez que é fruto de um pós-

guerra. É chegada a hora de um novo tempo: novos conceitos, novos movimentos sociais, 

culturais e tecnológicos. Simultaneamente, no mercado de trabalho, encontra-se a necessidade 
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de desenvolvimento de competências profissionais diferentes, pois o ambiente está sendo 

transformado juntamente com a reestruturação produtiva. Trata-se, portanto, de uma geração 

que transforma e é transformada; deseja essa transformação ao mesmo tempo em que se 

depara com os desafios desse novo mundo. Um mundo diferente de seus pais, acostumados 

com o modo fordista-taylorista de produzir. 

 

1.2 A geração baby boomer e sua adaptação no mercado de trabalho 

 

Inicialmente busca-se entender o indivíduo no contexto em que a geração foi 

desenvolvida, ou seja, fim da Segunda Guerra Mundial, sob a ótica de otimismo, reconstrução 

e elevação significativa da taxa de natalidade. Indivíduos estes que tendem a ser 

empreendedores e otimistas, pois cresceram em um horizonte de perspectivas. Estão na faixa 

etária entre 50 a 70 anos. 

De acordo com Silva (2013), 

 

Nascidos após a Segunda Guerra mundial, quando houve uma alta 

taxa de natalidade, os representantes desta geração cresceram no 
período de criação do parque industrial brasileiro e de aumento da 

urbanização nas grandes regiões metropolitanas, ocasionados pelo 

êxodo rural. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2006), apontam que uma das mais importantes 
transformações ocorridas na sociedade brasileira durante o Século XX 

consistiu no processo de urbanização. Em 1940, o percentual de 

pessoas que moravam em áreas urbanas representava 31,2% da 
população, passando para 67,6% em 1980. (p. 34-5). 

 

Alves (2011) considera que o cenário de destruição (e reconstituição) de coletivos de 

trabalho, nas grandes empresas, compostos por operários e empregados de determinada faixa 

etária, com determinado acervo de experiências de vida e de luta de classes e portadores de 

determinados valores morais e sociais de um tempo passado, é um dos elementos materiais 

pressupostos das inovações sociometabolicas. Um dos instrumentos da renovação geracional 

dos coletivos de trabalho das grandes empresas, utilizado menos como estratégia de redução 

salarial e mais no sentido de romper o protagonismo do trabalho e abrir espaços de “captura” 

da subjetividade, são os programas de demissão voluntária (PDV), utilizados com claro 

sentido de “reciclar” gerações nos ambientes de trabalho. Portanto, o processo de 

reestruturação produtiva é, deste modo, um processo de reestruturação das gerações de 

trabalhadores que constituem os coletivos de trabalho nas empresas. 



26 

 

Na reestruturação geracional busca-se apagar da memória as lutas e resistências, com a 

construção ideológica e política de um novo mundo de colaboração e de consentimento com 

os ideais empresariais. A nova geração de trabalhadores possui uma maior disposição de 

incorporar a linguagem empresarial, em que o trabalhador deixa de ser “operário” e torna-se 

“colaborador”. 

 Segundo Alves (2011)  

 

Desde meados de 1970, o sistema global do capital é atingido por 

uma “contrarrevolução cultural”. A queda do Muro de Berlim e a 
implosão da URSS, as políticas neoliberais de desregulamentação e 

flexibilização, a liberalização comercial e a concorrência exacerbada 

no mercado mundial, o boom das novas tecnologias de comunicação e 

informação e a internet aparecem como “fatos metafísicos”, que 
parecem dar plena legitimidade à ideologia da mudança empresarial. 

(p.109). 

 

Sennett (2009) aborda o problema geracional do novo capitalismo por meio das 

experiências de vida de um pai, Enrico, e do seu filho Rico em, que o autor expõe os impactos 

do novo capitalismo sobre o caráter das pessoas. O autor mostra, inicialmente, que Rico ainda 

possui laços com os valores do fordismo que o vinculam ao pai. Posteriormente, Rico 

experimenta o desafio pelo qual as “gerações de transição” passam num ambiente social em 

mudanças. A geração de transição é a geração que aceita a mudança, mas que mantém ainda 

uma margem de adaptação (considerada pelo autor como “deriva”). Exatamente como 

acontece com a geração baby boomer a qual é formada e inserida no mercado de trabalho sob 

o cenário do fordismo e precisa se adaptar às novas condições apresentadas pela 

reestruturação produtiva e a nova filosofia toyotista. 

Conger (1998) contextualiza: 

 

[...] analisar rapidamente os executivos da geração silenciosa, para os 

quais foi cunhado o termo “burocrata”. Eles são nosso ponto de 
comparação – afinal, foram os executivos dos anos 50, 60 e 70. Eles 

foram leais às suas empresas e receberam lealdade em troca. Em 

nenhuma outra parte o mundo dos “burocratas” era tão visível quanto 
no setor bancário norte-americano. Os comentários de um executivo 

sênior de um banco de Nova York, por exemplo, que começou a 

carreira nos anos 60, são representativos da era de comando. 
Características peculiares a uma geração altamente formal desde o 

uso do uniforme (sempre impecável), passando pelo trabalho 

individualizado e dividido em tarefas muito bem definidas, até o 

relacionamento com o próprio chefe, cuja conversa era restrita e tinha 
assunto muito bem definido: o trabalho. Tratava-se de um ambiente 

estritamente hierárquico, onde todos sabiam exatamente qual eram 
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suas posições dentro da organização. A ascensão – incentivada de 

forma subliminar – deveria ser degrau por degrau. Um de cada vez. 

(p. 130). 

 

O autor comenta sobre um mundo que, até muito recentemente, moldou as ações e os 

valores da maioria dos executivos. Em meados dos anos 70, esse mundo dos “burocratas” 

começou a ruir. As mudanças se iniciaram assim que a geração do baby boom entrou para a 

força de trabalho. 

Sennett (2009) defende que “[...] a lealdade institucional é uma armadilha, numa 

economia em que “conceitos comerciais, projetos de produtos, informação sobre 

concorrentes, equipamento de capital e todo tipo de conhecimento têm períodos de vida 

dignos de crédito mais curtos." (p.25). Para o autor, o distanciamento e a cooperatividade 

superficial são uma blindagem mais eficaz para lidar com as atuais realidades do que o 

comportamento baseado em valores de lealdade e serviço. 

Em épocas onde não havia tecnologia e o conhecimento era para poucos, os indivíduos 

eram mais contidos e conservadores. Muitas vezes acomodados não se interessavam em 

aprender coisas novas ou atingir cargos e funções mais elevadas. Os chamados baby boomers, 

com o passar do tempo, tornaram-se, de certo modo, obsoletos para organização, pois não 

crescem ou evoluem, não acrescentam novas ferramentas às rotinas diárias e são avessos às 

mudanças. 

No que se referem às questões profissionais, os participantes dessa geração foram 

educados em um ambiente corporativo no qual a liderança era sinônimo de controle. 

Demonstravam lealdade, focando sempre os resultados e mantendo um alinhamento e um 

compromisso com a missão da empresa que trabalhavam, valorizando o status e a ascensão 

profissional. De acordo com Kanaame (1999), aplicavam as habilidades e competências 

escolares em carreiras que oportunizavam posições elevadas ou mesmo garantias e/ou 

segurança para o futuro. A questão da empregabilidade representava uma afirmação de 

identidade, porém, a qualidade de vida não era muito preservada, uma vez que a ansiedade 

gerada pela necessidade de se construir um mundo diferente acabava por intensificar o 

trabalho, já que esse era entendido como o ponto mais importante para o momento histórico. 

Atualmente, presencia um estágio maduro, contradizendo as tendências tradicionais no que se 

refere ao seu poder de compra e, por tal condição, está recebendo um tratamento especial 

novamente, todavia ainda trata-se de uma geração resistente às mudanças, pois devido à 

bagagem e vivência de experiências relevantes demonstram resistência em conciliar ações em 

um ambiente cooperativo. Para Kanaame (1999) essa geração tornou-se mais saudável e 
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instruída que sua antecessora, uma vez que a motivação favorece uma aposentadoria mais 

tardia, por variados motivos, como a necessidade de complementar a renda familiar, pela 

vitalidade que sentem e pela necessidade de continuar produzindo. 

A geração Baby boomer, segundo Westerman e Yamamura (2007), distingue-se por 

crer em empregos para uma vida inteira e demonstram lealdade à organização onde 

trabalham. Também procuram definir a si mesmos por meio de seus trabalhos. Tendem a ser 

mais resistentes a mudanças, além de terem menos experiência e treinamento em tecnologia 

do que as gerações posteriores. Tal geração demonstra mais motivação, otimismo e apreço 

pelo trabalho realizado e seus integrantes são inclinados ao trabalho em equipe. Muitos baby 

boomers desenvolveram carreiras, por muito tempo, em uma única empresa. 

Estão aí, no mercado de trabalho, extremamente focados, sendo que alguns se 

tornaram grandes empresários e estão, em suas empresas, até hoje; porém, delegam inovações 

e ajustes computadorizados a terceiros. 

Conger (1998)
 
afirma que eles também são uma das gerações mais ativas e menos 

egoístas de todos os tempos. Sua luta contínua contra a injustiça criou o movimento das 

mulheres, o movimento pelos direitos civis, os protestos contra a Guerra do Vietnã e muito 

mais. 

Isso devido, segundo Smola e Sutton (2002), a geração baby boomer seguiu os valores 

tradicionais pautados na execução de suas obrigações com relação à carreira, lealdade à 

organização, educação e criação dos filhos, casamento, entre outros. Logo, de acordo com 

Zemke et al (2000) e Benon; Brown (2011), os Baby boomers temdem a serem leais às suas 

organizações e a construírem suas identidades baseadas no trabalho, além de demonstrarem 

motivação, otimismo e apreço pelo trabalho realizado. 

Contudo, Twenge et al (2010) expõem que os Baby boomers são considerados como 

materialistas e externamente focados, dando valor às recompensas e reconhecimento no 

trabalho. Esta geração deu grande prioridade às carreiras, quando jovens e continuaram a 

valorizar o trabalho árduo ao longo da vida. 

Autores como Cennamo e Gardner (2008) e Zemke et al (2000) também sugerem que 

indivíduos da geração Baby boomer valorizam a oportunidade de aprender novas habilidade 

no trabalho; portanto, dão preferência ao aprendizado, sendo que o crescimento deriva da 

necessidade de provar seu próprio valor e fortalecimento da identidade profissional.  

Segundo Zemke et al (2000); Meister; Willyerd (2010), os Baby boomers apreciam o 

estilo de gestão participativa, mas são muito competentes politicamente, o que lhes dá 

vantagens no momento de lidar com autoridades. Para esses autores, os Baby boomers 



29 

 

aprenderam a ser cooperativos e participativos no trabalho na época em que estavam na 

escola. 

Em resumo, segundo Silva (2013) os Baby boomers tendem a ter maior 

comprometimento com as organizações; valorizam trabalhos que têm significado e criem 

identidade com a organização; ações de responsabilidade social corporativa podem atraí-los; 

valorizam recompensas e reconhecimento no trabalho; dedicam-se mais ao trabalho realizado 

nas organizações do que a sua vida pessoal; apreciam oportunidade de aprender novas 

habilidades no trabalho; possibilidades de crescimento de carreira não são suas prioridades; 

gostam do estilo de gestão participativo; são muito hábeis politicamente.  

Segundo Castells (2010), a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser 

entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas. Na década de 1970, um novo 

paradigma tecnológico, organizado com base na tecnologia da informação, veio a ser 

constituído. Pode ser relacionado à cultura da liberdade, inovação individual e iniciativa 

empreendedora oriunda da cultura dos campi norte-americanos da década de 1960. A 

revolução da tecnologia da informação difundiu, pela cultura mais significativa de nossas 

sociedades, o espírito libertário dos movimentos dos anos 60, dos quais a geração baby 

boomer fora protagonista. 

Contudo, a implantação de novas tecnologias contribuiu para o desenvolvimento 

profissional dos trabalhadores e para mudanças em suas relações de trabalho com as 

organizações. De acordo com Fischer e Fleury (1992), as políticas de recursos humanos nem 

sempre conseguiram incorporar as propostas de flexibilização e gestão participativa, 

permanecendo no modelo tradicional de administração de pessoal. Deste modo, as inovações 

geralmente experimentadas na gestão tenderam a se limitar à organização do processo de 

trabalho, muitas vezes chegando a conflitar com o conteúdo das diretrizes organizacionais 

mais amplas. Além disso, os jovens trabalhadores da geração X encontraram dificuldade para 

sua inserção no mercado de trabalho, na chamada “década perdida” dos anos 1980 e início 

dos anos 1990, com a maior abertura da economia brasileira à concorrência internacional. 

De acordo com Stampe, Porse, Portugal (2011), são evidentes as mudanças ocorridas 

na estrutura demográfica da força de trabalho brasileira. Dentre elas, observa-se a distribuição 

das faixas etárias dos trabalhadores devido, por exemplo, à redução das taxas de fecundidade 

e de mortalidade, acompanhadas pelo aumento da expectativa de vida da população. 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2012), entre 

1992 e 2011, as taxas de participação na força de trabalho aumentaram tanto para os 

indivíduos entre 25 e 49 anos, quanto para os com 50 anos ou mais. E a tendência é continuar 
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aumentando até 2030. Segundo o instituto, o aumento do número de indivíduos, com mais de 

50 anos, na força de trabalho explica-se pelo aumento deste último grupo no total da 

população brasileira devido a uma expectativa de vida maior. 

O crescimento das taxas de participação da família na força de trabalho, em função do 

aumento da participação da mulher-cônjuge e dos filhos, é constatado também em outras 

regiões metropolitanas do país, e com maior intensidade naquelas do Sudeste (Jatobá, 1990). 

Segundo Montali (2000), estas tendências, consideradas no contexto das 

transformações mais gerais que ocorrem na sociedade brasileira, expressam ajustes entre as 

dinâmicas de transformação da família e das atividades econômicas. Repercutem sobre as 

relações familiares de autoridade e de negociação, afetando mutuamente as relações internas à 

família e as possibilidades de inserção de seus componentes no mercado de trabalho. 

Segundo Meister; Willyerd (2010), o aumento da expectativa de vida e saúde da 

população e a crise financeira mundial de 2008-2009 geraram a estabilidade dos Baby 

boomers no mercado de trabalho nos próximos 10 anos. Isso colabora para o encontro de 

várias gerações dentro de uma organização, além de sugerir novos arranjos no que diz respeito 

à estrutura e ambiente de trabalho, nas organizações, para a próxima década. 

Para Fleury e Fischer (1992), as transformações no cenário político-econômico 

propiciam a emergência de novos padrões de relações de trabalho. Os padrões de relações de 

trabalho, em contexto organizacional, são definidos tanto a partir da relação com instâncias 

macro políticas econômicas, como a partir de instâncias internas à administração de recursos 

humanos. As descrições a seguir servem para orientar a discussão dos resultados e contribuir 

para evidenciar a existência de três gerações de trabalhadores no Brasil. 

 Os autores desenvolvem o seguinte raciocínio para explicar o contexto no qual 

vivenciaram os profissionais dessa época. Para eles, nessa época, foi consolidada a ação do 

Estado, com investimentos diretos nacionais e internacionais em setores produtivos básicos, 

dotando o país de importantes complexos industriais nos ramos de mineração, petróleo, 

geração e transmissão de energia elétrica, siderurgia e química básica. O Estado passou 

também a intervir diretamente sobre a questão da formação profissional. 

As empresas estatais, criadas nas décadas de 1940 e 1950, modelavam seus sistemas 

de gestão segundo os parâmetros tradicionais do departamento de pessoal. O cumprimento da 

legislação trabalhista continuava sendo a base do sistema. Para as demais atividades, as 

práticas de gestão eram pouco formalizadas. Além disso, com a entrada das empresas 

multinacionais, ocorreu a implantação de modelos de gerenciamento de recursos humanos, 
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mais organizados e formalizados do que os existentes até então, seguindo os princípios 

tayloristas e fordistas. 

Entre meados da década de 1950 e 1960, segundo o IBGE (2006), o Brasil alcançou 

suas maiores taxas de crescimento populacional e natalidade (cerca de 44 nascimentos a cada 

1.000 habitantes durante 1 ano). 

O cenário mundial caracterizava-se pela bipolaridade econômica, ideológica, política e 

social entre Estados Unidos e União Soviética, pela luta em prol dos direitos civis, pela 

revolução sexual, pelo avanço do momento feminista. Era uma época de prosperidade. 

As pessoas da geração Baby boomer entraram em contato com o mercado de trabalho 

no período do milagre econômico brasileiro, época áurea da ditadura militar no Brasil – cujo 

bordão ficou conhecido como “Brasil, ame-o ou deixe-o” – consequência do cenário ufanista 

vigente. (Fleury; Fischer, 1992). 

Entre 1965 e 1979 ocorre o nascimento da geração X e o ingresso dos Baby boomers 

no mercado de trabalho. Segundo o IBGE (2006), as taxas de natalidade iniciaram sua 

trajetória de declínio em meados da década de 1960, com a introdução e paulatina difusão dos 

métodos anticonceptivos no Brasil. Com isso, no decênio 1960-1970 já se observava a 

diminuição das taxas de crescimento populacional (2,89%), fenômeno que se confirmou ao 

longo dos dez anos seguintes, quando se constatou uma taxa de crescimento de 2,48%. 

A imposição do regime militar, em 1964, propiciou a expansão da intervenção estatal 

sobre a vida civil, tornando ainda mais presente o papel do Estado na definição dos rumos da 

economia brasileira (Fischer; Fleury, 1992). 

De acordo com Fleury e Fischer (1992), a redemocratização do país, em 1986, e a 

promulgação da constituição de 1988 estimularam o debate sobre diversos assuntos da vida 

em sociedade, inclusive sobre as relações de trabalho. 

 Atualmente os baby boomers estão em cargos de chefia e também atuando em 

universidades. Ambos trabalhando com a formação de novos “colaboradores” ou 

“empreendedores”. 
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CAPÍTULO II: CARACTERIZAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

 

2.1 O contexto da reestruturação produtiva 

 

É intenção desta pesquisa apresentar o contexto da reestruturação produtiva, pois neste 

período encontram-se grandes transformações no mundo do trabalho, influentes nas análises 

aqui propostas. Contudo, é importante ressaltar que a reestruturação produtiva iniciou-se no 

pós-guerra (juntamente com o nascimento dos baby boomers), cujo cenário retrata um Japão 

devastado pelas guerras e endividado, para que sua reconstrução econômica fosse possível. 

Alves (2011), entende que, ao se discutir o processo de reestruturação produtiva do capital, 

tem-se tratado muito pouco das metamorfoses geracionais que ocorrem nos locais de trabalho 

das grandes empresas. Por esta razão, o estudo de uma geração diante deste contexto é 

importante e aplicável. 

Para Castells (2010) 

  

A transformação tecnológica e administrativa do trabalho e das relações 

produtivas dentro e em torno da empresa emergente em rede é o principal 
instrumento por meio do qual o paradigma informacional e o processo de 

globalização afetam a sociedade em geral. (p. 265). 

 

A reestruturação produtiva surge em resposta à crise do Taylorismo e Fordismo, tanto 

quanto aos seus modelos econômicos, estruturais e de produção. Assim, a reestruturação 

produtiva passa a ser conhecida também como reengenharia ou pós fordismo e taylorismo. 

Foi marcada pelas inovações fordistas-tayloristas que alteraram o modelo da produção de 

mercadorias em diversos setores da indústria e dos serviços. No campo organizacional da 

grande indústria, fordismo e taylorismo tornaram-se modelos do processo de racionalização 

do trabalho capitalista. A introdução dos novos modelos produtivos foi lenta, desigual e 

combinada, percorrendo grande parte do século XX. O que surge, hoje, com o novo complexo 

de reestruturação produtiva, cujo momento predominante é o toyotismo, é mais um elemento 

compositivo do longo processo de racionalização do trabalho que teve origem com o 

fordismo-taylorismo. 

Para compreensão do contexto da reestruturação produtiva, é necessário desenvolver, 

inicialmente, uma reflexão sobre o significado do conceito de toyotismo, buscando elaborar 

uma caracterização que consiga ir além da concepção restrita de toyotismo (ou seja, tratá-lo 
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meramente como ‘modelo japonês’). Mesmo porque, as inovações organizacionais do novo 

complexo de reestruturação produtiva estão carregadas do espírito do toyotismo. 

Alves (2011) argumenta que a reestruturação produtiva é entendida como o 

movimento de posição (e reposição) dos métodos de produção de mais-valia relativa; 

denomina-se reestruturação produtiva, em que o capital busca novas formas históricas de 

organização do trabalho. 

 O autor contextualiza: a partir da década de 1960, observa-se o aumento da 

concorrência no mercado mundial. Europa ocidental e Japão tinham completado seu ciclo de 

recuperação industrial, estavam com o mercado interno saturado, e o impulso para criar 

mercados de exportação para os seus excedentes deveria ser implementado. As políticas de 

substituição de importações, em muitos países recém-industrializados da América Latina, 

associadas ao primeiro grande movimento das multinacionais em direção ao Sudeste Asiático 

constituíram uma onda de industrialização capitalista competitiva, em ambientes inteiramente 

novos, onde proliferava a super exploração da força de trabalho. 

Ocorre que dentro da empresa automobilística Toyota passou-se a questionar: como 

aumentar a produção em tempos de baixa demanda? Segundo Zarifian (1996), ocorreu uma 

série de inovações organizacionais como a ruptura com os princípios do taylorismo e 

fordismo. Inicialmente cessando a divisão do trabalho entre as pessoas que pensam e aquelas 

que executam; surge, então, a multifuncionalidade dos empregados. 

Nasce, assim, o Sistema Toyota de Produção, o qual foi tratado de maneira sistemática 

pelo seu criador Taiichi Ohno. Seu pensamento está presente no livro “O Sistema Toyota de 

Produção”: além da produção em larga escala, cuja primeira edição foi lançada no Japão em 

1978, Ohno prevê a capacidade de universalização dos princípios do Sistema Toyota de 

Produção e sua transferibilidade para o mundo do capital. Segundo Ohno (1997), o Sistema 

Toyota de Produção surgiu no Japão por necessidade. Hoje ele representa um conceito em 

administração que funciona para qualquer tipo de negócio. 

Contudo,  

O toyotismo não é meramente ‘modelo japonês’ ou Sistema Toyota de 

Produção [...] Seus princípios de gestão da produção e do trabalho vivo [...] 
disseminaram-se pelas mais diversas técnicas de administração flexível do 

capital [...]. No decorrer da década de 1980, o toyotismo apareceu na 

concepção de lean production, tendo sido adotado por várias empresas dos 
mais diversos ramos de produção capitalista. (ALVES, 2011, p.44). 

 

Para o autor, o toyotismo é entendido como o verdadeiro espírito da reestruturação 

produtiva e do novo “modelo de gestão”, pois tende a colocar as inovações sociometabólicas 
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como uma dimensão crucial da reestruturação produtiva no século XXI. É ele que constitui a 

base organizacional da nova materialidade sociotecnológica instaurada pelo capital. Também 

é considerado como a “ideologia orgânica” do novo complexo de reestruturação produtiva do 

capital que encontra nas novas tecnologias da informação e comunicação, a materialidade 

sociotécnica (e psicossocial) adequada à nova produção de mercadorias. Atualmente, todo 

empreendimento capitalista tende, hoje, a ser coagido pela concorrência a adotar 

procedimentos técnico-organizacionais oriundos da matriz ideológico-valorativa toyotista. 

Continua:  

O toyotismo é instaurado, originariamente, pela lógica dos ‘mercados 

restritos’, surgindo sob a égide do capitalismo japonês dos anos 1950, 

caracterizado por um mercado interno débil. Por isso, tornou-se 
adequado, em sua forma de ser, às condições do capitalismo mundial 

dos anos 1980, caracterizado por uma crise de superprodução, que 

coloca novas normas de concorrência. (ALVES, 2011, p. 59). 

 

 

Segundo Ferreira (2000),  

 

Sem pretensões de encontrar uma data histórica precisa do início deste 
período, a maioria dos autores, que se debruçaram sobre as temáticas 

em análise, aponta o princípio da década de 70, como o momento 

privilegiado de confluência de vários fatores de causalidade com 
efeitos estruturantes nos domínios das novas tecnologias e a 

organização do trabalho. É também desde essa data que a 

problematização da complexidade e da mudança nas sociedades 
contemporâneas é objeto de uma produção teórica, cujo significado 

histórico se traduz em tentativas de definição da emergência de um 

novo modelo societário: sociedade pós-industrial, sociedade de 

informação, sociedade pós-moderna. (p.99). 

 

É a partir da mundialização do capital, no decorrer das décadas de 1980 e 90, que o 

toyotismo adquiriu dimensão universal. A partir daí, ele perde sua singularidade restrita e seu 

valor ontológico para a produção capitalista e projeta-se como uma categoria universal, que 

articula em si um complexo de particularidades regionais, nacionais (e locais), seja de setores 

ou de empresas. A partir da crise estrutural do capital e de sua mundialização, o que veio a ser 

denominado de toyotismo tornou-se o momento predominante do que Harvey (2010) 

denomina de regime de acumulação flexível. 

O autor defende que os pequenos negócios, as estruturas organizacionais patriarcais e 

artesanais também floresceram. Mesmo o trabalho autônomo, que caíra consistentemente nos 

Estados Unidos depois de 1950, sofreu uma substancial recuperação depois de 1972, 
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aumentando a uma taxa superior a 25% em menos de uma década (uma tendência que 

abrangia tudo, do trabalho casual dos desempregados aos consultores, projetistas, operários-

artífices e especialistas). 

Os autores concordam que um dos pilares fundamentais do Sistema Toyota de 

Produção é o just-in-time. Isso porque o sistema Toyota de produção tem obsessão pela 

eliminação do desperdício. O seu objetivo é aumentar a produtividade por meio da eliminação 

do desperdício da superprodução. 

 Para Ohno (1997), a base da eliminação do desperdício significa redução de custos. 

Segundo ele, “[...] para reduzir custos é absolutamente necessário que as quantidades 

produzidas sejam iguais às quantidades necessárias.” (p. 26). 

 A introdução do just-in-time significa a reorganização das máquinas no chão de 

fábrica, estabelecendo um novo fluxo de produção, a eliminar, segundo ele, “[...] o 

desperdício de estocar peças [...]”; implica na implementação do que Ohno (1997) chama 

sistema de um “[...] operador, muitas máquinas em processos diferentes” (p. 30), o que tende 

a aumentar a eficiência da produção. Embora não tenha ocorrido aumento de trabalho ou de 

horas trabalhadas, houve o aumento da intensidade do trabalho. 

 Além do aumento de responsabilidade e tarefas dos empregados, ocorreram mudanças 

também no lay out das fábricas: as células de produção substituem as linhas de montagem. A 

intensificação do trabalho e o desemprego, já que é necessário apenas um funcionário para 

fazer tarefas antes atribuídas a várias pessoas, trazem, como consequência, uma greve que 

durou cinquenta e cinco (55) dias, terminando apenas com duas principais implantações na 

gestão de pessoas: a adoção do pagamento de salário que varia de acordo com o tempo de 

trabalho e o emprego vitalício por meio da terceirização. 

A preocupação com a qualidade foi outra quebra de paradigmas da produção 

juntamente com o just in time que trabalha pela eliminação dos estoques internos e o kanban 

que é um sistema que trabalha por uma fábrica mais “enxuta”. 

Segundo Ohno (1997), não existe desperdício pior em uma empresa do que a 

superprodução. Portanto, deve-se buscar apenas o que é necessário, quando assim for, e na 

quantidade exata. Isso depende do que o autor chama de uma revolução na consciência, uma 

mudança de atitude e de opinião por parte dos empresários. 

A partir da reestruturação produtiva, há o forte envolvimento dos trabalhadores em 

todas as etapas do processo produtivo (gestores, engenheiros e operários atuando em 

conjunto). Implantação do sistema kaisen, que implica no aperfeiçoamento contínuo, exige e 

estimula os trabalhadores a desenvolverem competências como: criatividade, espírito crítico, 
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iniciativa e pesquisa. Tudo isso traduzido na prática por meio dos círculos de controle da 

qualidade (CCQs) cujo objetivo é a melhoria dos processos de qualidade. Osurgimento dos 

sistemas just in time e kanban estimulam a produção por demanda a partir da pesquisa de 

mercado junto aos clientes. Isso impacta em uma produção diversificada, mas em menor 

quantidade. 

 Para Ohno (1997), kanban é uma ferramenta utilizada para conseguir o just-in-time. O 

just-in-time é o método de produção e o sistema kanban é a forma como ele é administrado. 

Originalmente o just-in-time sugere um sistema em rede informacional. Por sua vez, o kanban 

compõe-se de informações que ligam os processos anterior e posterior em todos os níveis. 

Segundo Harvey (2010)  

 

O tempo de giro – que sempre é uma chave da lucratividade 

capitalista – foi reduzido de modo dramático pelo uso de novas 
tecnologias produtivas (automação, robôs) e de novas formas 

organizacionais (como sistema de gerenciamento de estoques ‘just-in-

time’, que corta dramaticamente a quantidade de material necessária 

para manter a produção fluindo). (p. 148). 

 

Para Alves (2011)  

 

Além do just-in-time/Kanban, outro pilar de sustentação do Sistema 

Toyota de Produção é a “autonomação” ou automação com toque 
humano. Se o just-in-time/kanban diz respeito à produção fluida, a 

autonomação trata da produção flexível. Nesse caso, as máquinas são 

flexíveis tendo em vista que podem evitar os problemas 

autonomamente. A autonomação implica a utilização de máquinas 
automatizadas que estão acopladas a um dispositivo de parada 

automática. O Sistema Toyota de Produção exige [...] máquinas 

automáticas ‘inteligentes’, capazes de parar diante de condições 
anormais, impedindo [...] produtos defeituosos. (p. 57). 

 

O toyotismo, tornou-se adequado sob a mundialização do capital, não apenas à nova 

base técnica do capitalismo, com a presença de novas tecnologias microeletrônicas na 

produção, mas à nova estrutura da concorrência capitalista no cenário de crise de 

superprodução, em que está colocada a perspectiva de mercados restritos (apesar da 

mundialização do capital, principalmente na indústria automobilística). 

Alves (2011) salienta:  

 

A primeira grande recessão do pós-guerra, em 1973, inaugura o 

período histórico de 'crise estrutural do sistema do capital', marcada 
pela sobreacumulação e intensa concorrência internacional. Sob o 
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impulso da mundialização do capital, constituiu-se um novo 

complexo de reestruturação produtiva, buscando instaurar e impor um 

novo padrão de acumulação capitalista em escala planetária e que se 
impôs cada vez mais às corporações transnacionais, imprimindo-lhes 

sua marca. (p. 11-2). 

 

Coutinho e Ferraz (1994) complementam as ideias apresentadas anteriormente dizendo 

que a reestruturação produtiva apresenta-se como um processo amplo e variado de mudanças 

organizacionais que surgiu em meados das décadas de 1960 e 1970, de maneira mais 

expressiva, nos países desenvolvidos. Caracteriza-se pela nova forma de processo produtivo, 

internacionalização da vida econômica, social, cultural e política. 

Observa-se que, nesse período, algumas pessoas pertencentes à geração baby boomer 

encontravam-se em idade economicamente ativa, segundo a classificação do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014). O grupo economicamente ativo é 

composto pelas pessoas de 10 e 65 anos de idade, classificadas como ocupadas ou 

desocupadas. Tal ocorrência significa que, uma vez tendo a possibilidade de estarem no 

mercado, esses trabalhadores presenciaram as maiores transformações ocorridas no ambiente 

de trabalho até o momento. 

A reestruturação produtiva trata-se de uma ação conjunta entre trabalhadores, 

empresários e governo como uma tentativa de superar a crise econômica instalada a partir da 

segunda metade da década de 1960 nos Estados Unidos e Europa (assim como ocorrido no 

Japão na década de 1950). 

Logo, tem-se a seguinte cronologia da disseminação da reestruturação produtiva: se na 

década de 1950, nasce tal modelo no Japão, aproximadamente, na década de 1970 passou a 

ser aplicada nos Estados Unidos e Europa, sendo que, finalmente, na década de 1990, chega 

ao Brasil. 

Para Ferreira (2000) 

 

Vários fatores podem ajudar-nos a perceber os contornos das 

transformações operadas na divisão do trabalho após a década de 70. 

Um decorre do próprio processo interno da racionalização da 

organização do trabalho conducente a uma maior eficiência e eficácia 
da produtividade do fator de produção trabalho. Um outro que 

atravessa a racionalização das funções e das tarefas relacionadas com 

a socialização da informação, dos processos de decisão e de liderança. 
Finalmente, um terceiro que emerge do processo de adaptação e de 

ajustamento da execução de tarefas e funções em relação às 

contingências das novas tecnologias. (p. 100). 
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A partir dos autores citados até o momento, apresenta-se a reestruturação produtiva 

como um marco na transformação das relações de trabalho, seja devido ao achatamento 

hierárquico, seja a partir da influência das tecnologias de informação e comunicação. 

Ao surgir como o momento predominante do complexo de reestruturação produtiva, 

sob a mundialização do capital, o toyotismo passou a incorporar uma “nova significação” 

vinculada ao capitalismo japonês. 

Siqueira (2002) comenta que o processo de internacionalização do capital tende a 

acirrar a diversidade das situações de trabalho, de emprego e de formas de inserção dos 

trabalhadores em qualquer parte do mundo. A propagação de um novo conceito de produção 

e/ou de um novo modelo de especialização flexível do trabalho, leva a uma outra maneira de 

pensar a divisão do trabalho e concepção do trabalhador. No entanto, a inserção deste novo 

modelo varia significativamente de um setor para outro, de país para país, em função de sua 

inscrição na economia mundial e segundo o gênero da mão-de-obra. 

Para Costa (s/d.),  

 

Após mais de 40 anos, um processo de desindustrialização, em curso 

nas sociedades ocidentais, vem provocando inúmeras transformações 
no campo social. Fala-se indiscriminadamente em globalização, 

parcerias, economias abertas, mercados consumidores mundializados, 

sem fronteiras para além dos atlas escolares, e novas relações de 

trabalho. A mídia nos faz ver tais tendências como fenômeno 
irreversível, pois é suposto ser obra de forças deterministas que não 

nos permitem alternativas. A palavra de ordem é aderir ou sucumbir. 

Tal adesão significa abraçar novas e cada vez mais novas tecnologias 
de informação e de comunicação, constantemente transformadas e 

anunciadas como panaceias. (p. 1). 

 

 

A reestruturação produtiva possui algumas características fundamentais que, com base 

em Zarifian (1996), apresentam-se da seguinte forma:  

- redução das dimensões físicas das organizações. Redução dos níveis hierárquicos a 

partir do surgimento de equipes multifuncionais e versáteis;  

- redução dos postos de trabalho devido à nova organização se basear nas novas 

tecnologias de informação, aumentando, assim, a responsabilidade de cada profissional; 

- controle de qualidade de cada fase do processo produtivo; 

- substituição das tarefas parciais e repetitivas pelas completas, exigindo dos 

trabalhadores um conhecimento sistêmico de todo processo produtivo;  
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- substituição do sistema fordista e taylorista de produção no qual permanecia a 

divisão de responsabilidades entre o trabalho mental (da gerência) e o trabalho manual (chão 

de fábrica).  

Segundo Ferreira (2000), as tendências da divisão do trabalho nas sociedades pós-

industriais estruturam-se progressivamente em oposição ao modelo taylorista clássico. 

Verifica-se, empiricamente, um acréscimo das hipóteses de uma maior profissionalização e 

autonomia para o fator de produção no trabalho. A flexibilidade e a polivalência revelam-se 

não só fatores de integração e de potenciação da qualificação do fator de produção trabalho, 

como inclusive tendem para o fim da divisão do trabalho taylorista. 

Para Bourdieu (1998), a precariedade está em toda parte, entendendo-se por esse termo 

as posições temporárias e interinas, cujos efeitos são visíveis de duas formas ou em duas 

direções: 1) para os desempregados significa a desestruturação de sua existência e a 

degradação de suas relações com o mundo, com o tempo e o espaço; 2) em relação aos que se 

encontram no mercado de trabalho, mesmo em condições de aparente estabilidade, trata-se de 

um fantasma que atormenta, colocando em pauta a ameaça velada de tornarem-se futuros e 

eventuais desempregados. 

De acordo com Zilbovicius (1999), durante os anos 1970 e 80, várias “técnicas de 

gestão” foram importadas do Japão, em diversas tendências, com diferentes ênfases, para 

diversos países e setores, vinculando-se ao sucesso da indústria manufatureira japonesa na 

concorrência internacional. A primeira tendência foi a dos CCQs (Cículos de Controle da 

Qualidade), quase em paralelo, a do Kanban. Posteriormente diversos outros elementos foram 

adicionados, como TQC (Total Quality Control), Kaizen, técnica dos 5S’s, TPM (Total 

Productive Maintenance). Entretanto, durante a globalização, o Sistema Toyota, com sua 

filosofia produtivista, tendeu a assumir um valor universal para o capital em processo. 

A partir da década de 1980, com a associação de tecnologia da informação à de 

telecomunicações, a informação ficou mais próxima e rápida. Segundo Moraes e Rosso 

(1999), há uma interdependência dos mercados financeiros com o aperfeiçoamento das 

comunicações e a liberdade do fluxo de capitais; várias instituições financeiras passam a 

operar 24 horas por dia e o fechamento de negócios fica, portanto, mais ágil. 

De acordo com Alves (2011) “[...] no decorrer dos anos 1980, o toyotismo tende 

assumir valor universal, surgindo como ‘produção enxuta’ – a lean production – uma nova 

racionalidade produtiva do capital em sua etapa de mundialização.” (p. 16). 

Continuando na década de 1980, Montali (2000) observa a elevação do nível de 

desemprego e, com ela cresce a informalização do trabalho, ou seja, torna-se tendencialmente 
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menor a parcela dos ocupados que se inserem no mercado através de emprego regular e 

regulamentado; ocorrem a redução do assalariamento e, também, do emprego industrial. O 

autor comenta que essas tendências, além de serem resultantes das mudanças introduzidas 

com a reestruturação produtiva, refletem, por outro lado, a dinâmica do nível de atividade da 

economia nacional, cuja oscilação, ao longo das duas últimas décadas, repercutiu 

negativamente sobre nível geral de emprego.  

Segundo Castells (2010),  

[...] embora as economias do final do século XX apresentem uma 

clara diferença das anteriores à Segunda Guerra Mundial, a 
característica distintiva desses dois tipos de economia não parece ter 

como base principal a fonte do crescimento de sua produtividade. A 

distinção apropriada não é entre uma economia industrial e uma pós-

industrial, rural e de serviços baseadas em conhecimentos. (p.268). 

 

Para Ferreira (2000), mesmo sabendo que estão a emergir novas formas de 

organização do trabalho, as exigências de eficiência e de eficácia da produtividade do trabalho 

têm-se traduzido no desenvolvimento da especialização das tarefas relacionadas à produção, à 

distribuição e à venda de mercadorias. As exigências da concorrência e da competitividade 

empresarial à escala nacional e internacional têm gerado um acréscimo da especialização e da 

divisão das funções e tarefas ligadas à gestão, à programação, coordenação e controle do 

processo de trabalho, gerando, por consequência, um desenvolvimento da divisão do trabalho. 

Tendências opostas em relação ao desenvolvimento da divisão do trabalho podem ser 

verificadas no que concerne à socialização da informação.  

Na medida em que o tempo de acesso, regulação e controle da informação relacionada 

com a execução de tarefas foi substancialmente diminuído, e que o mesmo aconteceu com o 

tempo de emissão, transmissão e recepção da informação, decorrente dos processos de tomada 

de decisão e de liderança, verifica-se não só a eliminação de níveis intermediários da estrutura 

hierárquica da autoridade formal, como também de certas tarefas e funções que lhe são 

subjacentes. Neste sentido, a divisão do trabalho tende a diminuir. 

Até os anos 70, a indústria de transformação e a construção civil dinamizaram de 

maneira importante o mercado de trabalho urbano. Já nos anos 80, a proteção externa abonou 

um movimento lento de reorganização produtiva e protegeu o emprego industrial, ao mesmo 

tempo em que uma expansão dos serviços públicos sociais e dos serviços produtivos e 

voltados ao consumo de alta renda sustentaram a estrutura ocupacional. Por outro lado, a 

racionalização econômica dos anos 90 diminuiu o nível e a capacidade de geração de emprego 

dos diferentes setores econômicos, levando a uma redução importante da dimensão 
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ocupacional do trabalho assalariado, resguardado nos mercados urbanos e metropolitanos de 

trabalho. 

Bertelli (2011) considera que os anos de 1990 são inesquecíveis para os profissionais, 

uma vez que, diante das reengenharias e fusões, o papel de Recursos Humanos tornou-se 

estratégico e passou a assumir a tarefa de abastecer as empresas de talentos, considerado o 

verdadeiro capital da economia globalizada. Isso devido às mudanças de conceitos em que a 

organização, a estabilidade, a certeza, a previsibilidade, ícones da sociedade industrial, foram 

substituídas pela flexibilidade da produção e das relações de trabalho, que passaram a ser 

guiados pelas flutuações do mercado de consumo. 

Alves (2011) considera que nas décadas de 80 e 90 

  

[...] ocorreram os maiores movimentos de desconcentração industrial, 

com uma nova divisão internacional do trabalho e uma nova etapa da 
internacionalização do capital, ou seja, de um novo patamar de 

concentração e centralização do capital em escala planetária. [...]. É a 

época dos novos padrões de gestão da força de trabalho, tais como 

just-in-time / Kanban, CCQs e Programas de qualidade Total, da 
racionalização da produção. [...] são décadas de impulso e 

consolidação da acumulação flexível e do novo complexo de 

reestruturação produtiva cujo momento predominante é o toyotismo. 
(p. 20). 

  

O autor ressalta que, na década de 1990, nos ditos “países emergentes” da América 

Latina, as reformas neoliberais derrubam a hiperinflação e promovem a privatização de 

empresas estatais, criando-se um ambiente favorável para a recuperação dos lucros das 

grandes empresas e dos investimentos do capital financeiro. Na virada para o século XXI, 

apesar da instabilidade financeira mundial, decorrente da mundialização do capital, cujos 

principais exemplos foram a crise mexicana (em 1994), a crise asiática (em 1997) e a crise 

russa (1999), os resultados de crescimento da economia capitalista nos Estados Unidos, na 

última metade da década passada e o crescimento exuberante da República Popular da China, 

na década de 2000, contribuíram com notáveis resultados de lucratividade das corporações 

transnacionais. 

Segundo Castells (2010)  

 

[...] no período de 1970-90, [...] o processo de reestruturação 

econômica e transformação tecnológica ocorrido durante essas duas 

décadas levou a uma redução do emprego industrial em todos os 
países [...] embora essa tendência fosse geral, o declínio do emprego 

industrial foi irregular, indicando de maneira clara a variedade 
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fundamental das estruturas sociais de acordo com as diferenças das 

políticas econômicas e das estratégias empresariais. (p. 273). 

 
 

 Trata-se de um momento de transição organizacional, econômico, político e 

tecnológico no qual os trabalhadores deviam estar atentos a uma abordagem diferente na 

forma de gerir suas próprias carreiras. Há uma transformação também no comportamento 

daqueles que pretendem continuar ativos no mercado de trabalho. Em meados da década de 

1990 observa-se uma maior preocupação dos trabalhadores com suas próprias carreiras. O 

emprego formal é cada vez mais disputado e os trabalhadores se veem desafiados a aprimorar 

suas próprias competências e a desenvolver outras. 

Neste cenário de turbulência e transformação, encontram-se os baby boomers 

consolidando suas carreiras (ou tendo que repensá-las) para desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes diferentes das exercidas anteriormente: liderança (seja técnica ou de 

pessoas), empreendedorismo (não só para aqueles que sofreram demissões), treinamento para 

lidar com as novas tecnologias de informação e comunicação, além da adaptação à chegada de 

um novo grupo de trabalhadores com características diferentes das suas e mais afeitos às 

novas tecnologias: a geração X (nascidos entre os anos de 1966 e 1980 que começam a 

ingressar no mercado de trabalho em meados da década de 1980). 

Antunes (1999) e Alves (2000) afirmam que a mundialização do capital, a acumulação 

flexível e o neoliberalismo constituíram, nas últimas décadas de capitalismo global, um novo 

(e precário) mundo do trabalho, complexificado, fragmentado e heterogeneizado. Assim, o 

espírito do toyotismo permeia o novo complexo de reestruturação produtiva do capital. Ao 

refletir sobre as inovações organizacionais do capital, salienta o novo modelo de gestão do 

trabalho vivo. 

Segundo Alves (2011), a acumulação flexível surge como estratégia corporativa que 

busca enfrentar as condições críticas do desenvolvimento capitalista na etapa da crise 

estrutural do capital, caracterizada pela crise da sobreacumulação, mundialização financeira e 

novo imperialismo. Desta forma, o novo complexo de reestruturação produtiva passa a ser 

constituído por “todo orgânico”, cujos elementos compositivos são as inovações 

organizacionais, tecnológicas e sociometabólicas. Elas surgem na etapa histórica de 

desenvolvimento da grande indústria, afetada por inúmeras negociações que denominamos 

cooperação complexa - uma etapa de desenvolvimento crítico da grande indústria. 

 O autor explica que a cooperação complexa sugere alterações na morfologia do novo 

complexo de reestruturação produtiva do capital e na dinâmica sociometabólica da produção 
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do capital, advindas da revolução das redes informacionais, da nova configuração da luta de 

classes e da hegemonia pós-fordista de aspecto neoliberal. 

 Para Harvey (2010), a acumulação flexível caracteriza-se pelo confronto direto com a 

rigidez do fordismo, pois se apoiaria na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados 

de trabalho, dos produtos e padrões de consumo; caracteriza-se, também, pelo surgimento de 

setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços 

financeiros, novos mercados e taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 

tecnológica e organizacional. Igualmente se caracteriza pelo novo movimento de 

“compreensão do espaço-tempo” no mundo capitalista. Assim, a reestruturação produtiva do 

capital integra inovação tecnológica, organizacional e sociometabólica como momentos 

constitutivos do “todo orgânico” da produção do capital. 

Alves (2011) considera que 

  

[...] a produção flexível implica também a ‘flexibilidade da 
contratação salarial’, isto é, o afrouxamento das condições jurídicas 

[...] que regem o contrato de trabalho. [...] o toyotismo incentiva a 

instabilidade salarial ou a constituição de uma nova precariedade do 
trabalho que permita [...] a contratação de trabalho parcial ou trabalho 

temporário. (p.51); 

 

O autor defende que a flexibilização da contratação salarial e a constituição de um 

precário mundo do trabalho, além da flexibilização dos salários com a individualização do 

poder de barganha da classe empresarial, são elementos compositivos das condições objetivas 

pressupostas de “captura” da subjetividade do trabalho vivo pelo capital. 

De acordo com Lazzareschi (2009), 

 

Assim, a introdução das novas tecnologias e das novas técnicas 

gerenciais do processo de trabalho só poderá ser compreendida como 

fruto de uma situação de crise econômica mundial; como esforço 

intelectual de adaptação das tecnologias de informação, desenvolvidas 
sobretudo por razões políticas durante os anos de Guerra Fria, ao 

processo produtivo e de prestação de serviços como instrumento de 

enfrentamento da crise; como resultado da necessidade de expansão 
dos mercados, própria do regime capitalista de produção e 

fundamental em situação de crise, e, como possibilidade vislumbrada 

pelos próprios trabalhadores de melhoria de suas condições de vida, 
que com ela têm consentido, apesar de todos os problemas 

provenientes. (p. 57). 

 

Por sua vez, Harvey (2010) faz uma reflexão comparando a aplicação das novas 

tecnologias pelas empresas fordistas, em seu processo de trabalho; contudo as pressões 
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competitivas e a luta por um melhor controle do trabalho levaram ao surgimento de formas 

industriais totalmente novas ou à integração do fordismo a toda uma rede de subcontratação e 

de “deslocamento” para dar maior flexibilidade diante do aumento da competição e dos 

riscos. 

Já Castells (2010) explica que o pós-industrialismo refere-se à expansão das profissões 

fortes em informação, como os cargos de administradores, profissionais especializados e 

técnicos, representando o cerne da nova estrutura ocupacional. Há, também, o aumento das 

profissões em serviços mais simples e não qualificados. Esses empregos de baixa qualificação 

podem representar uma grande proporção da estrutura social pós-industrial em termos de 

números absolutos. As sociedades informacionais poderiam ser caracterizadas por uma 

estrutura social cada vez mais polarizada intermediária. 

A reestruturação produtiva apresenta, em seu fundamento, a modificação e 

reorganização do processo de trabalho. São formas diferentes de lidar com o sistema 

produtivo (que também mudou), com os estoques, com as pessoas. Participar de um contexto 

como este é ter que se reinventar profissionalmente, pois a adaptação do perfil e das 

competências que formam esse trabalhador faz parte da sobrevivência no mercado de 

trabalho. Mudanças sempre estarão presentes no cotidiano dos trabalhadores; contudo, 

aquelas trazidas pela reestruturação produtiva e seus elementos (toyotismo, NTICs) são 

consideráveis.  

Até o momento, foram abordadas as transformações gerais ocorridas no mundo do 

trabalho global; contudo, se faz necessário compreender qual a vivência que os trabalhadores 

tiveram na década de 1990, quando a reestruturação produtiva se consolida no Brasil. É válido 

lembrar que na década citada, os baby boomers já faziam parte do mercado de trabalho e 

possuíam atividades profissionais. Tal contextualização, portanto, se faz necessária para a 

busca e entendimento das competências a serem desenvolvidas a partir dos desafios propostos 

pela reestruturação produtiva e todos os seus elementos. 

 

2.2  Reestruturação produtiva no Brasil 

 

A reestruturação produtiva possui características peculiares em qualquer parte do 

mundo: novas formas de produção advindas do toyotismo, consolidação da aplicação das 

NTICs no ambiente de trabalho, fazendo com que os trabalhadores e organizações tenham que 

se adaptar para não ficar fora do mercado. No Brasil, todas essas consequências começaram a 

ser vivenciadas a partir da década de 1990. Entretanto, por ser um país emergente, possui 
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particularidades econômicas e políticas nesse período. Uma vez que esta pesquisa se dedica 

aos profissionais atuantes na Região Metropolitana do Vale do Paraíba - SP, é válido 

contextualizar a reestruturação produtiva neste ambiente peculiar. 

Segundo Alves (2011), no Brasil, o ‘toyotismo restrito’ da década de 1980 deu lugar 

ao ‘toyotismo sistêmico’ das décadas de 1990 e 2000. Seus princípios organizacionais 

tenderam a se adaptar às particularidades concretas da produção de mercadorias, surgindo 

como o “momento predominante” do novo complexo de reestruturação produtiva.  

No período que oscila entre as décadas de 1980 e 1990, Montali (2000) identifica 

cinco diferentes oscilações do nível de atividade da economia nacional, no decorrer dos anos 

1981-1996, quando se sucederam fases de recessão (1981-1983 e 1990-1992), de 

desaceleração (1987-1989), e períodos de recuperação do Produto Interno Bruto (1984-1986 e 

1993-1996). Tais oscilações, segundo o autor, caracterizam o período como de elevada 

instabilidade monetária, incerteza nas decisões empresariais e de múltiplas inseguranças 

para os trabalhadores. 

Afirma-se, portanto, com base nos autores citados, que a reorientação da política 

econômica, ao promover um processo de abertura da economia, induz a um movimento 

generalizado de racionalização econômica no país, representando uma ruptura com o padrão 

dominante até o final da década de 80, influenciando o mercado de trabalho brasileiro.  

Por outro lado, há também a análise de que o desemprego elevado e a precarização das 

relações de trabalho resultam da orientação da política macroeconômica e não apontam para a 

construção de um modelo de crescimento sustentado, como é previsto por alguns. Montali 

(2000) argumenta que os efeitos combinados, a partir de 1990, de políticas recessivas, de 

desregulação e redução do papel do Estado, de abertura comercial abrupta, de taxas de juros 

elevadas e de apreciação cambial seriam responsáveis pela instalação de um cenário 

desfavorável ao comportamento geral do emprego nacional. 

Resultados de pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP, 

2014) mostram o prosseguimento da redução de postos de trabalho na indústria paulista. Entre 

junho de 1994 e janeiro de 1998, foram extintos 401.347 empregos industriais. O mês de 

janeiro de 1998 é indicado como o pior resultado desde agosto de 1996: foram abolidos 

27.856 postos de trabalho. Em junho de 1998, o número de empregados na indústria paulista 

era 5,3% menor que o apontado em junho de 1997. Outro indicador divulgado pela FIESP 

(2014) no final de julho, o INA (Indicador do Nível de Atividade), mostra a estabilização da 

atividade industrial nos meses de maio e junho de 1998 em níveis inferiores (-6,2%) aos de 
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outubro de 1997, isto é, em momento anterior ao desencadeamento da crise no Sudeste 

Asiático. 

Além das tendências nacionais, deve-se considerar que o Estado de São Paulo vem 

passando por intensas transformações em suas atividades econômicas ao longo dos anos 80 e 

90. A análise dessas transformações deve, obrigatoriamente, levar em conta processos 

relacionados: a desconcentração industrial, o desenvolvimento do setor terciário e a 

reestruturação produtiva. 

As transformações regionais, associadas à instabilidade da economia nas duas últimas 

décadas, têm instigado, desde então, a redução do emprego industrial, o crescimento das 

ocupações ligadas ao terciário — de caráter formal ou informal — e o progressivo 

empobrecimento da população. Estas tendências definem, portanto, o perfil atual das 

atividades econômicas do Estado de São Paulo e influenciam nas possibilidades de emprego, 

nos arranjos familiares de inserção no mercado de trabalho e nas condições de vida da 

população. 

Em consequência desses processos, Montali (2000) aponta que o desemprego, nos 

anos 90, tem assumido características específicas, atingindo mais pesadamente as atividades 

industriais, os ramos metal-mecânico, têxtil e vestuário, os postos de chefias intermediárias 

(devido ao achatamento da estrutura hierárquica das empresas), os empregos assalariados 

regulamentados e os trabalhadores menos qualificados. Logo, no início da década, os níveis 

de desemprego no Estado de São Paulo, consequentemente, na Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba, eram maiores que os observados na segunda metade dos anos 80.  

De acordo com Lassance e Sparta (2003), o capitalismo pós-industrial contemporâneo 

apresenta novas características, que são apresentadas por vários autores como: De Masi 

(1999); Harvey (1996); Jenschke (2001); Lassance (1997); Lisboa (2002); Pochmann (2001); 

Sarriera (1998); Silva e Magalhães (1996).  

Assim, a organização, a estabilidade, a certeza, a previsibilidade, ícones da sociedade 

industrial, foram substituídas pela flexibilidade da produção e das relações de trabalho, que 

passaram a ser guiados pelas flutuações do mercado de consumo. 

Como resultado destas transformações, postos de trabalho na indústria vêm 

diminuindo e o decréscimo do emprego estrutural vem gerando desemprego e dando lugar ao 

trabalho autônomo e à economia informal, ou seja, exigindo que os trabalhadores do século 

XXI se adaptem a uma realidade que vinha sendo construída durante séculos. Estas 

mudanças, no mundo do trabalho, podem gerar instabilidade e exigem do trabalhador uma 
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série de novas habilidades para a empregabilidade, como: flexibilidade, capacitação 

tecnológica e adaptabilidade.  

A partir do contexto apresentado por Dutra (2002), Ferreira (2000), Caldas e Wood Jr 

(1997) observa-se que há uma crise gerada pelo desemprego, pela precariedade dos vínculos 

contratuais e pela exclusão social daqueles que não se adaptam ou não possuem 

conhecimentos na área tecnológica. Muitos dos grupos profissionais que apresentavam uma 

situação positiva até o momento, a partir de exigências diferenciadas de competências agora 

valorizadas, perdem posições em termos de vagas no mercado de trabalho e salários ou 

simplesmente são excluídos do mercado.  

Considerando as variáveis explicativas que integram cada posição, na escala de 

estratificação social através do salário, do poder ou de qualquer espécie de prestígio social, 

torna-se difícil incluir os milhões de trabalhadores que não obtiveram atualização de suas 

competências. Por não ter cabimento a sua integração ou por não poderem ascender na escala 

de estratificação social, pode-se considerar que para os grupos de profissionais em crise, não 

foi possível sequer caminhar por qualquer tipo de negociação ou contratação coletiva ou de 

contratação. 

Desta forma, de acordo com Thomaz Jr. (2008), 

  

[...] a precarização da força de trabalho [...] em geral assume formas 
sócio-histórico-geográficas diferenciadas ao longo do processo de 

desenvolvimento capitalista. A título de exemplo poderíamos indicar 

os trabalhadores de telemarketing, os digitalizadores, os trabalhadores 

envolvidos na cibernética de modo geral, que em grande medida, se 
vinculam ao mercado de trabalho na modalidade de subcontratados, 

terceirizados, ou formas derivadas da informalização. (p.124-5). 

 

Certamente com a invenção e inovação tecnológicas e as mudanças na organização do 

trabalho, a estabilidade normativa dos grupos sócioprofissionais, corporizada na negociação 

coletiva e na contratação coletiva, modificaram. Entre os fatores que estiveram no princípio 

dessa tendência, destaca-se a transformação das qualificações do fator de produção trabalho, o 

aumento do desemprego e da precariedade (como alguns autores consideram) dos vínculos 

contratuais.  

Com esse raciocínio, tem-se uma visão pessimista do mercado de trabalho. O que esse 

estudo não pode deixar de considerar é que há o surgimento de grupos emergentes de 

trabalho. As relações tornam-se diferentes, nem sempre precarizadas. Isso se considerarmos 
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que os trabalhadores constituem um grupo forte e que também participaram das modificações 

vividas atualmente. Principalmente os baby boomers que praticaram tal variação. 

A partir de todos os estudos aqui citados, apresenta-se também uma rapidez nas 

decisões, bem como maior autonomia nas decisões do trabalhador (e junto a ela maior 

responsabilidade). Tal autonomia reflete-se, inclusive, no tipo de contrato ou forma de 

trabalho que ele terá. Há realmente consequências negativas nos contratos de pessoas jurídicas 

ao invés daqueles regidos pela CLT? Teria maior liberdade de organizar seus compromissos 

aquele trabalhador que atua em um escritório dentro de sua própria casa? 

Talvez essas questões sejam menos complexas para um profissional das gerações X e 

Y responderem, pois iniciaram suas carreiras nesse contexto. Entretanto, quais implicações 

possíveis para um baby boomer? 

A proposta é de compreender também um trabalhador menos passivo e mais atuante e 

protagonista na construção de sua trajetória profissional. Mesmo porque, atualmente as 

organizações esperam que seus empregados busquem por si mesmos a sua qualificação e 

construam o seu diferencial. Ou seja, o trabalhador dono da construção de sua própria 

carreira. 

O que pode ser observado: a identidade coletiva baseada nos interesses profissionais e 

sociais do operariado dos setores básicos da economia (metalurgia, têxtil, mecânica, 

automobilística, siderurgia etc.) da segunda Revolução Industrial (finais do século XIX - fim 

da década de 60) tende para a sua desintegração. A diversidade de grupos profissionais faz 

com que estes tenham um desafio maior para organizar-se e buscar por seus interesses. Assim 

como atualmente é comum a união de organizações concorrentes unirem-se para enfrentar o 

mercado competitivo, os trabalhadores também precisam se reorganizar para conquistarem o 

espaço devido. 

Montali (2000) afirma que a reestruturação produtiva intensificou-se na Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP), a partir de 1990 e teve por principais consequências, até 

1994, o aumento do desemprego, a precarização das relações de trabalho, mudanças na 

inserção dos diferentes componentes da família no mercado de trabalho e deterioração da 

renda. 

 

Os resultados da análise do período 1990-1994 evidenciam, por um 
lado, a capacidade das famílias de se rearranjarem em sua inserção no 

mercado de trabalho diante das mudanças nos padrões de 

incorporação da força de trabalho e das restrições diferenciadas 
encontradas pelos membros da família. Mostram, por outro lado, que 

os rearranjos realizados nos diferentes tipos de família da RMSP no 
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contexto da reestruturação produtiva e em uma conjuntura 

inflacionária não conseguiram manter os níveis dos rendimentos 

familiares.
 
Em 1990, 39% das famílias encontravam-se abaixo da 

linha de pobreza e, em 1994, 48% delas eram consideradas pobres, ou 

seja, não dispunham de rendimentos suficientes para suprir sua 

necessidade de bens e serviços. (MONTALI, 2000, s/p). 

 

De acordo com Azeredo e Ramos (1995), a inexistência de políticas de emprego no 

período 1990-1994, como meio de enfrentar a diminuição dos postos de trabalho, decorrente 

da reestruturação das formas de produção e de gerenciamento (a não ser o apoio temporário 

ao desempregado por meio do seguro-desemprego, a intenção de estabelecer políticas de 

emprego só foi esboçada a partir de julho de 1995), bem como o pequeno alcance das 

políticas adotadas até 1998, têm tornado evidente que os trabalhadores estão, até este 

momento, entregues aos mecanismos de incorporação da força de trabalho, regidos pelas 

necessidades e conveniências do capital. Mesmo o movimento sindical tem tido pouco êxito 

no sentido de impedir o aumento do desemprego e a precarização das formas de inserção no 

mercado de trabalho. 

Destacam-se as respostas do mercado de trabalho, no Brasil, aos momentos de 

recessão e expansão, bem como ao ajustamento das empresas aos requisitos das novas formas 

de gestão e produção, ajustamento efetuado, como circunstância para garantir a 

competitividade em face da abertura da economia a partir de 1990. 

Algumas disposições do mercado de trabalho, nos anos 90, já estavam presentes na 

década de 80. Nesta última, aumenta-se o nível de desemprego, cresce a informalização do 

trabalho, ou seja, torna-se progressivamente menor a parcela dos ocupados que se inserem no 

mercado por meio de emprego regular e regulamentado. Segundo Pochmann (2001), ocorre a 

redução do assalariamento e também do emprego industrial. Essas tendências, além de serem 

consequências das mudanças introduzidas com a reestruturação produtiva, refletem, por outro 

lado, a dinâmica do nível de atividade da economia nacional, cuja oscilação ao longo das duas 

últimas décadas repercutiu negativamente sobre o nível geral de emprego. Pochmann (2001) 

identifica cinco diferentes oscilações no nível de atividade da economia nacional, durante os 

anos 1981-1996, quando ocorreram fases de recessão (1981-1983 e 1990-1992), de 

desaceleração (1987-1989), e períodos de recuperação do Produto Interno Bruto (1984-1986 e 

1993-1996). Tais oscilações, segundo ele, caracterizam o período como de elevada 

instabilidade monetária, incerteza nas decisões empresariais e de múltiplas inseguranças 

para os trabalhadores. 
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Contudo, o desemprego elevado e a precarização das relações de trabalho resultam da 

orientação da política macroeconômica e não apontam para a construção de um modelo de 

crescimento sustentado, como é previsto por alguns. 

  

Os efeitos combinados, a partir de 1990, de políticas recessivas, de 

desregulação e redução do papel do Estado, de abertura comercial 

abrupta, de taxas de juros elevadas e de apreciação cambial seriam 
responsáveis pela montagem de um cenário desfavorável ao 

comportamento geral do emprego nacional. (Pochmann, 2001, p. 7). 

 

Partilhando da mesma opinião, Dedecca (1996) afirma, em sua análise sobre o 

mercado de trabalho brasileiro, que a reorientação da política econômica, ao promover um 

processo de abertura da economia brasileira e induzir um movimento generalizado de 

racionalização econômica no país, tem representado uma ruptura com o padrão dominante até 

o final da década de 80. Segundo a análise do autor, até os anos 70, a indústria de 

transformação e a construção civil dinamizaram fortemente o mercado de trabalho urbano. 

Nos anos 80, a proteção externa garantiu um movimento lento de reorganização produtiva e 

defendeu o emprego industrial, ao mesmo tempo em que uma expansão dos serviços públicos 

sociais e os serviços produtivos e voltados para o consumo de alta renda, sustentaram a 

estrutura ocupacional. Em movimento contrário, 

 

[...] a racionalização econômica dos anos 90 tem ferido violentamente 
a capacidade de geração e o nível de emprego dos diversos setores 

econômicos, levando a uma redução acentuada da dimensão 

ocupacional do trabalho assalariado protegido nos mercados urbanos 

e metropolitanos de trabalho. (DEDECCA,1996, p. 60). 

 

Em consequência desses processos, o desemprego nos anos 90 tem assumido 

características específicas, atingindo com maior ênfase as atividades industriais, os ramos 

metal-mecânico, têxtil e vestuário, os postos de chefias intermediárias (devido ao achatamento 

da estrutura hierárquica das organizações), os empregos assalariados regulamentados e os 

trabalhadores menos qualificados. Já no início da década, os níveis de desemprego na Região 

Metropolitana de São Paulo, a região mais industrializada do país, eram mais elevados que os 

observados na segunda metade dos anos 80. Para indicar a gravidade do desemprego nessa 

região, deve-se ressaltar que, a partir de 1992, as taxas de desemprego total registradas pela 

Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED/Fundação Seade), excetuando-se 1995 (1992: 

15,5%; 1993: 16,1%; 1994: 15,3%; 1995: 13,5%; 1996: 15,9%; 1997: 15,9%), são bastante 

próximas daquelas verificadas nos anos recessivos do início da década de 80 (1981: 16%; 
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1983: 16,5%). A partir de maio de 1997, recrudesce o desemprego na RMSP, que atinge, em 

1998, a média anual de 18,3%. 

As análises a respeito do mercado de trabalho na Região Metropolitana de São Paulo, 

na primeira metade dos anos 90, comprovam que o processo de reestruturação produtiva, 

intensificado, a partir de 1990, tem afetado, com maior destaque, os postos de trabalho 

masculinos. Brandão e Montagner (1996) revelam, para o período, exacerbada queda na taxa 

de ocupação masculina, ao mesmo tempo em que se mantêm as taxas de ocupação feminina. 

A reestruturação produtiva influenciou as relações de trabalho em todo o mundo e, a 

inexistência de políticas de emprego e de políticas de proteção social no Brasil, teve, por 

principais consequências, a precarização das relações de trabalho e a deterioração da renda 

familiar.  

De acordo com Montali (2000), o período entre 1990-1994, é caracterizado por 

inflação elevada, e os rearranjos de inserção no mercado não conseguiram manter os níveis 

dos rendimentos familiares. No período subsequente, entre 1995 e 1997, houve uma 

recuperação da renda per capita na região relacionada aos efeitos do plano de estabilização 

econômica (Plano Real).  

Contudo, o crescimento do desemprego e a ininterrupção do desgaste das formas de 

vinculação ao mercado de trabalho continuam a ter força sobre o enfrentamento das situações 

adversas, persistindo em afetar a renda per capta, logo nos primeiros meses de 1998. O 

agravante, neste último ano, é que, pela primeira vez desde o início do plano de estabilização, 

ou seja, desde 1994, a deterioração na renda per capta veio somar-se à deterioração do 

mercado de trabalho. 

A fim de manter a contextualização do ambiente de trabalho vivenciado pela geração 

baby boomer, é importante compreender dentro de toda conjuntura apresentada até o 

momento, qual é o modelo da competência profissional a ser seguido por esses trabalhadores, 

para que se mantenham no mercado de trabalho competitivo, cada vez mais restrito nas 

ofertas de emprego, mas promissor na criação de oportunidades provenientes da consolidação 

das NTICs no ambiente de trabalho. 
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CAPÍTULO III: AS NOVAS TECNOLOGIAS NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

3.1 Considerações sobre as novas tecnologias de informação e comunicação 

 

A comunicação é uma das prioridades estratégicas para uma empresa, pois por meio 

desse processo são transmitidas e compartilhadas todas as informações existentes dentro e 

fora de seu ambiente.  

Lemos e Lévy (2010) contextualizam: 

 

As mídias de massa surgem a partir do século XVI com a formação 
da opinião, do público, primeiro pela imprensa e, mais tarde, pelos 

meios audiovisuais como o rádio e a televisão. O transporte à 

distância do “pensamento e da força” (de Tarde, 2005) vai criar as 
redes das primeiras cidades modernas ganhando novas dimensões nos 

séculos XIX com a revolução industrial e com as mídias de função 

massiva no final do século XX. Com a era pós-industrial e a 
emergência de processos comunicativos com funções pós-massivas, 

surgem formas de produção e circulação da opinião pública abertas, 

multimidiáticas e interativas. (p. 26). 

 

As mídias de massa surgem com o propósito de diminuir a distância entre as pessoas e 

prolongar a distância pela qual o pensamento pode ser propagado. De acordo com os autores, 

a primeira tecnologia de comunicação de massa foi a imprensa e após alguns séculos, tem-se a 

INTERNET que consegue unir todas as formas de comunicação existentes. 

As tecnologias, em todos os tempos, alteraram as formas de lembrança, funções usuais 

com que os homens armazenam e movimentam suas memórias humanas, seus conhecimentos. 

Segundo Kenski (1998), na atualidade, as novas tecnologias de comunicação não apenas 

transformam as formas de armazenamento e acesso das memórias humanas como, também, 

alteram o próprio sentido do que é memória. Por meio de imagens, sons e movimentos 

apresentados virtualmente em filmes, vídeos e demais equipamentos eletrônicos de 

comunicação, é possível a fixação de imagens, o armazenamento de vivências, sentimentos, 

aprendizagens e lembranças que não necessariamente foram vivenciadas in loco pelos seus 

espectadores. 

Segundo Castells (2010), a INTERNET originou-se de um esquema imaginado na 

década de 1960, pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa 

dos Estados Unidos (DARPA) para impedir a tomada ou destruição do sistema norte-

americano de comunicações pelos soviéticos, em caso de guerra nuclear. O resultado foi uma 

arquitetura de rede que não pode ser controlada a partir de nenhum centro e é composta por 
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milhares de redes de computadores autônomos, com inúmeras formas de conexão, 

contornando barreiras eletrônicas. A ARPANET tornou-se a base de uma rede de 

comunicação horizontal global, composta por milhares de redes de computadores. 

 Para o autor, a revolução da tecnologia da informação foi essencial à prática de um 

importante processo de reestruturação do sistema capitalista a partir da década de 1980. Logo, 

o autor conceitua: 

 

Como tecnologia, entendo, [...] o uso de conhecimentos científicos 

para especificar as vias de se fazerem as coisas de uma maneira 
reproduzível. Entre as tecnologias da informação, incluo, [...] o 

conjunto convergente de tecnologias em microeletrônica, computação 

[...], telecomunicações / radiodifusão, e optoeletrônica. [...] também 

incluo [...] a engenharia genética e seu crescente conjunto de 
desenvolvimentos e aplicações. (p.67). 

 

A tecnologia é o ponto inicial da análise da complexidade da nova economia, 

sociedade e cultura. Para Castells (2010) a tecnologia não determina a sociedade. Nem a 

sociedade escreve o curso da transformação tecnológica. Muitos fatores, inclusive criatividade 

e iniciativa empreendedora, intervêm no processo de descoberta científica, inovação 

tecnológica e aplicações sociais; o resultado final depende de um complexo padrão interativo. 

Portanto, segundo Gonçalves (1994), a tecnologia é muito mais que, apenas, 

equipamentos, máquinas e computadores. A organização funciona a partir da operação de dois 

sistemas que dependem um do outro de maneira variada. Existe um sistema técnico, formado 

pelas técnicas, ferramentas e métodos utilizados para realizar cada tarefa. Existe também um 

sistema social, com suas necessidades, expectativas e sentimentos sobre o trabalho. Os dois 

sistemas são simultaneamente otimizados quando os requisitos da tecnologia e as 

necessidades das pessoas são atendidos conjuntamente. Assim, é possível distinguir entre 

tecnologia (conhecimento) e sistema técnico (combinação específica de máquinas e métodos 

empregados para obter um resultado desejado). Neste caso, a tecnologia seria representada 

por um conjunto de características específicas do sistema técnico. 

A tecnologia é dinâmica e evolui rapidamente. O seu desenvolvimento está em 

processo e, no ritmo atual, deve estender-se pelo próximo século. O rápido desenvolvimento 

das novas formas de tecnologia dificulta identificar como elas serão configuradas no futuro. 

Existem diversos tipos de inovação, com várias espécies de efeitos competitivos e o assunto 

tem sido um tema importante na literatura que trata do assunto. Segundo Goodman (1990), os 

múltiplos impactos da tecnologia sobre as competências características da empresa podem ser 
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qualificados em duas modalidades: a primeira fala dos conceitos nucleares da empresa e a 

segunda apresenta o vínculo entre esses conceitos e os componentes dos serviços prestados. 

Seguindo esta linha de raciocínio, as inovações tecnológicas podem ser radicais, importantes 

ou incrementais. As inovações radicais têm amplo impacto sobre o sistema produtivo, 

podendo tornar obsoleta, total ou parcialmente, a base técnica existente. Geralmente são 

intensivas, em ciência, e um bom exemplo é o surgimento da microeletrônica. As inovações 

importantes são aquelas que têm impacto sobre certos mercados, podendo modificar a 

dinâmica da competição. 

De acordo com Castells (2010), as redes de computadores acarretaram a expansão da 

internet após a sua privatização na década de 1990 e a grande GENERALIZAÇÃO do seu uso 

em todos os campos de atividade. A INTERNET propriamente dita foi usada pela primeira 

vez em 1969, mas se difundiu somente anos mais tarde. A quantidade de usuários de 

INTERNET no mundo passou de menos de quarenta milhões em 1995, para 

aproximadamente 1,5 bilhão em 2009. 

 O autor argumenta que a partir da década de 1990, houve a disseminação da 

comunicação sem fio. Usando um fator conservador de multiplicação de usuários, pode-se 

calcular que mais de 60% das pessoas no mundo inteiro têm acesso à comunicação sem fio 

desde 2009. Na década de 2000, há crescente convergência tecnológica entre internet, 

comunicação sem fio e várias aplicações que distribuem capacidade comunicativa pelas redes 

sem fio, ou seja, a internet, World Wide Web e a comunicação sem fio são meios para a 

comunicação interativa. 

 Ainda com Castells (2010), verifica-se que os espaços sociais na INTERNET 

multiplicaram seu conteúdo e dispararam em número para formar uma sociedade virtual, 

diversificada e difusa. O Facebook, por exemplo, expandiu as formas da sociabilidade para 

redes de relacionamentos entre pessoas identificadas, de todas as idades. 

Segundo Ferreira (2000), “[...] o conceito de novas tecnologias só poderá ser 

compreendido se tiver uma base intrinsecamente social e humana.” (p. 106). Sendo a técnica, 

na sua condição física e material um fator externo, por causa disso, como material e como 

energia, é também um produto genuíno do pensamento, da ação e da ciência que a humanidade 

tem desenvolvido ao longo da história. Assim, como a organização do trabalho tem sido objeto 

de uma evolução concebida e estruturada pelos indivíduos e grupos que nela se integraram, o 

mesmo pode ser afirmado em relação às novas tecnologias. 
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Para Kenski (1998), a partir da banalização das tecnologias eletrônicas de 

comunicação e de informação, a sociedade atual adquiriu novas maneiras de viver, de 

trabalhar, de se organizar, de representar a realidade e de fazer educação.  

Desta forma, Lemos e Lévy (2010), defendem que, “[...] o surgimento da cibercultura 

implica novos sentidos da tecnologia com a emergência do paradigma informacional. Este 

instaura a passagem do modo industrial (material e energético) para o informacional 

(eletrônico-digital).” (p.22).  

 Por sua vez, Casado (2002) argumenta que o uso da comunicação e o processo de 

evolução de seus meios, possibilitam o desenvolvimento das unidades sociais, dos pequenos 

grupos, em vilas e cidades. Toda a técnica subjacente a estes processos de comunicação 

alterou os padrões de sociabilidade das pessoas entre si. E tal desenvolvimento ocorreu, sem 

dúvida, para a evolução humana, favorecendo a organização do pensamento, que conferiu ao 

homem maior probabilidade de sobrevivência. 

A Internet, também chamada de comunicação mediada pelo computador (CMC), é um 

ambiente interativo de comunicação que surge a partir de um espaço social denominado 

ciberespaço: um terreno fértil para novas relações sociais, regras e, possivelmente, para uma 

nova identidade profissional. 

A CMC é descrita, igualmente, como um processo que tem mais em comum com 

interações do que com os procedimentos tecnológicos; portanto, a interação é a característica 

principal do ciberespaço, onde se pode construir um senso de identidade e controle, estando 

inserida num contexto amplo chamado Cibercultura que, para Lévy (1999), é o conjunto de 

técnicas, de práticas, atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 

juntamente com o crescimento do ciberespaço. E o ciberespaço é, para o autor, o novo meio 

de comunicação que surge da intercomunicação mundial dos computadores. O termo 

especifica o universo de informações que é guardado pela tecnologia da informação. 

Mas apesar da CMC ser baseada em tecnologia, sua difusão e importância social se 

apoiam na comunicação, uma vez que aquela leva à formação de sistemas sociais os quais 

unem pessoas, culturas e é, por conseguinte, incentivadora de novos comportamentos. 

Na arquitetura virtual, a Cibercultura, particularmente a tecnologia da informação, é o 

pilar central. Avanços qualitativos nesta tecnologia, tal como a computação cooperativa, 

indisponíveis até a década de 90, permitiram o surgimento de processos flexíveis, 

compartilhados e interativos de produção, distribuição e gerenciamento, o que contribuiu para 

acelerar o desmembramento da cadeia de valor.  
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Segundo Castells (1999), a criação de uma linguagem digital permitiu agregar, no 

mesmo sistema de comunicação, a forma escrita, oral e audiovisual, transformando a natureza 

e o conteúdo das informações que podem ser trocadas entre as empresas. 

A tecnologia da informação, portanto, é um grande reflexo desse mundo que se 

desenvolve de forma cada vez mais acelerada. Nela encontram-se sujeitos em busca desse 

mundo enorme que não se pode abraçar. Procura-se, então, obter o máximo no menor tempo 

possível – o que torna os contatos mediados por essa tecnologia de informação cada vez mais 

efêmeros e pouco substanciais, afirma Guigliano (1999). 

De qualquer forma, a tecnologia da informação, como expressão da chamada 

Revolução da Informação, está operando mudanças substanciais na vida individual e social 

das comunidades, integrando as pessoas sem limite de distância, tempo e espaço. 

São novas formas de se fazer negócios, novas alternativas de conhecimento e de 

acesso às informações, novas possibilidades de entretenimento e de relacionamento. A 

tecnologia da informação promete realizar quase tudo que humanamente possamos desejar em 

termos de consumo, cultura, lazer, informação, contato permanente com pessoas.  

Sendo considerada desta forma, para Novo (2004), 

 

[...] a Internet abre ao homem novas possibilidades de 
relacionamentos, de como fazer transações; traz a possibilidade de 

experimentar jeitos diferentes de estar sendo sem que isso seja 

perigoso em certo sentido; traz a possibilidade de fantasiar de uma 
forma totalmente nova (p. 91). 

 

 É um encontro extenso: entre pessoas que nunca teriam oportunidade de se reunirem 

no espaço real. Desta interação surgem comunidades virtuais, cibernéticas, que dispensam 

lugares fixos, vizinhança física. 

É no ciberespaço que os grupos virtuais são criados compondo a cibercultura. Estes 

grupos formam-se a partir de interesses comuns e possuem variadas formas de expressão e de 

comportamento. Comportamento que através da CMC, interage com outros comportamentos, 

individual e/ou grupalmente, numa interdependência contínua. 

Segundo Alves (2011)  

 

O novo espaço de sociabilidade virtual, o ciberespaço , é um campo 

de integração difusa e flexível dos fluxos de informações e de 

comunicação entre máquinas computadorizadas, um complexo 

mediador entre os homens, baseando totalmente em dispositivos 
técnicos, um novo espaço de interação (e de controle) sócio humano 

criado pelas novas máquinas e seus protocolos de comunicação e que 
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tende a ser a “extensão virtual” do espaço social propriamente dito. 

[...] pressupõe a ideia de redes informacionais como metáfora da 

cooperação social. (p. 74). 

 

O autor considera que o ciberespaço é a expressão da práxis social complexa, capaz de 

desenvolver novas formas de virtualização. Com o ciberespaço, torna-se possível que o 

homem não seja apenas o meio, como ocorria com a máquina da grande indústria, mas, sim, 

polo ativo de um processo de subjetivação, afetado pela categoria de “trabalho imaterial”, na 

forma de trabalho concreto, inscrita na totalidade viva do novo trabalhador coletivo. 

Sendo assim, “[...] a máquina é resposta apenas como mediação de uma interação 

sócio-humana. Nessas condições da cooperação complexa, torna-se (ou deveria se tornar) 

mais clara a relação de sociabilidade homem-homem.” (ALVES, 2011, p.74). Contudo, há 

uma valorização exagerada da máquina pela ilusão de que potencializa a sociabilidade 

humana (será que não?). 

Para Kenski (1998)  

 

A tecnologia digital rompe com a narrativa contínua e sequencial das 
imagens e textos escritos e se apresenta como um fenômeno 

descontínuo. Sua temporalidade e espacialidade, expressa em imagens 

e textos nas telas, estão diretamente relacionadas ao momento de sua 
apresentação. Verticais, descontínuas, móveis e imediatas, as imagens 

e textos digitalizados a partir da conversão das informações em bytes, 

têm o seu próprio tempo, seu próprio espaço: o tempo e o espaço 

fenomênico da exposição. Elas representam portanto um outro tempo, 
um outro momento, revolucionário, na maneira humana de pensar e 

de compreender. (p. 64). 

 

Prontamente Lemos e Lévy (2010) apresentam a seguinte ideia de que  

 

Um primeiro princípio da cibercultura é a ‘liberação’ da palavra. [...]. 

Sem dúvida, a esfera da conversação mundial se ampliou, como pode 

ser comprovado com a expansão de sistemas e ferramentas de 

comunicação como blogs, wikis, podcasting, softwares sociais (como 
o facebook – de longe o mais popular no Brasil) ou novos sistemas de 

‘mobile social networking’, permitindo a troca de informação entre 

pessoas e comunidades em mobilidade, via dispositivos portáteis de 
acesso sem fio às redes. (p.25). 

 

A Cibercultura, afirma Cunha (1999), é fruto do encontro entre a tecnologia de ponta e 

o vitalismo social. Mais do que inovações técnicas, o surgimento dessas novas formas de 

sociabilidade, fundadas nas relações cotidianas e no lúdico, deu origem a essa cultura do 

virtual. 
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Para Lévy (1999), Cibercultura é o conjunto de técnicas, de práticas, atitudes, de 

modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço. Para o autor, “[...] atualmente, o ciberespaço é o sistema com o desenvolvimento 

mais rápido de toda história das técnicas de comunicação.” (p.206) 

Lemos e Lévy (2010) explicam que, ao se conectarem livremente, as pessoas acabam 

criando uma potência política, social e cultural: a potência da reconfiguração e da 

transformação. A cultura contemporânea, do digital e das redes telemáticas, está criando 

formas múltiplas, multimodais e planetárias de recombinações. 

Alves (2011), por sua vez, complementa com a ideia de que o paradigma 

microeletrônico promoveu mudanças técnicas e organizacionais, mudando produtos e 

processos e criando novas indústrias. Mas foram as novas máquinas de comunicação em rede, 

no bojo do paradigma microeletrônico, que iriam intensificar globalmente o papel da 

informação dentro das organizações. Elas constituíram um novo espaço virtual de informação 

e comunicação (o ciberespaço) inaugurando o que é denominado de Quarta Revolução 

Tecnológica. 

Lemos e Lévy (2010)  

 

O ciberespaço é um ambiente complexo, e a cultura política cresce 
nesse caldo efervescente, gerando novos processos e produtos. A 

nova potência da emissão, da conexão e da reconfiguração, os três 

princípios maiores da cibercultura, estão fazendo com que possamos 
pensar de maneira mais colaborativa, plural e aberta. Sempre que 

podemos emitir livremente e nos conectar a outros, cria-se uma 

potência política, social e cultural: a potência da reconfiguração e da 
transformação. A cultura contemporânea, do digital e das redes 

telemáticas, está criando formas múltiplas, multimodais e planetárias 

de recombinações. (p. 27). 

 

E o ciberespaço é, para o autor, o novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura 

material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 

É no ciberespaço que os grupos virtuais são criados, compondo a cibercultura. Estes 

grupos formam-se a partir de interesses comuns e possuem variadas formas de expressão e de 

comportamento. 

Continuando esse processo, Lemos e Lévy (2010) apontam que o desenvolvimento da 

computação móvel e das novas tecnologias sem fio (laptops, palms, smartphones) estabelece, 

na entrada do século XXI, a passagem do acesso por ponto de presença (Internet fixa por 
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cabos), ao acesso em um “ambiente generalizado de conexão” (Internet móvel sem fio, 

telefones celulares, redes Bluetooth e etiquetas de radiofrequência) que envolve o usuário em 

plena mobilidade. As cidades da cibercultura estão se constituindo como ambientes 

generalizados de acesso pessoal e móvel à informação. A expansão do ciberespaço está, 

agora, unindo-se aos lugares e à mobilidade urbana, criando processos de circulação e 

produção livre de informação no espaço urbano. A liberação da palavra, sua circulação 

planetária e a tensão entre funções massivas e pós-massivas serão centrais para o 

desenvolvimento da ciberdemocracia do século XXI. 

Trazendo para o ambiente organizacional, Alves (2011) afirma que “[...] a denominada 

‘empresa em rede’ e a constituição do novo trabalhador coletivo alteraram o modus operandi 

do controle do trabalho capitalista.” (p. 35). 

O autor entende que as novas tecnologias de informação e comunicação, adotadas 

pelas organizações contribuíram para a prática de novas estratégias empresariais de 

internacionalização da produção, impulsionando a mundialização do capital e contribuindo 

para o desenvolvimento do capitalismo flexível. 

Para que seja possível compreender os impactos da tecnologia nas organizações, é 

necessário também discutir o que é nova tecnologia. Vários autores se atentam para o sentido 

do que vem a ser inovação tecnológica. A nova tecnologia não é essencialmente a que se 

baseia em computadores; tampouco é aquela totalmente inédita, mas sempre é a tecnologia 

nova para a organização, em tese, mesmo que ela não seja nova para o mercado.  

Para Browne, as alterações nos processos de produção e nos modelos dos produtos que 

sejam a base do progresso tecnológico compõem as inovações. Uma diferença importante é 

aquela entre invenção e inovação. A invenção é a descoberta das relações científicas ou 

técnicas que tornam possível o novo modo de fazer coisas; a inovação é sua aplicação 

comercial. Uma linha de abordagem comum deste conceito entende que a maior parte das 

inovações se relaciona com a descoberta de um modo melhor e/ou mais eficiente e menos 

dependente de mão-de-obra para executar uma função já existente. Restringir o interesse pela 

inovação tecnológica à eficiência do processo é, no entanto, desvalorizar a tecnologia. 

As NTICs vão sempre gerar alterações no ambiente social da organização e é 

complexo imaginar alguma inovação tecnológica que pudesse ser colocada na empresa, sem 

gerar algum resultado. Considerando a amplitude dos conceitos de novas tecnologias e 

inovações tecnológicas comumente adotados, é possível imaginar o enorme alcance de suas 

implicações, tanto do ponto de vista social quanto econômico, político e psicológico na 

realização do trabalho. Além de presente em todos os tipos de organização, a tecnologia é 
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também uma potente força. Ela pode, inclusive, estender as capacitações humanas. A 

revolução industrial utilizou tecnologia para ampliar a capacidade física do homem em 

realizar trabalho. A revolução da informática está aumentando a capacidade de realizar 

trabalho mental e redistribuindo o tempo que se dedica à realização das várias atividades.  

Para encerrar esta seção do trabalho, é importante contextualizar as fases de 

desenvolvimento, pelas quais as organizações e trabalhadores passaram até a atualidade. 

Segundo Alves (2011), a Primeira Idade da Máquina consistia na produção de motores 

a vapor a partir de 1848. Já na Segunda Idade da Máquina, ocorreu a produção de motores 

elétricos e de combustão a partir dos anos 1890, no século XIX. Na Terceira Idade da 

Máquina, a produção de motores eletrônicos e nucleares a partir dos anos 1940, no século 

XX, chegando na Quarta Idade da Máquina em que há a produção de máquinas 

microeletrônicas informacionais e sua integração em rede interativa ou controlativa 

(ciberespaço) a partir dos anos 1980 no século XX. 

Desta forma, segundo o autor, a Terceira Revolução Industrial seria marcada pela 

Terceira Revolução Tecnológica ou “revolução informática” e a Quarta Revolução 

Tecnológica ou “revolução das redes informacionais”, com a última sendo o desdobramento 

radical da primeira. 

Segundo Alves (2011)  

 

O “paradigma microeletrônico” promoveu mudanças técnicas e 

organizacionais, mudando produto e processos e criando novas 
indústrias [...]. Mas foram as novas máquinas de comunicação em 

rede, no bojo do paradigma microeletrônico, que iriam intensificar 

globalmente o papel da informação dentro das organizações. Elas 

constituíram um novo espaço virtual de informação e comunicação (o 
ciberespaço) inaugurando o que denominamos Quarta Revolução 

Tecnológica. (p. 70). 

 

A seguir, será abordada a base técnica das inovações tecnológicas do capital que 

incorporam as sinergias da sociedade em rede e das possibilidades técnicas abertas por essa 

Quarta Revolução Tecnológica. 

 

3.2 Mudanças no mundo do trabalho a partir das novas tecnologias 

 

As novas tecnologias e seus impactos no trabalho humano têm sido abordados sob 

vários ângulos, variando conforme as áreas do conhecimento e a natureza da problemática 

analisada. Castells (2010) considera que “[...] o amadurecimento da revolução das tecnologias 
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da informação na década de 1990 transformou o processo de trabalho, introduzindo novas 

formas de divisão técnica e social de trabalho.” (p. 304). 

Dentre as várias tecnologias que tiveram impacto na realização do trabalho, na 

atualidade, a de informática é a que tem despertado maior atenção. Sua utilização é muito 

disseminada em diversos ambientes de trabalho e a abrangência de seus impactos é muito 

ampla, justificando o interesse em analisá-los mais atentamente. Um exemplo desses impactos 

é a intensificação da preocupação com as informações, que, ao serem mais facilmente 

utilizadas com a informática, geram uma série de alterações na organização das empresas, 

inclusive no nível da relação entre as suas diversas áreas e as pessoas que nela atuam. Mais 

recentemente, a informática uniu-se às telecomunicações e à automação de escritórios para 

dar lugar à TI (tecnologia da informação). Amplificado por esta relação, o potencial de 

impacto da informática fez-se sentir nos mais diferentes setores da atuação.  

Na opinião de Zuboff (s/d), as pessoas passam maior parte do tempo discutindo os 

dados disponíveis. Por um lado, informação é algo muito abstrato e quanto mais abstrato e 

mais presente no cotidiano, mais importante é partilhar opiniões e interpretações com outras 

pessoas. Por outro lado, é necessário dispor de tempo para discutir os assuntos relevantes e a 

tecnologia foi criada e desenvolvida para liberar tempo das pessoas para essa discussão (se ela 

conseguiu ou não, faz parte de outro âmbito de discussão). 

Estudar esses novos meios de interatividade, conhecer as competências profissionais a 

serem desenvolvidas, é mais uma tarefa pertinente àqueles que se interessam pelo estudo do 

comportamento humano, pois, se a tecnologia traz mudanças, o indivíduo muda junto com ela. 

Cabe às Ciências Sociais acompanhar todas essas transformações porque elas têm influenciado 

não só o homem e suas formas de relacionamento, como também já estão motivando o 

surgimento de outras/novas competências profissionais. 

Segundo De Masi (2013), há 200 anos as empresas eram sinônimo de modernidade. 

Atualmente, são vistas como os locais mais conservadores, nos quais não há lugar para o 

teletrabalho (forma de trabalho em que o trabalhador exerce suas atividades e funções, sem 

necessitar estar presencialmente no local de trabalho. Pode trabalhar no escritório de sua 

própria casa, por exemplo) ou para evolução da carreira feminina. Portanto, a empresa é um 

conjunto de paradoxos que se encube de julgar a sociedade, ainda que gere crise nesta mesma 

sociedade. Desta forma, é errôneo o modo como as empresas utilizam as Novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação (NTICs) porque influenciam na liberdade humana (não se 

trabalha juntos presencialmente, mas pode-se entrar em contato com o empregado em 
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qualquer momento). Assim, as empresas não podem ser usadas como um exemplo, mas como 

uma instituição a ser melhorada no âmbito da disseminação da cibercultura. 

Para Abrahão (2000) “[...] as novas tecnologias e seus impactos no trabalho humano 

têm sido abordados sob vários ângulos, variando conforme as áreas do conhecimento e a 

natureza da problemática analisada.” (p. 49). 

Castells (2010) analisa a questão das atividades versus o tempo necessário para 

executá-las. Para ele, o sistema de gerenciamento de estoque just-in-time foi o símbolo da 

produção enxuta, mesmo, pertencendo à era pré-eletrônica da tecnologia industrial. 

Entretanto, esta compressão temporal não depende, principalmente, do uso mais intensivo do 

tempo dos trabalhadores ou mais trabalho sob o imperativo do relógio. Há necessidade de 

mão-de-obra qualificada para gerenciar o tempo de maneira flexível, algumas vezes 

acrescentando mais horas de trabalho, adaptadas a cronogramas flexíveis. 

Alves (2011) considera que  

 

[...] as novas tecnologias deram mais poder ao capital não apenas na 
alocação dos “fatores de produção”, mas na luta contra o trabalho 

organizado. [...] as inovações tecnológicas aparecem [...] alterando 

profundamente os termos da luta de classes e as relações dos grandes 

grupos capitalistas com a classe trabalhadora organizada, 
particularmente no setor industrial. (p. 70). 

 

 O trabalho no âmbito das NTICs é, ao mesmo tempo, impessoal e interpessoal. Pode 

chegar a ser intenso, sem interferências ou inibições, conectando pessoas marcadas por fortes 

diferenças geográficas e sociais. Nesta dinâmica, as NTICs tanto abrem horizontes como 

também podem isolar pessoas, dispensando comunidades, ou reunindo-as virtualmente. 

Segundo Castells (2010), as descobertas tecnológicas ocorreram em agrupamentos, 

interagindo entre si num processo de retornos cada vez maiores. Ou seja, a inovação 

tecnológica não é uma ocorrência isolada uma vez que reflete a sociedade. 

Por um lado, as NTICs integraram, nos seus mecanismos automáticos, uma parte 

substancial do “saber-fazer” que antes era pertença exclusiva da ação individual e coletiva do 

operariado no contexto das fábricas e oficinas da Segunda Revolução Industrial. Não admira, 

assim, que desde o início da década de setenta, a energia, a informação e o conhecimento do 

operariado fossem deslocados progressivamente para as máquinas-ferramentas de comando 

numérico, para a microelectrônica e a informática. Novos postos de trabalho são criados em 

programação, concepção, manutenção e fiscalização das novas tecnologias, ao mesmo tempo 

em que outros vão sendo extintos. 
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Para Alves (2011), as NTICs adotadas pelas empresas de capital concentrado 

contribuíram, no contexto histórico da hegemonia neoliberal, para a prática de novas 

estratégias empresariais de internacionalização da produção, incentivando a mundialização do 

capital e colaborando para o desenvolvimento do capitalismo flexível. 

A mesma tecnologia também auxilia na avaliação dos assuntos por meio de suas 

técnicas de análise. A utilização das NTICs não se restringe apenas ao escritório, pois seu 

impacto também é percebido na fábrica e no comércio. As técnicas desenvolvidas no 

ambiente de produção, para análise da forma de realização do trabalho, têm sido aplicadas nos 

escritórios, como é o caso da abordagem de sistemas sociotécnicos. Tendo adentrado nas mais 

variadas organizações e na vida pessoal de parte considerável da população mundial, as 

NTICs evoluem rapidamente, de forma a atingir cada vez mais um padrão de preço, qualidade 

e aspecto físico adequado ao seu reconhecimento como um produto de demanda básica por 

parte dos indivíduos e das organizações. O aparecimento do computador foi o elemento 

detonador de um processo de intensificação das diferenças entre as formas tradicionais de 

realizar o trabalho e as novas formas. Esta tecnologia é tão importante que, por si só, 

justificaria esta pesquisa para que fossem explorados os mais diversos aspectos relativos aos 

impactos, percebidos ao se introduzir as NTICs: em uma organização, no decorrer do 

processo, durante a absorção desta tecnologia, e nas características da organização após essas 

etapas. 

Castells (2010) salienta que a associação das empresas ou dos países já não possuía 

regalias, porque o aumento da concorrência global continuava redesenhando a geometria 

variável do trabalho e dos mercados. O trabalho nunca foi tão central para o processo de 

realização de valor. Porém, os trabalhadores (independentemente de suas qualificações) nunca 

foram tão vulneráveis à empresa, uma vez que haviam se tornado indivíduos pouco onerosos, 

contratados em uma rede flexível, cujos destinos eram desconhecidos da própria rede. 

Cattani e Holzmann (2011). Um componente inquestionável da abordagem do trabalho 

é a inovação tecnológica, que produz artefatos, equipamentos e processos que, mais 

intensamente, passam a mediar a ligação entre o homem e a sociedade. O aumento acelerado 

da produtividade e a relação inversa entre produção e geração de postos de trabalho apontam 

para a ocorrência de modificações importantes no papel do trabalho humano, o que não pode 

ser confundido com o argumento do fim do trabalho nem levar a pensar que, em pouco tempo, 

observar-se-ia o desaparecimento do homo labor e o surgimento de uma civilização na qual, a 

partir da tecnociência, será criado um “admirável mundo novo”. Todavia, desde já, verificam-

se transformações complexas na sociabilidade mediada por equipamentos eletrônicos e por 
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dispositivos não humanos (ou seja, de inteligência artificial), o que leva a questionar quais 

serão as implicações disso derivadas, às pessoas e às sociedades. 

De acordo com Alves (2011)  

 

As NTICs aplicadas à produção industrial e às atividades de gestão, 

finanças e serviços são capazes de integrar hoje, locos globais de 

produção e reprodução da sociedade de mercadorias. Foram as 
empresas de capital concentrado, os grupos industriais – tanto do 

setor manufatureiro, quanto das grandes atividades de serviço -, as 

pioneiras na adoção das novas tecnologias de informação e 

comunicação. (p.69).  

 

Segundo Ianni (1992), pela primeira vez constituiu-se uma “sociedade global” cuja 

forma material é dada pelo complexo social das redes virtuais, interativas e controlativas, que 

contém e fazem circular “pacotes” de informações. 

Alves (2011) afirma que, na medida em que a revolução das redes informacionais 

combina máquinas microeletrônicas informacionais em redes comunicacionais interativas ou 

controlativas (ciberespaço), ela organiza o que é chamado de cooperação complexa, com a 

interpenetração – não a fusão ou substituição – das forças produtivas materiais e das forças 

produtivas sociais e humanas; ou do material e do informacional. 

Segundo o autor (2011), “[...] o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho 

social e o surgimento das novas tecnologias telemáticas e de informação em rede constituíram 

um novo espaço de sociabilidade virtual apropriado pelo capital.” (p.73). 

Para Silva (2002), no ponto de vista do trabalho na sociedade do conhecimento, a 

criatividade e a disposição para capacitação permanente serão requeridas e valorizadas. As 

tecnologias de informação e comunicação estão transformando as circunstâncias de trabalho, 

e as máquinas passam a executar tarefas rotineiras em substituição aos seres humanos. Nesse 

ambiente de mudanças, a edificação do conhecimento já não é mais produto unilateral de 

seres humanos isolados, mas de uma vasta colaboração cognitiva distribuída, da qual 

participam aprendentes humanos e sistemas cognitivos artificiais. Constata-se, também, que 

esse é um processo sem possibilidade de reversão. As pessoas terão de alterar suas 

expectativas de emprego e modificar as suas relações com o trabalho. 

Castells (2010) propõe uma reflexão crítica ao afirmar que não deveria haver surpresa 

pelo fato das tecnologias da informação substituírem o trabalho que pode ser codificado em 

uma sequência programável, melhorando o trabalho que requer capacidades de análise, 
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decisão e reprogramação em tempo real, em um nível de domínio exclusivo do cérebro 

humano. 

Deste modo, Alves (2011) apresenta a ideia de que a revolução das redes 

informacionais instaura, com maior ênfase, o trabalhador coletivo do capital, que articula em 

si, com mais intensidade e amplitude, por meio das redes informacionais, trabalho material e 

trabalho imaterial. 

Nesta conjuntura, em que a mudança tecnológica é a regra, buscar condições para 

ancorar a preparação do profissional do futuro requer uma estratégia diferenciada. De acordo 

com Silva (2002), este profissional deverá interagir com máquinas sofisticadas e inteligentes, 

será um agente no processo de tomada de decisão. Além disso, o seu valor no mercado será 

estimado com base em seu dinamismo, em sua criatividade e em seu empreendedorismo. 

Todos esses fatores evidenciam que só a educação será capaz de preparar as pessoas para 

enfrentar os desafios dessa nova sociedade. 

Além disso, segundo De Masi (1998) , existem alguns valores emergentes, nesta nova 

sociedade informacional, que merecem ser levados em consideração quando tratamos de 

formação e educação profissional. Um deles é a intelectualidade (valorização das atividades 

cerebrais em detrimento às atividades braçais); outro é a criatividade (tarefas repetitivas e 

exaustivas serão feitas pelas máquinas); outro é a estética (o que distingue hoje não é mais a 

técnica, e sim a estética, o design). Para este autor, ainda, a subjetividade, a emotividade, a 

desestruturação e a descontinuidade também são valores importantes e, por isso, deverão, 

também, estar na mira dos processos educativos do futuro. 

Alves (2011) afirma que o insumo-informação é um dos principais fatores da nova 

produção de mercadorias. É pela informação que se otimizam processos e produtos (as 

inovações tecnológicas e inovações organizacionais voltadas para a manipulação de 

informações “capturadas” do saber-fazer do trabalho vivo). 

Segundo Ferreira (2000), para que a socialização da informação seja efetiva numa 

dada empresa capitalista, aposta-se tendencialmente na descentralização, na flexibilidade e na 

polivalência profissional. No entanto, para que esses objetivos possam realizar-se, impõe-se a 

participação e cooperação dos indivíduos e grupos que nelas trabalham. A descentralização, 

assim como a participação e a cooperação, exige uma interdependência e complementaridade 

nas relações interpessoais e intergrupais. A socialização da informação relacionada à 

execução de tarefas em rede implica a integração espaço-temporal de qualificações e 

profissões diferenciadas. 
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As novas tecnologias deram mais poder ao capital não apenas na alocação dos “fatores 

de produção”, mas, segundo Alves (2011), na luta contra o trabalho organizado.  As 

inovações tecnológicas aparecem alterando profundamente os termos da luta de classes e as 

relações dos grandes grupos capitalistas com a classe trabalhadora organizada, 

particularmente no setor industrial. 

De acordo com Castells (2010) 

 

O que possibilitou essa redefinição histórica das relações capital-

trabalho foi o uso das poderosas tecnologias da informação e das 
formas organizacionais facilitadas pelo novo meio tecnológico de 

comunicação. A capacidade de reunir mão-de-obra para projetos e 

tarefas específicas em qualquer lugar, a qualquer momento, e de 

dispersá-la com a mesma facilidade criou a possibilidade de formação 
da empresa virtual como entidade funcional. [...]. O aumento 

extraordinário de flexibilidade e adaptabilidade possibilitadas pelas 

novas tecnologias contrapôs a rigidez do trabalho à mobilidade do 
capital. Seguiu-se uma pressão contínua para tornar a contribuição do 

trabalho a mais flexível possível. A produtividade e a lucratividade 

foram aumentadas, mas os trabalhadores perderam proteção 

institucional e ficaram cada vez mais dependentes das condições 
individuais de negociação e de um mercado de trabalho em mudança 

constante. (p.350). 

 

As contingências das novas tecnologias e da organização do trabalho em relação aos 

processos de tomada de decisão e de liderança têm múltiplas vertentes. Elas são visíveis 

fundamentalmente na emergência de novas tipologias relacionais e comunicacionais. Por um 

lado, desenvolvem-se novas formas de apropriação, de gestão, de regulamentação e de acesso 

à informação. Por outro, a percepção, a transmissão e a recepção da informação são, cada vez 

mais, mediatizadas por novos signos e significados, fazendo emergir novas tipologias 

comunicacionais. A adaptação a este cenário é um fato. 

Concorda Alves (2011) ao afirmar que as novas tecnologias microeletrônicas, 

aplicadas à produção no interior de novos arranjos de organização da produção capitalista, 

permitiram, no plano material, o aparecimento de níveis mais elevados de flexibilidade para o 

capital. 

 A introdução de inovações tecnológicas provocou reestruturações abrangentes sobre 

as organizações. A introdução de inovações tecnológicas também pode ser considerada como 

o momento de se promover, na organização, as mudanças importantes e desejadas. A 

tecnologia é instrumental na industrialização dos serviços, mecanismo pelo qual o serviço é 

prestado de forma a abranger maior público, com maior eficiência e menores custos. O 
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telemarketing, o supermercado e os seguros em grupo são exemplos de serviços 

industrializados e eles não seriam viáveis sem a tecnologia que empregam. 

Alves (2011) entende que as inovações tecnológicas do novo complexo de 

reestruturação produtiva contribuem para uma ofensiva do capital da produção, ativando 

novas formas de controle do trabalho morto sobre o trabalho vivo, desmontando relações 

salariais e “flexibilizando” contratos de trabalho. O desenvolvimento das NTICs como 

elemento compositivo das inovações tecnológicas do novo complexo de reestruturação 

produtiva decorre da nova estratégia tecno-financeira. 

Portanto, Bihr (1998) ainda complementa as ideias apresentadas pelos autores 

anteriores afirmando que as inovações tecnológicas contribuíram para a utilização de novas 

máquinas de base microeletrônica, capazes de se adequar a uma demanda de bens de consumo 

duráveis, ao mesmo tempo mais flutuante e mais diversificada. 

As tendências para a flexibilidade fundamentam a atual transformação dos esquemas 

de trabalho, motivadas pela concorrência e impulsionadas pela tecnologia: jornada de 

trabalho, estabilidade no emprego (o trabalho flexível é regido por tarefas), localização (um 

número cada vez maior de trabalhadores atuam fora do local de trabalho), contrato social 

entre patrão e empregado. De acordo com Castells (2010), esse modelo considerado como 

normal está em declínio no mundo inteiro, favorecendo a jornada flexível, juntamente com as 

ouras dimensões citadas. 

Segundo Lojkine (1995)  

 

O controle do trabalho [...] não pode ser limitado às relações entre “a 

fabrica e o cronômetro”, entre operários e chefes ou, ainda, entre a 

fabricação e a concepção, quando a informática discute, atualmente, 

as antigas divisões entre todas as funções da empresa (do 
departamento de estudos aos serviços pós-venda), para não mencionar 

as relações entre empresa que empreita e subempreiteiras, empresa 

industrial e empresas de serviços (laboratórios de pesquisa, bancos de 
dados integrados etc.). (p. 186). 

 

As tecnologias de informação e comunicação tiveram um forte efeito na transformação 

dos mercados e dos procedimentos de trabalho. Castells (2011) afirma que, entretanto, esses 

efeitos foram substancialmente mediados pelas estratégias das empresas e pelas políticas 

governamentais. 

Harvey (2010) acrescenta que as novas tecnologias aumentaram o poder de certas 

camadas privilegiadas; ao mesmo tempo, sistemas alternativos de produção e de controle do 
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trabalho abrem o caminho para a alta remuneração de habilidades técnicas, gerenciais e de 

caráter empreendedor. 

 A partir dessa afirmação, se faz necessário recorrer a Castells (2010), pois o autor 

assegura que a difusão de tecnologia da informação em fábricas, escritórios e serviços 

reacendeu um temor centenário dos trabalhadores de serem substituídos por máquinas e de se 

tornarem impotentes à logica produtivista que ainda domina nossa organização social. 

 Isso porque a experiência histórica mostra a transferência secular de um tipo de 

atividade para outro à medida que o progresso tecnológico substitui o trabalho por 

ferramentas mais eficientes de produção. Para Castells (2010), as novas tecnologias da 

informação possibilitam, ao mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação 

em uma rede interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre os 

andares de um mesmo edifício. Não são apenas as empresas que se beneficiam da 

flexibilidade. Muitos profissionais especializados acrescentam ao emprego principal serviços 

de consultoria, o que ajuda a melhorar sua renda e poder de barganha. 

Trata-se, portanto, de um ponto de vista diferente, pois é inegável que vários postos de 

trabalho são extintos, contudo, a partir da adaptação do trabalhador às exigências do mercado 

de trabalho informacional (criadas pelo próprio homem como forma natural de evolução). 

Para tanto, Castells (2010) concorda que, quanto maior as restrições a essa flexibilidade e 

quanto maior o poder de barganha dos sindicatos de trabalhadores, menor será o impacto 

sobre salários e benefícios e maior será a dificuldade dos novos trabalhadores serem incluídos 

na força de trabalho permanente, limitando a criação de empregos. 

Segundo o autor, no geral, a forma tradicional de trabalho, com base em emprego de 

horário integral, projetos profissionais bem delineados e um padrão de carreira ao longo da 

vida estão sendo extintos de forma lenta, mas indiscutível. Entretanto, afirma o autor, 59% 

dos trabalhadores relataram ter aumentado o salário e 39% foram promovidos ou mudaram 

para emprego melhor. 

Sem dúvida o impacto é maior na geração baby boomer que, como já dito 

anteriormente, iniciou sua carreira em um cenário distinto do atual. No seguimento deste 

trabalho, dedicado ao profissionais desta geração, será observado que eles nasceram em um 

ambiente de expectativas devido ao pós-guerra. Foram educados para serem fiéis à 

organização, trocando de emprego raramente. Contudo, não é o que se vê nas gerações 

posteriores, que nasceram em ambiente tecnológico e informacional, construindo sua carreira 

no cenário da flexibilização ou precarização do trabalho. 
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Castells (2010) argumenta que a difusão da tecnologia da informação, na economia, 

não causa desemprego de forma direta. Pelo contrário, dadas as condições institucionais e 

organizacionais adequadas, parece que, em longo prazo, gera mais empregos. A 

transformação da administração e do trabalho melhora o nível da estrutura ocupacional e 

aumenta o número dos empregos de baixa qualificação. 

O autor pondera que as tendências tecnológicas atuais promovem todas as formas de 

flexibilidade, de modo que, na ausência de acordos específicos sobre a estabilização de uma 

ou várias dimensões do trabalho, o sistema evoluirá para uma flexibilidade generalizada, 

multifacetada em relação a trabalhadores e condições de trabalho, tanto para trabalhadores 

especializadíssimos quanto para os sem especialização. Essa transformação abalou nossas 

instituições, levando a uma crise da relação entre o trabalho e a sociedade. 

Segundo Harvey (2010), a ênfase na informação também gerou um amplo conjunto de 

consultorias e serviços altamente especializados, capazes de fornecer informações quase 

minuto a minuto sobre tendências de mercado e o tipo de análise instantânea de dados úteis 

para as decisões corporativas. O autor afirma que são empregadas essas novas formas de 

organização cooperativa de trabalhadores, detentores de novas tecnologias descentralizadas de 

comando e controle, podendo integrar-se, com sucesso, às formas dominantes e repressivas de 

organização do trabalho, características do capital corporativo e multinacional, e até mesmo 

subvertê-las. 

 Castells (2010) comenta ainda que é um desafio descobrir a interação entre as NTICs e 

as organizações na padronização dos empregos e da profissão, no processo de transição entre 

os modos de desenvolvimento rural, industrial e informacional. A justificativa do desafio vem 

de Alves (2011) quando este lembra que as novas “máquinas” informacionais deslocam a 

problemática da relação interface homem-máquina para relação interface homem-homem. 

Além do fantasma do desemprego, gerado pelas NTICs, alguns autores ainda citam a 

“escravidão” do século XXI causada pelas novas tecnologias a partir dos smatphones, dos 

tablets; mas é importante lembrar que se tratam de ferramentas facilitadoras da comunicação 

e que tal “escravidão” seria “voluntária”, como considera De Masi (2013). O autor explica 

que é necessário um uso inteligente das novas tecnologias de comunicação, uma vez que nem 

todas as tecnologias são canhões, fuzis ou revólveres. 

É válido pensar na aplicação das novas tecnologias de informação e comunicação para 

libertar os trabalhadores das horas perdidas em um trânsito caótico, como na cidade de São 

Paulo ou em Rodovias do país para se deslocarem até o trabalho, enquanto suas atividades 

poderiam ser realizadas por meio do teletrabalho. Como afirma De Masi (2013), há uma 
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rejeição em adotar as novas tecnologias no trabalho, subestimando-as. Vive-se, muitas vezes, 

como se as novas tecnologias não existissem. 

Concorda com essa declaração, Harvey (2010) quando assegura que “[...] as novas 

tecnologias abrem a possibilidade de uma reconstituição das relações de trabalho e dos 

sistemas de produção em bases sociais, econômicas e geográficas inteiramente distintas.” 

(p.177). 

De acordo com Castells (2010) é importante “[...] analisar o impacto específico das 

novas tecnologias da informação sobre o processo de trabalho e sobre o mercado de trabalho, 

tentando avaliar o temor imperativo de uma sociedade sem empregos.” (p.265). Além disso, 

tratar dos impactos potenciais da transformação do trabalho e do mercado de trabalho sobre a 

estrutura social, enfocando os processos de polarização social que têm sido associados ao 

surgimento do paradigma informacional. Afinal, o principal é suscitar novas questões em vez 

de responder a antigos questionamentos. 

 O autor garante que, embora haja uma tendência comum na evolução da estrutura do 

emprego, típica das sociedades informacionais, também existe uma variação histórica de 

modelos de mercado de trabalho, segundo as instituições, a cultura e os ambientes políticos 

específicos. 

O impacto das NTICs na qualificação dos trabalhadores pode ser observado por meio 

da análise de Castells (2010): quanto mais ampla e profunda a difusão da tecnologia da 

informação avançada em fábricas e escritórios, maior a necessidade de um trabalhador 

instruído e autônomo, capaz e disposto a programar e decidir sequências inteiras de trabalho. 

O trabalhador atuante na rede é o agente necessário à empresa em rede, otimizada pelas novas 

tecnologias de informação. 

Logo, Sennett (2009) assegura que os líderes empresariais enfatizam o mercado global 

e o uso de novas tecnologias como as características distintivas do capitalismo desta época. 

Contudo, existem outras dimensões da mudança, como novas maneiras de organizar o tempo 

de trabalho. 

Para o autor, 

 

[...] a empresa flexível deve tornar-se um arquipélago de atividades 

relacionadas. O arquipélago é uma imagem adequada para as 

comunicações numa rede, fazendo-se a comunicação como viagens 

entre ilhas — mas à velocidade da luz, graças às modernas 
tecnologias. O computador foi a chave para substituir as lentas e 

emperradas comunicações que se fazem nas tradicionais cadeias de 

comando. O setor da força de trabalho que mais rápido cresce lida 
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com serviços de computação e processamento de dados, [...]; o 

computador é usado em praticamente todos os serviços, de muitas 

formas, por pessoas de todas as categorias. (p.23-4). 

 

A partir de Castells (2010), Alves (2011), De Masi (2013), foram expostas várias 

ideias sobre as transformações provenientes das NTICs no mercado de trabalho. Uma antiga 

discussão sobre a diminuição de vagas de empregos pelas novas tecnologias foi reacesa; 

contudo, viu-se que outras oportunidades são oferecidas. Não só em termos de vagas, mas 

quanto às novas formas de atuação profissional, como o teletrabalho, os líderes e suas 

organizações parecem não estar preparados para o novo modelo ocupacional.  

Sennett (2009) afirma: 

 

[...] flexitempos, o trabalho em casa. Esse prêmio causa grande 
ansiedade entre os empregadores; eles temem perder o controle sobre 

os trabalhadores ausentes, e desconfiam de que os que ficam em casa 

abusam dessa liberdade. Em consequência, criou-se um monte de 
controles para regular os processos de trabalho concreto dos ausentes 

do escritório. (p.68). 

 

Para o autor, um trabalhador em flexitempo controla o local do trabalho, mas não 

adquire maior controle sobre o processo de trabalho em si. A essa altura, vários estudos 

sugerem que a supervisão do trabalho, muitas vezes é, na verdade, maior para os ausentes do 

escritório que para os presentes. Os trabalhadores, assim, trocam uma forma de submissão ao 

poder — cara a cara — por outra, eletrônica. 

Cada vez mais os setores de ponta que adotaram tecnologia inovativa, de modo 

especial, as indústrias, precisam menos de trabalhadores empregados, optando de forma 

significativa pelo terciário. De uma certa forma, seria impossível e nem lógico, barrar o 

progresso tecnológico, que também beneficia a sociedade, para dar lugar a trabalhadores 

fazerem o que fazem as máquinas com muito mais qualidade, produção e baixo custo. 

Considera-se também que, com a globalização da economia, a divisão internacional do 

trabalho está se transformando. 
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CAPÍTULO IV: AS NOVAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

4.1 Contextualização conceitual de competência profissional 

 

Segundo Harvey (2010), o mercado de trabalho passou por uma grande reestruturação. 

Diante da intensa volatilidade do mercado, do aumento da competição e da diminuição das 

margens de lucro, os patrões tiraram proveito de um menor poder sindical e do grande 

excedente de mão-de-obra excedente para impor regimes e contratos de trabalho mais 

flexíveis. O objetivo dessa flexibilidade é satisfazer as necessidades muito específicas de cada 

organização. Para os empregados regulares, sistemas como “nove dias corridos” ou jornadas 

de trabalho que têm, em média, quarenta horas semanais ao longo do ano, mas com a 

obrigatoriedade de um trabalho intensivo em períodos de pico de demanda, compensado com 

menos horas em períodos de redução, vêm se tornando muito mais comuns. Observa-se a 

diminuição do emprego regular em benefício do crescente uso do trabalho em tempo parcial, 

temporário ou subcontratado. 

Para Castells (2010) 

  

A evolução histórica do emprego, no âmago da estrutura social, foi 
dominada pela tendência secular para aumento da produtividade do 

trabalho humano. Conforme as inovações tecnológicas e 

organizacionais foram permitindo que homens e mulheres 
aumentassem a produção de mercadorias com mais qualidade e 

menos esforço e recursos o trabalho e os trabalhadores mudaram da 

produção direta para a indireta, do cultivo, extração e fabricação para 
o consumo de serviços e trabalho administrativo e de uma estrita 

gama de atividades econômicas para um universo profissional cada 

vez mais diverso. (p. 292-3). 

 

Parente (2003) afirma que oconceito de competência é introduzido nas empresas, no 

início dos anos 80, pois o discurso da gestão necessitava de uma avaliação única para a gestão 

racional da área de Recursos Humanos (RH), de forma a fazer face às decisões tomadas pelos 

setores de finanças e engenharia. Apesar das críticas que acusam de economicismo as 

perspectivas de gestão dos RHs, que avaliam as competências dos trabalhadores pelo 

desempenho empresarial, estas têm vindo a contribuir para a tomada de consciência de que os 

trabalhadores são um dos recursos, ou o recurso fundamental, do qual depende o nível dos 

desempenhos de produtividade e de qualidade.  

Por sua vez, Zarifian (2003), entende que competência pode ser conceituada como 

sendo  
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[...] a tomada de iniciativa e responsabilidade do indivíduo em 

situações profissionais com as quais ele se defronta. Competência é 

uma inteligência prática das situações que se apoia em conhecimentos 
adquiridos e os transforma à medida que a diversidade das situações 

aumenta. Competência é a faculdade de mobilizar redes de atores em 

volta das mesmas situações, de compartilha desafios, de assumir áreas 

de responsabilidade. (p. 137). 
 

 

Portanto, para o autor, “[...] competência é a tomada de iniciativa e o assumir de 

responsabilidade do indivíduo sobre problemas e eventos que ele enfrenta em situações 

profissionais.” (p.139). 

Parente (2003) expressa que, no domínio da Sociologia, o conceito de competência 

deriva-se dos conceitos que o precederam, fundamentalmente dos conceitos de qualificação 

do emprego ou do posto de trabalho e de qualificação do trabalhador. É importante estar 

atento à qualificação, pois esta pode ser considerada como estando na origem das 

problemáticas que começaram a dar corpo à Sociologia do Trabalho. Esta área da Sociologia, 

nascida no período pós Segunda Grande Guerra (contemporânea ao Toyotismo), surge de um 

contexto de reestruturação econômica e de modernização da produção. 

Antes de Parente (2003) e Zarifian (2003), Montmollin (1984) também propôs uma 

definição sugerindo que competências formam um conjunto de saberes, práticas e 

comportamentos, procedimentos e tipos de raciocínio, que se pode acessar em um novo 

aprendizado. 

Para Gilbert e Parlier (1991), competências formam um conjunto de conhecimentos, 

capacidades de ação e comportamentos estruturados ou colocados em disponibilidade em 

função de um objetivo ou meta, na busca de resultados. 

Marbach (1998) entende que as competências são um conjunto de elementos 

heterogêneos que estão em interação dinâmica. Esses elementos são: os saberes 

(conhecimentos), o saber-fazer (habilidades), os comportamentos (atitudes), as faculdades 

cognitivas e as qualidades pessoais. 

Em todos os conceitos apresentados, consta que as competências são manifestações do 

comportamento humano no trabalho, organizadas de tal forma que, as atividades realizadas 

pelo trabalhador sejam executadas da melhor maneira possível. Para tanto, é necessário que o 

trabalhador tenha conhecimento suficiente para exercê-las, saiba como fazê-las (também 

conhecida como habilidades) e esteja disposto a realizar suas atividades como o esperado. 

Zarifian (2003) considera, portanto, que a competência se entende e se avalia somente 

em situações, pois para determinar que um indivíduo seja competente não se pode contar com 



74 

 

a instantaneidade, ou seja, acreditar que a competência, de repente, vai aparecer quando ele se 

confrontar com a situação (apesar de que isso possa ser verdadeiro: a competência pode, em 

parte, expressar-se e desenvolver-se na relação à situação, e unicamente nessa relação). 

McClelland (1972) e Boyatzis (1982) trabalham com o conceito de competência como 

o significado de conjunto de qualificações que a pessoa possui para executar um trabalho com 

um nível superior de performance. Por sua vez, Parry (1996) entende o conceito de 

competência como sendo o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados 

que afetam a maior parte de um papel profissional ou responsabilidade, que se correlaciona à 

performance desse papel ou responsabilidade, podendo ser medido contra parâmetros “bem-

aceitos” e melhorado através de treinamento. 

Portanto, as competências são conjuntos de comportamentos que algumas pessoas ou 

empresas dominam melhor que outras. E isso as torna mais dinâmicas e competitivas em uma 

determinada situação. Significa que aquela pessoa aprendeu a fazer algo tão bem, que o faz 

melhor que as outras pessoas. As competências distinguem as pessoas em seu desempenho, 

como também lhes fornecem os meios para tornarem-se melhor do que as outras em termos 

de processos, métodos e procedimentos, produtos, serviços, dentre outros. 

Segundo Dutra (2002), a competência pode ser atribuída a vários atores; de um lado, 

temos a organização que possui um grupo de competências que lhe são próprias, advindas de 

sua gênese e formação ao longo do tempo; podem sem definidas como características de seu 

patrimônio de conhecimentos que lhe conferem vantagens competitivas no contexto onde 

estão inseridas. De outro lado, tem-se as pessoas que possuem um conjunto de competências 

que podem ou não estar sendo aplicadas pela organização; podem ser definidas como a 

capacidade da pessoa de agregar valor ao patrimônio de conhecimentos da organização. 

Para Hirata (1997), o enfoque na competência permite concentrar a atenção sobre a 

pessoa mais do que sobre o posto de trabalho, possibilitando associar as qualidades requeridas 

do indivíduo e as formas de cooperação intersubjetivas características dos novos modelos 

produtivos. Ou seja, o conceito de competência remete a um sujeito e a uma subjetividade. 

No decorrer dos anos 80 e 90, esse significado de competência foi contestado por 

autores como Bortef (1994), Zarifian (1996), Jaques (1990), entre outros. Para eles, o fato de 

a pessoa deter as qualificações necessárias para um trabalho não assegura que ela irá entregar 

o que lhe é exigido. Para Bortef (1994), por exemplo, a competência não é um estado ou um 

conhecimento que se tem nem é efeito de treinamento. É colocar em prática, em determinada 

situação, o que se sabe. Situação essa marcada pelas relações de trabalho, cultura da empresa, 
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imprevistos, limitações de tempo e recursos etc. Pode-se falar de competência apenas quando 

há ação, traduzida em saber ser e saber mobilizar conhecimentos em diferentes conjunturas. 

Para Alves (2011), os fenômenos políticos, culturais e sociais revelam-se, neste caso, 

importantíssimos. Os processos de aculturação e de aprendizagem social em que os 

indivíduos e os grupos se inscrevem, antes de entrarem no mundo do trabalho, leva-os a se 

constituírem com um perfil comportamental de atitudes, crenças e valores. Criam assim, um 

conjunto de expectativas racionais que, posteriormente, valorizam nas empresas, organizações 

e instituições. Estas devem integrar, no seu funcionamento, esse protagonismo individual e 

coletivo. Atualmente, a liderança formal clássica tem grandes dificuldades em integrar uma 

série de lideranças informais que personificam reivindicações salariais, prestígio e poder. 

O lugar principal da qualificação, nos estudos sociológicos, segundo Parente (2003), 

encontra-se associado a uma função reivindicativa e de oposição à divisão do trabalho 

imposta pelo taylorismo: às funções simples e restritas que integram o desempenho laboral, 

correspondem categorias profissionais específicas que definem o enquadramento 

convencional de cada categoria no mercado de trabalho. Tal enquadramento funciona como 

mecanismo de defesa dos trabalhadores, uma vez que não são chamados à inúmeros desafios.  

Segundo Coriat (1993), o Sistema Toyota de Produção exposto por Ohno contém 

inovações organizacionais cuja importância e alcance são inegavelmente comparáveis às de 

Taylor e Ford, pois sua grandeza é limitada, uma vez que o espírito do toyotismo impulsiona 

o aumento da utilização da terceirização e do trabalho por encomenda, ou ainda, das formas 

marginais de trabalho, como: trabalho em domicílio, trabalho clandestino. 

Com a mudança do fordismo e taylorismo para o toyotismo, juntamente com a 

reestruturação produtiva, as competências também foram transformadas. Nos sistemas 

produtivos anteriores, o trabalhador era orientado a atuar de maneira individual, executando 

tarefas bem definidas. Por sua vez, com a implantação do sistema Toyota de produção, as 

organizações adaptaram suas áreas e o trabalhador, anteriormente treinado a atuar 

isoladamente, passa a aprender como lidar com o coletivo, o trabalho em equipe, os 

processos, exercendo várias atividades e entendendo os procedimentos como um todo. 

Isso colocado, o toyotismo é um sistema de gestão do trabalhador coletivo. Ohno 

(1997) afirma que o trabalho em equipe é essencial para o Sistema Toyota de Produção. O 

autor chega a fazer uma analogia entre o just-in-time e um time de beisebol, assim como o 

trabalho de manufatura e a corrida com revezamento: se o bastão é passado corretamente, o 

tempo total final pode ser melhor do que os tempos individuais dos quatro corredores. 
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 Segundo o autor, no Japão não se compete em esportes individuais, pois procuram o 

caminho e estudam com devoção. Para ele, o capitalista (como um artesão individual), 

procura o caminho (seja da redução de custos e da eficiência para maior lucratividade) e o 

estuda com devoção. 

 A implantação dessa nova “filosofia” de trabalho, induz o trabalhador a se adaptar (se 

quiser permanecer no mercado de trabalho) e a desenvolver competências profissionais, 

diferentes daquelas as quais ele já estava acostumado. Mas, que competências seriam essas? 

Para De Masi (2013), há uma série de paradoxos observados dentro das empresas que 

precisam de atenção quanto às competências exigidas: invocam a colaboração, mas pregam a 

competitividade; invocam a meritocracia, mas frequentemente vivem no nepotismo. 

Coriat (1993), por sua vez, afirma que o toyotismo é a administração pelos olhos. O 

olhar fixo do capital para o trabalho vivo é tão persistente e intenso que praticamente “um 

furo” o atravessa. 

De acordo com Parente (2003), as técnicas de racionalização do trabalho e a produção 

em série evidenciaram fenômenos como: a relação entre a evolução tecnológica e a 

substituição dos operários de ofício e qualificados, pelos operários especializados, motivo que 

ocasionou a denúncia da exploração capitalista da mão-de-obra pelos sociólogos clássicos, 

destacando-se os trabalhos de Friedmann (1946), Naville (1956) e Touraine (1955). Este 

último demonstra, contudo, a relatividade da situação qualificacional vivida em meados dos 

anos 50 ao tipificar os sistemas de trabalho.  

O autor considera a fase da produção em série, das máquinas e dos operários 

especializados como uma etapa transitória entre o sistema profissional de trabalho que o 

precede, no qual o operário de ofício tem um lugar de destaque, e o novo sistema técnico de 

trabalho em que estava a emergir um “operário de painel”, detentor de uma qualificação 

profissional qualitativamente superior ao operário especializado e de natureza diferente 

daquela do operário de ofício. 

Isso devido à adoção da produção fluida que implica, segundo Alves (2011), em uma 

reescalada das qualificações e do nível de formação geral e profissional dos operadores de 

base, além de uma relativa recomposição das funções de execução e das funções de 

concepção. Ocorre a remodelação da composição socioprofissional (“técnica”) da classe.  

Percebe-se, também, um movimento de desqualificação da mão-de-obra operária, ao 

considerar que a divisão entre tarefas de concepção e de execução gera um esvaziamento do 

conteúdo técnico e científico do trabalho operário e, consequentemente, destrói o trabalho de 

ofício.  
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Lazzareschi (2009)  

 

O conceito de competência […] ao contrário do conceito de 

qualificação profissional, concentra-se nas qualidades intelectuais, 
mentais, culturais, sociomotivacionais da pessoa do trabalhador e que 

lhe permitem a compreensão da totalidade do processo de trabalho, a 

versatilidade em várias tarefas, a capacidade de tomar decisões 
rápidas e corretas e a participação em equipes multifuncionais. (p. 

130). 

 

Parente (2003) defende que a habilidade e a destreza mobilizadas em atividades de 

trabalho, aparentemente rotineiras, indicam o caráter, em parte arbitrário, do processo de 

etiquetamento das qualificações. Estes saberes subentendidos são, geralmente, desdenhados 

no reconhecimento das qualificações. Logo, os saberes tácitos nunca podem ser inteiramente 

absorvidos pelos sistemas automatizados e informatizados, tendendo as empresas a tomar 

consciência disto e a começar a explorá-los, diretamente, na medida em que são 

economicamente rentáveis.  

Em nome do desenvolvimento de novas competências que, por vezes, colide com o 

conceito de qualificação, busca-se superar o dilema da qualificação/desqualificação, 

utilizando a polivalência, a formação e a reciclagem profissional para a correção e 

restruturação das múltiplas qualificações do fator de produção trabalho, no sentido da sua 

potência. Desde a satisfação no trabalho, passando pela melhoria de suas condições e pela 

emergência de novas formas de organização, todas essas variáveis conduzem à maior 

participação e motivação do trabalhador potencializando suas qualidades profissionais. 

Segundo Parente (2003), é no contexto social de intensificação de aplicação das 

NTICs, sob o do ponto de vista teórico e, particularmente, no domínio da Sociologia do 

Trabalho, que se inicia a utilização do conceito de competência. Este ganha força frente ao 

conceito de qualificação, para dar conta, ora da dimensão organizacional, implicada na sua 

formação e desenvolvimento, ora dos saberes de caráter informal e implícito que o conceito 

de qualificação não abrange.  

Na Era Industrial, uma organização era considerada um conjunto integrado e 

coordenado de recursos no sentido de alcançar objetivos globais. Ocorre que na Era 

Industrial, a organização era entendida como uma entidade física e material. Um grande 

elemento formado por máquinas, equipamentos e instalações. Já na Era da Informação, esse 

conceito físico e tangível foi substituído por um conceito abstrato e intangível: hoje, as 

organizações são consideradas conjuntos integrados e coordenados de competências 



78 

 

essenciais, sempre atualizadas e estrategicamente competitivas e prontas para serem 

aplicadas, imediatamente, a qualquer oportunidade, antes que os concorrentes o façam. E os 

recursos? Passaram a constituir a plataforma física – a base de operações - sobre a qual as 

competências funcionam. 

Deste modo, segundo Parente (2003), o protótipo de análise das competências vai 

permitir estudar a introdução e difusão das NTICs e de novos métodos de organização e 

gestão da produção, ao integrar novos requisitos no domínio dos saberes, no processo de 

construção, no conteúdo e na sua natureza.  

Como afirma Costa (2002), no domínio do senso comum, o conceito de competência é 

alvo da contradição que caracteriza as sociedades de informação, em que as novas 

considerações, e suas especificidades e transformações tendem a banalização pela utilização 

mediática. Esta teria todas as vantagens se, de acordo com os princípios do conhecimento 

científico pós-moderno, fosse estabelecido um senso comum, o que não ocorre em relação ao 

conceito de competência; este, ao invés de ser adotado, para dar conta de um novo sentido, 

tem servido para reproduzir velhos significados, perdendo desta forma as suas 

potencialidades. 

Em suma, a competência permite dar sentido ao alargamento do campo de saberes 

requeridos aos trabalhadores do núcleo operacional das empresas, no seio do estado atual das 

práticas da atividade de trabalho e, segundo Parente (2003), simultaneamente, alerta para a 

necessidade de se adotarem medidas concorrentes à sua gestão. Daí, a transição entre a lógica 

e o modelo da qualificação para o da competência. 

Segundo Dutra (2002), a maior complexidade das organizações, tanto em termos 

tecnológicos, quanto das relações organizacionais, irá gerar um aumento de seu padrão de 

exigência em relação às pessoas. Essa maior exigência não será somente em termos da 

qualificação e/ou formação das pessoas, mas também de sua capacidade de resposta às 

necessidades da empresa e/ou negócio. Por conta disso, o investimento efetuado por toda a 

sociedade, no desenvolvimento das pessoas será menor relativamente ao conhecimento 

(saber) e à habilidade (saber fazer) e cada vez maior na competência (capacidade das pessoas 

em articular conhecimentos, habilidades e atitudes com o contexto onde se inserem). 

Trata-se de uma situação com característica particular do modo de produção capitalista 

que, ao tratar os homens como máquinas, assegura um controle estrito por parte dos 

detentores do capital sobre o desenrolar do processo produtivo, gerando um movimento de 

degradação do trabalho humano.  
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Contudo, nas últimas décadas, devido às grandes transformações nos sistemas 

produtivos e nas políticas de gestão dos RHs, a análise sociológica das qualificações e das 

suas transformações depara-se com dificuldades para dar conta dos novos fenômenos, 

apropriando-se a Sociologia de conceitos novos, entre eles, o de competência. 

Logo, a competência pode ser vista, de acordo com Dutra (2002), como a capacidade 

de entrega do indivíduo às suas atividades, à organização e, também, como o conjunto de 

qualificações que tal indivíduo possui para entregar em seu ambiente de trabalho e em sua 

vida profissional. 

Alves (2011) apresenta uma reflexão acerca da nova organização da produção do 

trabalho. O autor a percebe como o significado do abandono da organização do trabalho em 

postos fixos e especializados. Ou seja, altera-se o perfil socioprofissional do operador de base, 

que ganha certa liberdade de movimento e capacidade de iniciativa. Ganha-se também a ideia 

de que a produção fluida contém um nexo essencial com o espírito do toyotismo, a fluidez 

subjetiva da força de trabalho, isto é, o envolvimento proativo do operário ou empregado. 

A partir das considerações gerais sobre as competências profissionais, é válido aplicar 

tais conceitos no contexto em que eles foram gerados: em plena reestruturação produtiva. É 

notável a transformação do papel do trabalhador a partir do toyotismo; portanto, procura-se 

compreender o que é esperado do trabalhador pós-reestruturação produtiva. 

  

4.2 Competências essenciais pós-reestruturação produtiva 

 

Conforme citado nos itens anteriores, as competências profissionais podem ser 

debatidas por meio de diferentes pesquisadores. Isso porque o trabalho frente à comunicação 

mediada por computador (tecnologia da informação), assume configurações como 

flexibilidade, temporariedade, informalidade, abrindo a possibilidade de alterações no modo 

de ser dos trabalhadores.  

Segundo Parente (2003),  

 

A problemática das competências não constitui um campo teórico 

estabilizado no âmbito da Sociologia Industrial, das Organizações, do 

Trabalho e das Empresas dada a própria juventude do conceito e do 
seu uso no discurso sociológico. No domínio científico, o conceito de 

competência sucede, quer histórica, quer teoricamente, o conceito de 

qualificação, amplamente desenvolvido e trabalhado no âmbito das 
problemáticas clássicas desta especialidade da Sociologia. A noção 

não é nova e o seu uso não é recente. Porém, a intensidade da sua 

utilização na literatura sociológica e da Economia do Trabalho data 
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dos anos 80, sendo hoje alvo de renovadas e diferentes utilizações no 

âmbito da sociedade da informação e da economia do saber. (p. 252). 

 

Embora ocorra a variedade de utilização do termo, verifica-se um consenso entre os 

autores que analisam a problemática das competências em dois aspectos: em primeiro lugar, 

atribuem a sua existência somente em situação de trabalho, ou seja, as competências apenas se 

manifestam quando o trabalhador está no exercício de suas atividades profissionais, por isso 

são sempre competências em uso. Em segundo lugar, as práticas dos trabalhadores são 

necessárias, mas desconhecidas em parte, tendo pouco em comum com as representações 

estabelecidas pelas classificações profissionais ou com os diplomas escolares. Contudo, as 

diferenças são intensificadas quanto aos critérios de identificação destas práticas cognitivas, 

entendendo que estes critérios dependem de explicitação. Além disso, dependem da natureza 

e da extensão dos conhecimentos que lhes estão implícitos, exceto que são mais ricos, mais 

globais e mais complexos do que os exigidos em situações de trabalho. 

Será visto que a reestruturação produtiva transformou a natureza do trabalho e definiu 

o novo perfil do trabalhador do século XXI, cujas características são muito diferentes 

daquelas dos trabalhadores da organização taylorista e fordista do processo trabalhista. 

Desafio para trabalhadores que foram educados nos bancos escolares para atuarem de uma 

forma e após anos de atuação no mercado, devem modificar sua conduta, adaptarem seu modo 

de trabalho para que se mantenham produtivos. 

Para compreender este cenário, Touriaine (1973) já apresentava três fases da evolução 

profissional: fase A ou sistema profissional que trata da predominância da organização 

autônoma do trabalho do operário profissional ou qualificado, devido à falta de uma 

programação da produção. A qualificação do operário é indicada por seu poder de comando e 

decisão sobre o próprio trabalho a partir do conhecimento da totalidade do processo 

produtivo. Tal independência do operário em relação à empresa que o emprega é inseparável 

da unidade profissional das categorias operárias na sucessão hierarquizada de níveis de 

aprendizagem e decisão. Na fase B ou sistema técnico há a centralização da organização da 

produção que permite e aprofunda a fragmentação e a especialização das atividades 

industriais, fazendo surgir o operário especializado, condutor de máquinas e executor de 

tarefas preestabelecidas. Os operários especializados não representam um potencial 

profissional capaz de utilizações diversas. Sua especialização não é equivalente às dos 

operários das manufaturas, cuja habilidade continuava a ser o começo definitivo. Por fim, na 

fase C ou automação, há o banimento do trabalho de execução direta, transformando a 
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qualificação do trabalho operário restante, sendo mais complexo para o operário mudar as 

suas características psicofisiológicas do que o volume de seus conhecimentos profissionais. 

Por sua vez, Lévy (1993) categoriza o conhecimento existente nas sociedades em três 

maneiras distintas: a oral, a escrita e a digital. Por mais que essas formas tenham se originado 

em épocas diferentes, elas coexistem e estão todas presentes na sociedade atual. No entanto, 

elas encaminham para percepções diferentes, racionalidades múltiplas e comportamentos de 

aprendizagem diferenciados. 

Ao refletir sobre os desafios da adaptação ao mercado de trabalho atual, Lazzareschi 

(2009) argumenta: corresponder às novas exigências dos mercados de trabalho impõe um 

grande sacrifício e sofrimento para milhões de trabalhadores à procura de um emprego ou 

mesmo preocupados com a manutenção de seus empregos, sem que tenham tido a 

oportunidade de adquirir os requisitos que hoje definem a competência. 

Constata-se, a partir dos discursos científicos, que as competências adquirem 

pertinência a partir da análise dos procedimentos de trabalho reais e dos saberes concretos 

incorporados. Saberes estes não mais caracterizados em termos disciplinares, por diplomas ou 

por experiência profissional. O objetivo não é apenas definir perfis teóricos de postos de 

trabalho, mas construir instruções de modo a descrever o trabalho real, concretamente 

desenvolvido pelos trabalhadores, pois é este que permite compreender as competências 

praticadas pelos sujeitos em seu cotidiano profissional. 

Segundo Zarifian (2003), uma das forças do taylorismo incide em seu poder de 

generalização, de abstração, de formalização. Destacar a importância do conhecimento social, 

ou a interdependência entre conhecimento social e inteligência prática, é decisivo, desse ponto 

de vista. O que sugere um trabalho para abstrair, da inteligência prática, o conhecimento 

social modificado que ela terá mobilizado. É a função essencial dos grupos de progresso e 

outras fórmulas desse tipo, constituindo o papel essencial das sequências de formação 

contínua. 

Castells (2010) argumenta que “[...] a flexibilidade dos processos e dos mercados de 

trabalho [...] afeta profundamente as relações sociais da produção herdadas do industrialismo, 

introduzindo um novo modelo de trabalho flexível e um novo tipo de trabalhador: o 

trabalhador de jornada flexível.” (p. 329). 

Neste sentido, o enfoque das competências inscreve-se num movimento que envolve 

novos conceitos da atividade de trabalho e das práticas de gestão dos RH. Porém, segundo 

Parente (2003), não questiona, nem renova o padrão sociológico de análise das qualificações, 

na medida em que continua a apontar para a definição a partir da atividade de trabalho, 
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alterando apenas os critérios formais de avaliação. Do mesmo modo, mantém como ponto 

obrigatório de toda a reflexão a referência ao modelo clássico da organização do trabalho, 

apesar de admitir a crise do taylorismo, mas questionando a sua natureza.  

Hirata (1992), ao refletir sobre as implicações do toyotismo na atuação dos 

trabalhadores, compara o método ao taylorismo: 

 

 As qualificações exigidas no interior desse “novo modelo produtivo”, 

representado pelo modelo empresarial japonês, contrastam fortemente 
com aquelas relacionadas com a lógica taylorista de remuneração, de 

definição de postos de trabalho e de competências: trata-se da 

capacidade de pensar, de decidir, de ter iniciativa e responsabilidade, 
de fabricar e consertar, de administrar a produção e a qualidade a 

partir da linha, isto é, ser simultaneamente operário da produção e de 

manutenção, inspetor de qualidade e engenheiro. (p.126). 

 

Isso implica um trabalho extra não só aos trabalhadores, como aos gestores de 

equipes, uma vez que, administrar pessoas e cargos definidos é algo menos complexo do que 

avaliar um trabalhador por atitudes nada objetivas ou até mesmo observáveis. Avaliar ou 

treinar um trabalhador a apertar parafusos ou a atender um telefone corretamente, mostrando-

lhe os rígidos e objetivos scripts para atender os clientes em uma central de telemarketing é 

muito mais simples do que avaliar e desenvolver o mesmo empregado para cuidar da 

segurança do trabalho, auxiliar o seu colega sem a necessidade de ordens superiores, além de 

não deixar de apertar o parafuso (a tarefa inicial). 

Ocorre também que, a partir do toyotismo, considera-se o processo como um todo (e 

não somente a tarefa isolada, fragmentada). A partir daí, exige-se uma visão sistêmica tanto 

do trabalhador, como do gestor. Ambos, portanto, estão com desafios semelhantes: o da 

adaptação de seu comportamento no trabalho, gerando, assim, um novo modelo da 

competência. 

Segundo Zarifian (2003)  

 

[...] a emergência do modelo da competência é uma obra de longo 

prazo, uma mutação da escala do longo tempo. […] É perfeitamente 

possível que seja logo extinto. Ele é e será o que os sujeitos e os 
atores fizerem dele. […] É um vasto tema, particularmente importante 

quando se trata da definição de um novo modelo da qualificação. [...]. 

Os executivos […] mais profundamente envolvidos nesse modelo da 

competência se envolveram por convicção pessoal, fora ou ao lado 
das regras estabelecidas nas suas empresas. (p. 157-8). 
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Lazzareschi (2009) entende que o modelo da competência supõe a reformulação do 

significado de qualificação para o trabalho, agora abrangida em suas várias dimensões, 

retomando também, a noção de qualificações tácitas ou sociais, decompondo-a em 

“qualificação real” (conjunto de competências e habilidades, técnicas profissionais, escolares 

e sociais) e em “qualificação operatória” (potencialidades empregadas por um operador para 

enfrentar uma situação de trabalho). 

De acordo com Hirata (1992), a produção flexível, sugerida pelo Sistema Toyota de 

Produção, sugere o engajamento para o trabalho. Ao tratar do nivelamento da produção, Ohno 

(1997) exibe a capacidade do toyotismo em se adequar do “saber-fazer” dos operadores de 

base e da rede de subcontratação, visando aprimorar os procedimentos da produção flexível. 

Por sua vez, Zarifian (2003), entende que o futuro do modelo da competência 

dependerá da maneira como a iniciativa e a responsabilidade conseguirão articular-se, uma em 

referência à outra (com o risco permanente, em uma relação salarial, de que a 

responsabilidade sufoque a iniciativa). Em outras palavras, a tomada de iniciativa é o cume do 

exercício da competência. 

Para o autor, o modelo da competência especifica a construção da qualificação que 

possui os seguintes pilares: a iniciativa, a autonomia (resolver por si mesmo), o controle sobre 

os resultados e a responsabilidade. Assumir a responsabilidade de uma ação é a preocupação 

com os outros que dirigem a ação. Para tanto, é necessária a compreensão das situações, bem 

como a capacidade de invenção permanente frente às incertezas. Assumir responsabilidade, 

portanto, é uma nova maneira de se falar da divisão do trabalho. 

Para Alves (2011), é a partir da nova base técnica e o modo de operar da inteligência 

humana, disseminada pela revolução das máquinas informacionais que surge o denominado 

“modelo das competências profissionais”, ideologia orgânica da formação profissional, que 

exige dos novos operadores saberes em ação (savoir-faire), talentos, capacidade de inovar, 

criatividade e autonomia no local de trabalho. O modelo das competências profissionais é 

terreno ideológico a partir do qual se disseminam as noções estruturantes de flexibilidade, 

transferibilidade, polivalência e empregabilidade que irão determinar uso, controle, formação, 

avaliação do desempenho da força de trabalho. Este será o novo vocabulário ideológico que 

permeará a pedagogia escolar e empresarial imbuída do espírito toyotista. 

 Hirata (1992)  

 

A flexibilidade do processo de produção requer simultaneamente uma 

organização flexível do trabalho. [...] O trabalhador deve ser capaz de 
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ocupar diferentes postos de trabalho, de intervir em diferentes tipos de 

materiais, de inserir-se em diferentes segmentos do processo de 

trabalho etc. Fluidez e flexibilidade se conjugam para exigir uma 
força de trabalho polivalente, qualificada, operando em equipes, que 

ligam estreitamente operários, técnicos, administradores etc. (p. 50). 

 

A profissionalização se define também, segundo Lazzareschi (2009) pela autonomia 

para a tomada de decisões; pode-se deduzir que a maior parte dos trabalhadores do chão das 

fábricas e dos escritórios organizados, segundo os princípios tayloristas e fordistas deixaram 

de ser trabalhadores profissionais. 

Exige-se, atualmente, a partir do toyotismo, que o trabalhador assuma 

responsabilidades diversas. Tarifam (2003) entende que assumir uma responsabilidade é 

responder por, indo até o fim de sua tomada de iniciativa e promovendo a “consciência 

profissional”. Constitui-se uma questão prática, uma vez que, segundo o autor, assumir uma 

responsabilidade profissional é manifestar preocupação com os outros. Tomar plenamente 

consciência e ter domínio da orientação de suas ações; produzir um serviço só tem sentido se 

ele transformar positivamente as condições de atividade e as disposições de ação do 

destinatário (cliente ou usuário). 

O autor afirma ainda que repartir a organização de uma entidade, em um conjunto de 

campos de responsabilidade, mais do que uma soma de empregos ou uma lista de funções, é 

indicar, ao mesmo tempo, que é em torno da ação dos indivíduos que a organização se 

estrutura; a responsabilidade é assumida pelo indivíduo. O campo é aquele que ele tem de 

cobrir por suas iniciativas e a forma como as assume, com o apoio da estrutura 

organizacional. O campo que ele vai abranger é uma escolha organizacional que delimita o 

espaço de uma ação, o território social da ação do indivíduo competente, o que lhe é confiado. 

A diferença em relação à atribuição de um emprego é que o indivíduo situado no campo de 

responsabilidade é logo considerado ativo. O campo de responsabilidade é, ao mesmo tempo, 

o lugar de desenvolvimento de sua atividade e o lugar pelo qual ele responde. 

Lazzareschi (2009) apresenta outro conjunto de competências requeridas pelo mercado 

de trabalho: respostas variadas, rápidas e de iniciativa própria não são exigências que se 

impõem aos trabalhadores das fases anteriores à automatização e/ou informatização do 

processo de trabalho.  Mas também não são suficientes para caracterizar o trabalhador 

profissional, uma vez que suas funções se realizam a partir de decisões próprias, fundadas no 

conhecimento e controle sobre a totalidade do processo de trabalho e na polivalência de suas 

qualificações. 
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A produtividade, anteriormente medida por meio de dados objetivos e exatos, após a 

reestruturação produtiva, passa a ser a execução de uma potência bem-sucedida que se pode 

medir em seus efeitos. Desta forma, os conhecimentos não são considerados como produtivos 

“em si”, uma vez que se tornam produtivos pelo seu uso, exatamente no exercício da 

inteligência prática. O autor propõe um ciclo envolvendo o conhecimento social, a 

competência, seus efeitos úteis e os conhecimentos gerais. Para o autor, é a organização desse 

ciclo e seu fechamento em espiral que promove a produtividade moderna. 

Constata-se que, até a década de 1980, a maior parte dos estudos sociológicos a 

respeito do trabalho cultivou a ideia da polarização das qualificações. Contudo, as NTICs, ao 

intensificarem a divisão do trabalho, seriam responsáveis pelo desenvolvimento de um 

processo com implicações conflitantes em que há a desqualificação de um grande número de 

trabalhadores e a superqualificação de alguns profissionais. A constante perda do controle do 

processo de trabalho pelos próprios trabalhadores inicia-se no período manufatureiro, quando 

os operários não passavam de meros vigias das máquinas, resultando na desqualificação 

destes, em oposição aos atuantes das áreas de engenharia e manufatura que enfrentavam o 

desafio da superqualificação. Contudo, o aprofundamento dos estudos sobre a polarização das 

competências (desqualificação versus superqualificação), foi superada pelos mesmos autores 

que a defenderam. 

A comprovação da desqualificação das tarefas do chão das fábricas 

tayloristas/fordistas e daquelas do chão dos escritórios possibilitou a Braverman referir-se à 

“degradação do trabalho no século XX.” Mas a tese da desqualificação dos trabalhadores 

desenvolvida por Braverman foi rejeitada por Jones e Wood (1984) por meio do conceito de 

qualificações tácitas, cujo mérito é o de demonstrar que qualquer tarefa se realiza a partir de 

um saber. Os autores demonstraram que a tendência para a desqualificação não é definitiva, 

assim, consideram que os teóricos do processo de trabalho que defendem esta tendência, não 

previram a dimensão irredutível da qualificação associada ao saber tácito.  

Castells (2010) considera que a criação de empregos e o aumento do nível educacional 

da mão-de-obra não resultaram em uma grande melhoria dos padrões de vida do mundo 

industrializado. Portanto, a partir do autor, constata-se que não existe trabalho inteiramente 

desqualificado, e quanto mais complexas são as tarefas a realizar, maior será o número de 

qualificações a serem exigidas. 

Diversos aspectos do conhecimento motivam a capacidade dos trabalhadores de 

utilização de suas qualificações e formam o que denominam “conhecimento ou qualificação 

tácita”. Tais conhecimentos ou qualificação surgem por meio da prática das tarefas rotineiras 
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por meio das quais as qualificações são adquiridas através da experiência. Lazzareschi (2009) 

explicita que os diferentes graus de consciência, conforme a atividade a ser executada e a 

necessidade de os trabalhadores desenvolverem qualificações de cooperação, dada a natureza 

coletiva do processo de trabalho. Para a autora, o conhecimento das qualificações tácitas 

expande o conceito de qualificação do trabalho não o tratando mais como o conjunto de 

conhecimentos e/ou habilidades específicos, requeridos para a realização de uma tarefa. Logo, 

o trabalhador deve trazer consigo um outro conjunto de conhecimentos e habilidades de 

caráter genérico, não unicamente adquirido de maneira formal, nos cursos de treinamento, 

sem o qual não seria possível qualquer tipo de aprendizagem. 

Castells (2010) ainda analisa a polarização dos empregos de alta e baixa qualificação, 

devido à sociedade ainda considerar tal classificação: 

 

[...] o fato de as profissões com alta qualificação tenderem a crescer 

mais depressa não significa necessariamente que a sociedade em geral 

evite a polarização e o dualismo, devido ao peso relativo dos 
empregos não-qualificados, quando contados em números absolutos. 

(p. 290). 

 

Deste modo, a qualidade do trabalho operário nas organizações de especialização 

flexível estará sujeita à implantação de um forte programa de treinamento e desenvolvimento, 

com o objetivo de aumentar as responsabilidades dos trabalhadores e aceitar o 

desenvolvimento da competência durante a execução das funções, transformando-o em um 

profissional capaz de atuar em várias frentes. Esta multifuncionalidade é abordada pelos 

autores devido à grande disposição de realização de todas as tarefas de uma mesma etapa do 

processo de trabalho. 

A profissionalização de um trabalhador ocorre por meio do conhecimento técnico e 

científico da totalidade do processo de trabalho, ou seja, por meio da formação profissional 

adquirida no decorrer de anos de prática ou nas instituições de ensino, principalmente nas de 

ensino superior, pelo empreendimento do trabalhador. 

Segundo Harvey (2010)  

 

O acesso ao conhecimento científico e técnico sempre teve 

importância na luta competitiva; mas, [...] podemos ver uma 

renovação de interesse e de ênfase, já que, num mundo de rápidas 
mudanças de gostos e necessidades e de sistemas de produção 

flexíveis [...] o conhecimento da última técnica, do mais novo 

produto, da mais recente descoberta científica, implica a possibilidade 
de alcançar uma importante vantagem competitiva. O próprio saber se 
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torna uma mercadoria-chave, a ser produzida e vendida a quem pagar 

mais, sob condições que são elas mesmas cada vez mais organizadas 

em bases competitivas. (p. 151). 

 

 O autor explica que a produção organizada de conhecimento passou por grande 

expansão nas últimas décadas, ao mesmo tempo em que assumiu cada vez mais um cunho 

comercial.  

Por sua vez, Sennett (2009), argumenta que a especialização flexível tenta pôr, cada 

vez mais rápido, produtos mais variados no mercado, pois serve à alta tecnologia; graças ao 

computador, é fácil reprogramar e configurar as máquinas industriais. 

O autor continua: 

 

No trabalho, a carreira tradicional, que avança passo a passo pelos 
corredores de uma ou duas instituições, está fenecendo; e também a 

utilização de um único conjunto de qualificações no decorrer de uma 

vida de trabalho. Hoje, um jovem americano com pelo menos dois 
anos de faculdade pode esperar mudar de emprego pelo menos onze 

vezes no curso do trabalho, e trocar sua aptidão básica pelo menos 

outras três durante os quarenta anos de trabalho. (21-2). 

 

No caso da exigência da (re) qualificação de pessoal, este fato não garante aumento de 

trabalho, pois não tem como consequência a ampliação, pelos capitais, da força de trabalho. O 

aumento da força de trabalho está ligado ao desenvolvimento dos mercados em que as 

organizações comercializam seus produtos. Se este mercado estiver numa fase recessiva, 

pouco adianta poder contar com a força de trabalho qualificada. Igualmente cabe aqui uma 

consideração: se todos os trabalhadores se capacitassem conforme o perfil profissiográfico 

desejado pelas empresas, haveria uma competição mais acirrada por parte dos candidatos a 

emprego, inclusive com um rebaixamento do patamar salarial e de benefícios oferecidos pelos 

empregadores.  

A qualificação profissional só interessa ao trabalhador em particular e, para que este 

possa ter maior empregabilidade (igual ao aumento da capacidade de ter um trabalho), assim 

mesmo, se este trabalhador for capaz de se organizar em movimentos capazes de garantir 

condições de ganhos efetivos e justos, considerando sua maior capacitação, sem haver, o 

rebaixamento salarial dos menos qualificados. 

A partir de Friedmann, Naville e Touriaine, afirma-se que o tempo da aquisição do 

saber necessário às intervenções concretas, no processo de trabalho, ou seja, a duração da 

formação profissional, é o critério principal do grau de qualificação profissional e da 

diferenciação entre profissões. 
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Independente do grau de qualificação profissional, o trabalhador ainda enfrenta o 

desafio da transformação do mercado de trabalho, tornando precárias as relações entre 

trabalhadores e organizações, devendo aqueles, novamente se adaptarem ao novo cenário 

apresentado pós-reestruturação produtiva e fruto também do toyotismo, cuja ideia do 

“emprego para sempre” contribuiu para a transformação das relações de trabalho. 

Harvey (2010) observa que, na periferia do mercado, encontram-se dois subgrupos: o 

primeiro é composto pelos empregados em tempo integral e com habilidades prontamente 

disponíveis no mercado de trabalho. Com menos acesso a oportunidades de carreira, esse 

grupo tende a se caracterizar por uma alta taxa de rotatividade. O segundo grupo oferece uma 

flexibilidade numérica ainda maior e inclui empregados em tempo parcial, empregados 

casuais, pessoal com contrato por tempo determinado, subcontratação, tendo ainda menos 

segurança de empregabilidade. 

Para o autor, a transformação da estrutura do mercado de trabalho teve como paralelo 

mudanças de igual importância na organização industrial. A subcontratação organizada abre 

oportunidades para a formação de pequenos negócios e permite que sistemas mais antigos de 

trabalho revivam e floresçam, agora, como peças centrais, e não apêndices do sistema 

produtivo. 

 A decomposição do processo de produção e da prestação de serviços em tarefas 

especializadas e supervisionadas pela gerência científica, segundo Lazzareschi (2009), fez 

surgir o trabalhador especializado, cujas características são opostas às do profissional: pelo 

desconhecimento da totalidade do processo de trabalho; pela substituição da formação 

profissional por um simples e rápido treinamento para realizar as tarefas inerentes a seu posto 

de trabalho; pela perda da autonomia na tomada de decisões operacionais. 

Segundo Alves (2011), vive-se em um mundo social da precarização do trabalho, que 

sugere medo e resistência às mudanças: é o mundo social da nova precariedade do trabalho 

que exige novas atitudes comportamentais das pessoas. Nesse contexto do capitalismo 

neoliberal, coloca-se a necessidade de novo nexo psicofísico ou de um novo homem 

produtivo, instigando a importância de inovações sociometabólicas que inculquem novos 

valores, expectativas e utopias de mercado. 

Castells (2010) entende que  

 

[...] a evolução do mercado de trabalho durante o chamado período 

‘pós-industrial’ (1970-90) mostra, ao mesmo tempo, um padrão geral 
de deslocamento do emprego industrial e dois caminhos diferentes em 

relação à atividade industrial: o primeiro significa uma rápida 



89 

 

diminuição do emprego na indústria aliada a uma grande expansão do 

emprego em serviços relacionados à produção [...] e em serviços 

sociais [...], enquanto outras atividades de serviços ainda são mantidas 
como fontes de emprego. O segundo caminho liga mais diretamente 

os serviços industriais e os relacionados à produção, aumenta com 

mais cautela o nível de emprego em serviços sociais e mantém os 

serviços de distribuição. (p. 279). 

 

 Segundo o autor, no processo de transformação da estrutura do mercado de trabalho 

não desaparece nenhuma categoria importante de serviço, exceto o serviço doméstico em 

comparação a 1920. O que ocorre é uma diversidade cada vez maior de atividades e o 

surgimento de um conjunto de conexões entre as diferentes atividades que tornam obsoletas 

as categorias de emprego. Na verdade, surgiu uma estrutura pós-industrial de emprego no 

último quartel do século XX, mas havia muitas variações nas estruturas emergentes nos vários 

países, e parece que grande produtividade, estabilidade social e competitividade internacional 

não estavam diretamente associadas ao mais alto nível de emprego em serviços ou 

processamento da informação. 

Sendo assim, o impacto de uma estrutura do emprego, na concepção de Castells 

(2010), de certa forma valorizada, sobre a estrutura social dependerá da capacidade de as 

instituições incorporarem a demanda de trabalho no mercado e valorizarem os trabalhadores 

na proporção de seus conhecimentos. O autor sugere que a maior parte da força de trabalho 

não circula na rede, mas torna-se dependente da função, evolução e comportamento de outros 

seguimentos da rede. O resultado é um processo de interdependência hierárquica, segmentada, 

da força de trabalho, sob o impulso dos contínuos movimentos das empresas nos circuitos de 

sua rede global. 

Por sua vez, Sennett (2009) entende que “[...] as empresas buscaram eliminar camadas 

de burocracia, tornar- se organizações mais planas e flexíveis. Em vez das organizações tipo 

pirâmide, a administração quer agora pensar nas organizações como redes.” (p.23). 

Neste contexto, o trabalho, o emprego e as profissões são transformados, e a própria 

ideia de trabalho e jornada de trabalho poderão passar por mudanças definitivas. 

Harvey (2010) entende que no centro do mercado de trabalho encontra-se um grupo de 

empregados em tempo integral que se aproveitam de maior segurança no emprego, possuem 

boas perspectivas de promoção, de atualização e outras vantagens indiretas. Tal grupo deve 

atender à expectativa de ser adaptável e geograficamente móvel. Os custos potenciais da 

dispensa temporária de empregados do grupo central podem levar a empresa a subcontratar, 

mesmo para funções de alto nível.  
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 A tendência dos mercados de trabalho é reduzir o número de trabalhadores 

permanentes e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra facilmente e é 

demitida sem custos. 

Offe (1999), refletindo a respeito do mercado de trabalho, fala sobre a dupla tarefa que 

tem uma sociedade ao resolver institucionalmente um importante desafio: “[...] por um lado, a 

força de trabalho dos indivíduos deve ser distribuída entre os processos e as atividades 

concretas da produção; por outro lado os frutos deste trabalho devem ser distribuídos entre os 

trabalhadores empregados e, via gastos públicos e privados, entre os ‘legitimamente’ não 

empregados.” (p.71). Pode-se constatar, nesta visão, uma proposta de ruptura e uma 

superação da forma tradicional como vem sendo tratado concretamente o problema. Vale a 

pena aprofundar nesta proposta.  

O autor defende a ideia do mercado de trabalho enquanto o princípio alocativo da 

força de trabalho tem tido um êxito apenas limitado, e que dificilmente chegará a uma posição 

de se sustentar como princípio dominante, para a resolução desse duplo problema de alocação 

no futuro concebível do desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Continua: “[...] se 

este argumento é válido, um imperativo evolutivo deverá emergir, e poderia culminar na 

substituição, ou melhor, em uma complementação do mercado de trabalho enquanto princípio 

alocativo dominante”. (OFFE, 1999, p.72). 

Atualmente não existe muita razão para se esperar uma resposta efetiva e otimista para 

qualquer dessas proposições relativas à possibilidade de uma “combinação política” adequada 

ao problema. Apesar de tudo, o setor informal pode ser considerado uma opção estratégica. 

Trata-se da elaboração e da provisão institucional de formas de atividades externas ao 

mercado de trabalho. Hoje é possível observar a existência das “empresas alternativas”, com 

capital limitado e/ou pouca eficiência na alocação de seu pessoal; variações do trabalho 

informal orientado para o modelo do trabalho doméstico, que exige uma base de sustentação 

totalmente legal e institucional, e não só individual. Exemplo: Assistência, Vigilância, 

Aconselhamento, Enfermagem e outros serviços. 

Segundo Offe (1999), as variações “semi-empresariais”, as “semi-domésticas” do 

trabalho informal, externo ao mercado e não contratual, têm três razões para serem 

consideradas um objeto promissor de esforços para incentivar o setor informal. São elas:  

 Razões relacionadas ao crescimento óbvio da possibilidade objetiva e da vontade 

subjetiva de muitas pessoas. 

 Razões referentes à “pressão da demanda” por serviços e certos bens, que podem 

ser produzidos mais efetivamente e/ou com custo mais baixo, através das 
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atividades informais, imprimindo, portanto, maiores níveis de competitividade. 

 Existência de pré-condições estruturais favoráveis para a “formalização do setor 

informal”. 

Parece, contudo, que tais propostas e respostas não trazem soluções efetivas para a 

grande questão da (re) distribuição do trabalho, ou pelo menos, não rompem estruturas ou se 

aplicam com a intensidade exigida pela extensão, profundidade e urgência, orientadas pela 

demanda de trabalhadores disponíveis e excluídos do mercado de trabalho. 

Offe (1999) observa que o máximo que pode ser dito sobre o futuro do mercado de 

trabalho está resumido na tese negativa: não se pode mais esperar que o mercado continue 

desempenhando o papel que desempenhou durante décadas do pós-guerra. Isto quer dizer, 

para falar de forma positiva, que o problema sócio-econômico básico de “alocar os 

mecanismos de alocação” está novamente na ordem do dia e que, portanto, há uma chance de 

completar e ampliar o relatório existente de mecanismos alocativos da institucionalização de 

modos “informais” de atividade útil. 

 Atualmente, percebe-se que as redes eletrônicas de comunicação estão ajudando a 

remodelar o ambiente de trabalho. Porém, ainda após diversos estudos dentro do 

desenvolvimento da era digital, não é afirmado que a tecnologia da informação pode ameaçar 

o sentido de coletividade, mas certamente ela criou formas diferentes de interação entre as 

organizações. O que pode ser percebido: funcionários que cada vez mais trabalham em 

equipes, mesmo sendo com pessoas com quem jamais se encontrariam e que, talvez, jamais se 

encontrem. 

Segundo Lazzareschi (2007) 

 

[...] as tecnologias da informação conjugadas às novas técnicas 
gerenciais do processo de trabalho transformam o interior das fábricas 

e dos escritórios, imprimindo-lhes uma nova face, cujas principais 

características são: redução das dimensões físicas das unidades 
industriais [...], redução da estrutura de autoridade hierárquica com o 

surgimento de equipes multifuncionais [...], redução dos postos de 

trabalho [...]. (p. 65). 

 

Além da característica de interatividade on line, no interior das empresas, houve 

também várias modificações, como forma de adaptação às condições de imprevisibilidade do 

ambiente. Mas até que ponto essas mudanças interferem ou alteram as competências dos 

trabalhadores?  
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Castells (1999) entende que a principal mudança parte da redução dos níveis 

hierárquicos e a horizontalização das empresas. O autor argumenta que a empresa horizontal 

caracteriza-se por: organização em torno do processo, não da tarefa; gerenciamento em 

equipe; medida do desempenho pela satisfação do cliente; recompensa com base no 

desempenho da equipe; maximização dos contatos com fornecedores e clientes; informação, 

treinamento e retreinamento dos funcionários, em todos os níveis. 

As mudanças geradas pelas NTICs, no mundo do trabalho, tendem a diminuir a oferta 

de empregos e a obtenção de outras competências profissionais, por meio da formação 

profissional em instituições de ensino, não terá como resultado a certeza de emprego para a 

maior parte da força de trabalho disponível, mesmo em situações econômicas favoráveis. 

Segundo Lazzareschi (2009), as tecnologias da informação e as novas tecnologias 

gerenciais estão exigindo um trabalhador que seja capaz de efetivar conhecimentos e de 

utilizá-los corretamente na solução de problemas cotidianos do trabalho e no processo de 

tomada de decisão que hoje deve ser rápido devido à compressão espaço-tempo, provocada 

pela informatização. O processo de avaliação dos candidatos a um emprego é cada vez mais 

determinado pela capacidade de resolução de problemas simulados do que pela apresentação 

de um curriculum vitae pontuado de títulos formalmente adquiridos. As novas tecnologias e a 

nova lógica organizacional enfatizam a noção de processo e não mais a de estrutura e função. 

Para Ferreira (2000), até o processo de liderança também tem sofrido as contingências 

da inovação tecnológica e da mudança da organização do trabalho, ainda que com menor 

incidência e visibilidade social. A tendência atual é para a dinamização de vários tipos de 

liderança informal, em detrimento da liderança formal que persiste. Não se pode esquecer que 

no nível da organização do trabalho existe um processo de adaptação e de reação face às 

contingências que decorrem das mudanças no ambiente externo. 

Alves (2011) considera que as NTICs colocaram como pressupostos para seus 

operadores, o desenvolvimento de algumas habilidades cognitivas decorrentes da nova 

materialidade da cooperação complexa. 

Portanto, a gestão por competências possui um núcleo racional, fruto da revolução das 

redes informacionais que são consideradas por Lévy (2000) como tecnologias da inteligência, 

capazes de criar espaços virtuais de caráter social, cuja matéria-prima é o produto-informação, 

voltado para otimizar a produção de capital. 

De acordo com Castells (2010), a estrutura ocupacional das nossas sociedades foi 

transformada pelas NTICs. Porém, os processos e formas dessa transformação foram o 

resultado da interação entre mudança tecnológica, ambiente institucional e evolução das 
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relações entre capital e trabalho em cada contexto social específico. Segundo o autor, os 

serviços relacionados à produção são considerados estratégicos, provedores da informação e 

do suporte para aumentar a produtividade e a eficiência das empresas. Sua expansão deverá 

prosseguir com o aumento da sofisticação e produtividade da economia e relacionar-se aos 

processos de desintegração e terceirização que caracterizam a empresa informacional. 

Castells (2010) compara a estrutura do mercado de trabalho com o projeto original da 

sociedade informacional. O autor explica: 

 

[...] o emprego rural está sendo eliminado pouco a pouco; o emprego 

industrial continuará a declinar, embora em ritmo mais lento, sendo 

reduzido aos elementos principais da categoria de artífices e 
trabalhadores do setor de engenharia. A maior parte do impacto da 

produção industrial sobre o emprego será transferida aos serviços 

voltados para a indústria; os serviços relacionados à produção, bem 

como à saúde e educação lideram o crescimento do emprego em 
termos percentuais, também se tornando cada vez mais importantes 

em termos de números absolutos; os empregos dos setores varejista e 

de serviços continuam a engrossar as fileiras de atividades de baixa 
qualificação na nova economia. (p. 288). 

 

 A ênfase na identificação dos interesses de patrões e empregados, segundo Deluiz 

(2001,) se convertem em uma comunidade social de colaboradores; a autogestão pela 

internalização da disciplina; o controle exercido sobre os trabalhadores por seus próprios 

colegas no trabalho em equipe e a sobrevalorização de aspectos atitudinais (o saber-ser) 

conferem ao modelo das competências a possibilidade de um controle menos formalizado e 

mais difuso sobre a força de trabalho, evitando-se as resistências e os conflitos. 

 Retornando à questão da qualificação, sabe-se que os trabalhadores das indústrias e 

escritórios modernizados de maneira organizacional e tecnológica realizam tarefas altamente 

qualificadas, mas que não são próprias de nenhuma ocupação de base, ou seja, que não fazem 

parte de nenhum outro grupo de trabalho no qual se exige instrução mínima de Ensino Médio 

e vários cursos de aprendizagem e treinamento. Além disso, segundo Lazzareschi (2009), os 

novos trabalhadores se submetem a situações de trabalho aleatórias e indeterminadas que 

requerem, qualidades ou qualificações diferenciadas: flexibilidade, adaptação e iniciativa para 

enfrentá-las corretamente. 

É nesse período, segundo Zarifian (2003), que se destaca a competência em situação e 

que se verifica um maior nível dos diplomas exigidos para a contratação; nesse sentido, vê-se 

a competência como o ápice do conhecimento social, singularizado em um indivíduo e 

colocado à prova na prática. É necessário redefinir uma outra abordagem da formação. 
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Aprender com sua própria atividade, ampliando a abstração e o confronto com os 

conhecimentos já formalizados. 

Para Lazzareschi (2009) investir em educação significa adquirir as condições para a 

formação de um capital intelectual, valorizado pela compreensão da necessidade de realizar o 

trabalho transformador da estrutura social, abrindo o caminho para a emancipação humana. 

Da mesma forma, ao contrário do conceito de qualificação que, assumindo uma 

vertente convencional por um lado, e classificatória, por outro, tem os seus usos legitimados 

legalmente, segundo modalidades regulamentares, Parente (2003) argumenta que a 

competência permite evidenciar os efeitos de julgamentos sociais individualizados, resultado 

de práticas concretas e situacionais de gestão dos RH. A construção social das competências, 

portanto, é demonstrada pelos efeitos de etiquetagem e rotulagem que reconhecem ou não os 

saberes detidos pelos sujeitos no seio de determinada organização. Continua, pois a ser 

atravessada por jogos estratégicos dos diversos atores sociais, apesar da sua aparente e 

desejada objetividade. A essência analítica desloca-se dos diplomas e respectivo estatuto 

social para as competências mobilizadas e respectivos processos de aquisição, estimulação e 

desenvolvimento na sua dupla vertente cognitiva e de reconhecimento.  

Contudo, a admissão de outro julgamento acerca da qualificação cria uma inconstância 

conceitual, devido às várias definições teóricas e aplicações práticas do conceito. Tal 

precariedade reflete a própria origem do conceito de competências, na medida em que se 

conhece pouco a respeito das atividades dos trabalhadores e, paralelamente, apenas existe um 

acordo precário quanto aos critérios de interpretação das mesmas, no que diz respeito à sua 

natureza, à sua amplitude, ou ainda à influência sobre elas exercida pelas variáveis 

organizacionais, psicossociais e cognitivas. 

A interdependência no trabalho, segundo Zarifian (2003), reside precisamente nessa 

comunicação. Onde os empregos ou as funções separam, os campos de responsabilidade 

comunicam, pela sua complementaridade, no sistema de cooperação da entidade e, às vezes, 

se sobrepõem. Os campos de responsabilidade se cruzam constituindo uma 

corresponsabilidade. 

Segundo Giddens (2005), as “habilidades pessoais” são cada vez mais valorizadas: a 

capacidade de colaborar e de trabalhar de forma independente, de tomar iniciativas e de 

escolher caminhos criativos, diante de desafios, estão entre as melhores habilidades que um 

indivíduo pode trazer a um emprego. O rebaixamento das habilidades técnicas pode ser mais 

difícil para aqueles que, há muito tempo, trabalham em funções repetitivas, de rotina, nas 

quais as “habilidades pessoais” não tiveram vez. 
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Alves (2011) argumenta:  

 

Os requerimentos sociotécnicos da nova máquina da Quarta 

Revolução Tecnológica se intervertem na nova ideologia da “gestão 
por competência” [...]. Segundo essa ideologia, a nova produção de 

mercadorias deve buscar dispor de “trabalhadores flexíveis” para lidar 

com as mudanças no processo produtivo, enfrentar imprevistos [...] e 
trabalhadores passíveis de serem transferidos de uma função a outra 

dentro da empresa, requerendo-se, para tanto, a polivalência e a 

constante atualização de suas competências. Segundo os ideólogos do 
toyotismo, flexibilidade e polivalência é o que lhes dá a medida 

correta de sua “empregabilidade”. (p.76). 

 

Essa empregabilidade é entendida também como a forma do indivíduo construir suas 

competências de modo a promover sua própria carreira e conquistar, mais facilmente, postos 

de trabalho. Alves (2011) lembra que homens e mulheres desempregados, deles exige-se que 

se tornem “empresários de si próprios”. Estes autoempreendedores, colaboradores externos, 

terceirizados, a miríade complexa de ocupações de prestação de serviços às firmas industriais, 

aparecem como os novos proletários do suposto capitalismo pós-moderno, sob o modo 

toyotista de organização do trabalho capitalista. 

Para o autor, na medida em que o comprometimento do trabalhador é estimulado pela 

pressão coletivamente exercida pela equipe de trabalho, surge o elemento da “exploração do 

trabalhador pelo trabalhador”. O primeiro era dado pelas novas formas de pagamento 

vinculado a bônus salariais. O trabalhador era carrasco de si mesmo. O segundo é a pressão 

coletiva exercida pela equipe de trabalho. 

 

Há, por um lado, uma crescente flexibilização da mão-de-obra, ou 

seja, a redução da proposição da força de trabalho com empregos de 

longo prazo e carreiras previsíveis à medida que novas gerações, em 
sua maioria contratadas por causa de sua flexibilidade, substituem 

uma mão-de-obra mais velha que tem direito à segurança no emprego 

em empresas de grande porte. Consultores empresariais e empresários 

do setor de serviços substituíram operários do setor automotivo e 
corretores de seguros. Por um lado, houve, paralelamente, um 

crescimento das ocupações que exigem alto nível educacional e dos 

empregos de baixa qualificação, com um poder de barganha muito 
diferente no mercado de trabalho. (CASTELLS, 2010, p.VII-VIII). 

 

 Segundo o autor, a multifuncionalidade dos trabalhos e a individualização da 

responsabilidade sempre eram acompanhadas por novos títulos criados ideologicamente (por 

exemplo, “assistente da gerência” em vez de “secretário (a)”), dessa forma, aumentando o 
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potencial para comprometimento dos funcionários administrativos, sem melhorar suas 

recompensas profissionais de forma correspondente. 

De acordo com Sennett (2009), “Carreira” significava, na língua inglesa, uma estrada 

para carruagens, e, como acabou sendo aplicada ao trabalho, um canal para as atividades 

econômicas de alguém durante a vida inteira. O capitalismo flexível bloqueou a estrada reta 

da carreira, desviando, de repente, os empregados de um tipo de trabalho para outro. A 

palavra job [serviço, emprego], em inglês do século quatorze, queria dizer um bloco ou parte 

de alguma coisa que se podia transportar numa carroça de um lado para o outro. A 

flexibilidade hoje traz de volta esse sentido arcano de job, na medida em que as pessoas fazem 

blocos, partes de trabalho, no curso de uma vida. 

A transformação do trabalhador “empregado” em “empresário” ou “dono de seu 

próprio negócio” esbarra em dificuldades relacionadas às formas de penetração em um 

mercado, altamente competitivo, em contraposição a um microempresário sem experiência. 

Caso o negócio prospere, este dependerá das condições contratuais de prestação de serviços, 

impostas pelas grandes organizações, gerando competição entre estes pequenos negócios com 

ganhos do grande capital. 

 O núcleo da inteligência prática em si é a compreensão das situações, compreensão na 

qual os conhecimentos são mobilizados. Desta forma, segundo Zarifian (2003), a 

produtividade do trabalho não é senão a eficiência da inteligência prática como 

conceitualizadora, produtora, acompanhadora do serviço e apta a inventar, inovar nessa área. 

E, nessa inteligência, a compreensão do modo de existência e das expectativas dos clientes e 

da mobilidade de seus costumes é decisiva; constitui o ponto de partida e de chegada dessa 

inteligência. Contribui para a produtividade, mas se desenvolve em redes de cooperação de 

larga escala. 

Alves (2011) salienta que os valores do empreendedorismo e empregabilidade, 

destacando a importância de atitudes proativas, propositivas e concertativas diante das 

mudanças no trabalho e na vida. É clara, portanto, a ideia da necessidade de se adaptar às 

mudanças de mercado. Ainda mais porque a adaptação (e aceitação) às mudanças do 

capitalismo neoliberal torna-se uma questão crucial. Não se deve ter medo de se adaptar às 

mudanças de mercado. 

Segundo o autor, há a necessidade de uma nova direção intelectual-moral para as 

pessoas diante das “mudanças”, lastro de um novo mundo do capital, caracterizado pela 

precarização do trabalho. Logo, a urgência de uma adaptação proativa às mudanças em que se 

cultive a expectativa de encontrar novas perspectivas de trabalho. 
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 É dentro desta linha que se destaca Zarifian (2003); para ele, a qualificação não se 

reduz ao conjunto de saberes detidos pelos sujeitos e utilizados na atividade profissional, na 

medida em que esta abordagem ignora o papel da organização. Por outro lado, a concepção de 

qualificação do emprego exclui a possibilidade dos indivíduos modificarem e modelarem o 

conteúdo da atividade de trabalho como resultado da sua ação. Finalmente, a concepção de 

qualificação do trabalhador impõe o impasse do não reconhecimento dos saberes detidos 

pelos sujeitos e não utilizados no âmbito do emprego ocupado e da organização onde se 

inserem.  

As noções de qualificação do trabalhador e de posto de trabalho (ou emprego) 

remetem para uma lógica prescritiva e objetivada, típica dos modelos taylorista e fordista de 

organização do trabalho e de gestão dos RH. Segundo Valente (1999), a nova noção remete a 

uma lógica dinâmica, flexível e de instabilidade que faz apelo à competência dos 

trabalhadores, dada a necessidade de gerir a incerteza e a imprevisibilidade das situações 

profissionais. 

 Na contextualização das competências pós reestruturação produtiva, Alves (2011) 

apresenta o toyotismo como uma “ideologia orgânica” da produção do capital nas condições 

de sua crise estrutural, cujo nexo essencial é a captura da subjetividade do trabalho; trata-se de 

uma ideologia historicamente necessária. O espírito do toyotismo conduz à ideologia extrema 

da abolição do regime salarial, cujo sonho é o mundo de prestadores de serviços, um mundo 

da produção constituído por uma miríade de empresas individuais de prestação de serviços (o 

vocabulário do trabalhador assalariado como “colaborador” é sintoma desta interversão de 

posição social).  

Assim, o autoempreendedorismo aparece como “máscara” do toyotismo que se 

explicita nos locais de trabalho pela exigência da autoativação dos operadores. Ao ser 

projetada para o mercado de trabalho, a autoativação se transfigura no empreendedorismo e 

empregabilidade. Deste modo, existe uma afinidade eletiva entre ideologia de mercado do 

empreendedorismo e empregabilidade e a ideologia do produtivismo de Ohno (1997). 

 Alves (2011) continua  

 

O toyotismo considera importante estimular o comprometimento do 

trabalhador pela pressão coletivamente exercida pela equipe de 

trabalho sobre todo elemento do team. [...]. Sob o toyotismo, a 

eficácia do conjunto do sistema não é mais garantida pela rapidez da 
operação do operário individual em seu posto de trabalho, como no 

fordismo, mas pela integração, ou “engajamento estimulado”, da 

equipe de trabalho com o processo de produção. (p. 124). 
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 Por sua vez, Castells (2010) reflete sobre o mercado de trabalho e emprego, diante da 

sociedade informacional: 

 

Serviços sociais formam a segunda categoria de emprego que, de 

acordo com a literatura pós-industrial, deve caracterizar a nova 

sociedade. [...] De modo geral, parece que a expansão do Estado do 
bem-estar social tem sido uma tendência secular desde o início do 

século, com momentos de aceleração, em períodos que variam para 

cada sociedade, e tendência para desaceleração na década de 1980. 

[...] embora o alto nível de expansão do emprego em serviços sociais 
seja uma característica de todas as sociedades avançadas, o ritmo 

dessa expansão parece depender, mas diretamente da relação entre o 

Estado e a sociedade que do estágio de desenvolvimento da 
economia. De fato, a expansão do nível de emprego em serviços 

sociais (exceto no Japão) é mais característica do período de 1950-70 

que de 1970-90, no início da sociedade informacional. (p.277). 

 

 Para o autor, uma afirmação importante das teorias sobre o pós-industrialismo é que as 

pessoas, além de estarem envolvidas em diferentes atividades, também possuem novos cargos 

na estrutura ocupacional. De modo geral previu-se que, na entrada da chamada sociedade 

informacional, seria observada a crescente importância dos cargos de administradores, 

técnicos e profissionais especializados, uma proposição decrescente dos cargos de artífices e 

operadores e aumento do número de funcionários administrativos e de vendas. Além disso, a 

versão “esquerdista” do pós-industrialismo aponta a importância cada vez maior das 

profissões de mão-de-obra semiqualificada do setor de serviço como o contraponto ao 

crescimento do emprego para profissionais especializados. 

 Harvey (2010) entende que os arranjos de emprego flexíveis não criam, por si 

mesmos, uma insatisfação trabalhista forte, visto que a flexibilidade pode, às vezes, ser 

mutuamente benéfica. Mas os efeitos agregados, como: cobertura de seguro, os direitos de 

pensão, os níveis salariais e a segurança no emprego não parecem positivos do ponto de vista 

da população trabalhadora. 

 Trata-se da antítese do sistema de produção incorporado no fordismo. Na análise de 

Sennett (2009), e de uma forma muito específica, na fabricação de carros e caminhões, hoje, a 

velha linha de montagem quilométrica foi substituída por ilhas de produção especializada. A 

sobrecarga administrativa de pequenos grupos de trabalho, com muitas tarefas diversas, é uma 

característica frequente da reorganização Empresarial.  

Zarifian (2003) acredita que vários fatores influenciam nas competências: o 

conhecimento social, uma vez que todo indivíduo que nasce e cresce nessa sociedade, herda 
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um conhecimento social constituído durante uma longa trajetória histórica, conhecimento esse 

que está e será desenvolvido, retificado, enriquecido etc. Esses conhecimentos lhe servem 

como orientação ou auxiliam os indivíduos e instituições dessa sociedade a se orientarem. As 

condições da competência de um indivíduo se constituem muito além das situações 

enfrentadas. Essas situações já são o produto desse conhecimento e não podem ser entendidas 

independentemente dele. O nível e a natureza dessa cultura vão variar de acordo com as 

profissões, isto é, dos conjuntos de situações nos quais o indivíduo deverá desenvolver sua 

competência. Aqui pode-se ver porque a formação inicial é importante e porque é incorreto 

opor o modelo da competência à qualidade e ao nível dessa formação. 

Uma vez que as competências são um fruto social, entende-se que as mesmas são 

desenvolvidas no decorrer da vida profissional do trabalhador. Sendo assim, um indivíduo que 

inicia sua carreira em um determinado contexto, ao longo de 30 anos (ou mais) deve se 

adaptar às exigências do seu ambiente (no caso, o mercado de trabalho). 

O “pacote de mudanças” significativo que os baby boomers passaram, sem dúvida, foi 

a reestruturação produtiva. Esta foi capaz de apresentar modelos completamente diferentes, 

principalmente nas competências comportamentais do trabalhador. Trata-se de uma geração 

que aprendeu e começou a trabalhar com o modelo fordista/taylorista e, alguns, na metade de 

suas carreiras, precisaram se adaptar ao modo de produção toyotista, pautado no trabalho em 

equipe, na visão sistêmica, no processo de trabalho (e não mais na tarefa). Sem dúvida, é uma 

quebra de paradigma o qual exigiu daqueles profissionais, competências diferentes e 

complementares. 

Outra mudança significativa que fez parte da reestruturação produtiva foi a maior 

participação das novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs) no ambiente de 

trabalho. Inclusive, o presente trabalho dedica-se ao estudo dos impactos destas na (re) 

construção das competências profissionais dos baby boomers. Nesta etapa do trabalho, a 

preocupação foi contextualizar o momento em que as NTICs participaram mais fortemente do 

mercado de trabalho (a reestruturação produtiva). Depois, foi válido entender como as 

competências são formadas e aplicadas, para, então, abordar, a partir do próximo capítulo, a 

participação e influência das NTICs nos trabalhadores da geração baby boomer e quais 

competências os mesmos desenvolveram ao longo deste processo pós-reestruturação 

produtiva. 
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CAPÍTULO V: A PESQUISA 

 

Para demonstrar o impacto das novas tecnologias, no perfil profissional das pessoas 

pertencentes à geração baby boomer, foram realizadas entrevistas com o objetivo de realizar 

uma análise do discurso. 

Até o momento, a pesquisa ocorreu nos meses de março a junho de 2015, junto a 

trabalhadores que ocupam cargos de gestão, atuantes em áreas diversas na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo. 

Os entrevistados estão no mercado de trabalho há mais de 30 anos e passaram pelas 

transformações advindas da reestruturação produtiva e mais, especificamente, pelas novas 

tecnologias. Parte dos entrevistados possui mais de uma atividade profissional 

(principalmente a área acadêmica, em ensino superior nas instituições públicas e privadas). 

Nota-se, assim, que mesmo próximos da aposentadoria (ou até mesmo já aposentados) 

exercem várias atividades e uma carga horária semanal acima de 40 horas. 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com amostra não probabilística, junto a 

trabalhadores nascidos entre os anos de 1945 e 1967, também chamados de baby boomers.  

Procurou-se entrevistar profissionais, todos, com vasta experiência profissional, em 

áreas e especialidades diferentes e que consideram seu trabalho a principal fonte de renda 

(como já dito anteriormente, alguns já estão aposentados e continuam ativos no mercado de 

trabalho). Atuam em organizações caracterizadas como públicas ou privadas, fundações, 

comunidades religiosas e universidades (públicas e particulares). 

As entrevistas foram semiestruturadas e buscou-se permitir que o entrevistado 

aprofundasse as respostas de acordo com suas experiências e vivências, influenciadas pelas 

novas tecnologias sob o pano de fundo da reestruturação produtiva. 

É válido lembrar que a pesquisa apresenta os seguintes objetivos específicos: 

- Estudar e compreender, à luz das teorias das Ciências Sociais, como as novas 

tecnologias impõem novas competências profissionais aos baby boomers. 

- Conhecer quais os desafios enfrentados pelos baby boomers que passaram pelas 

transformações promovidas com a implantação das novas tecnologias no ambiente de 

trabalho. 

- Investigar quais competências profissionais os Baby Boomers desenvolveram em sua 

carreira profissional diante da exposição às novas tecnologias de informação e comunicação. 
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5.1 Caracterização da Amostra 

 

Até o momento foram entrevistados sete gestores baby boomers, com vasta 

experiência e que atuam em setores diferentes sendo: um diretor de Instituição de Ensino 

Superior pública, uma diretora-presidente de Comunidade Católica Carismática, um diretor 

executivo de Fundação, uma coordenadora de curso em Instituição de Ensino Superior 

privada, um sócio-diretor de Consultoria de Recursos Humanos, um coordenador de pesquisa 

em universidade pública e um proprietário de escritório de contabilidade. Procurou-se obter a 

visão geral dos trabalhadores e sua história profissional em todas as áreas. 

Dentre os sete entrevistados estão: duas mulheres e cinco homens, sendo que seis são 

casados e um divorciado. Quanto à escolaridade, um possui curso Técnico, dois possuem 

Ensino Superior completo, um possui pós-graduação nível Latu Sensu e três possuem 

Doutorado completo. As idades variam entre 48 e 67 anos. 

 

5.2 As Entrevistas 

 

Nesta parte do trabalho, serão apresentadas as falas dos participantes, analisando-as de 

acordo com os objetivos propostos, na busca por respostas aos questionamentos apresentados 

na problematização da pesquisa e a partir dos autores citados, no decorrer do referencial 

teórico. 

Trata-se de um segmento importante, uma vez que será observado na prática, 

considerando a realidade proposta, ou seja, como as Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (NTICs) foram capazes de influenciar as competências dos trabalhadores 

analisados, juntamente com todos os outros acontecimentos trazidos pela reestruturação 

produtiva. 

Durante todo o trabalho foram apresentadas contextualizações e conceitos para 

embasar a análise que se dará a partir da apresentação de cada pergunta e os respectivos 

trechos respostas dos entrevistados, com o propósito de dar continuidade às reflexões, análises 

e a uma investigação acerca de quais competências os baby boomers desenvolveram a partir 

das NTICs, aplicadas ao ambiente de trabalho. 

 a) A primeira pergunta: “fale sobre a sua trajetória profissional: o que fazia? Qual era 

sua formação profissional inicial?” Abordou a trajetória profissional dos entrevistados (quando 

começou a trabalhar, descrição das atividades e qual era a formação acadêmica inicial). 
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 b) A segunda pergunta: “a partir da década de 1990, o cenário do mercado de 

trabalho no Brasil passou por algumas transformações e as novas tecnologias foram aplicadas 

a esse ambiente com maior intensidade. Como essas mudanças afetaram seus afazeres 

profissionais?” Convidou os entrevistados a expressarem como perceberam as mudanças 

ocorridas a partir da década de 1990, no âmbito do mercado de trabalho, no Brasil, e como as 

novas tecnologias foram aplicadas a seu próprio ambiente de trabalho. 

 c) A terceira questão: “a partir das transformações citadas, você precisou retornar aos 

bancos escolares para se atualizar? Como você fez para continuar ativo no mercado de 

trabalho diante do impacto das novas tecnologias?” Colocada aos entrevistados solicitou uma 

análise de sua percepção quanto às mudanças citadas anteriormente, em seus afazeres 

profissionais. A questão teve como objetivo investigar o que eles precisaram aprender, se 

sentiram a necessidade de retornar aos bancos escolares para se atualizarem. 

 d) A quarta questão: “quais as competências profissionais você acredita ter 

desenvolvido ao longo de sua carreira até a atualidade, principalmente com a inserção das 

novas tecnologias em seu trabalho?” Procurou investigar as competências profissionais que os 

entrevistados acreditam ter desenvolvido ao longo de sua carreira até a atualidade, 

principalmente com a inserção das novas tecnologias em seu trabalho. Ressalta-se, nesta 

questão, a observação direta das competências desenvolvidas pelos baby boomers a partir de 

sua própria avaliação, pois todos, além de citar as competências desenvolvidas, justificaram-

nas a partir de situações concretas de sua experiência profissional. 

 Acredita-se que, a partir das respostas, a hipótese poderá ser confirmada, com a 

possibilidade de se criar de novos questionamentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como elemento da denominada reestruturação produtiva, as novas tecnologias de informação 

e comunicação (NTICs) estão promovendo transformações substanciais na vida profissional 

dos trabalhadores, integrando as pessoas, sem limite de distância, tempo e espaço. São novas 

formas de se fazer negócios, novas alternativas de conhecimento e de acesso às informações, 

novas possibilidades de entretenimento e de relacionamento. 

 De acordo com Farah (2004) as transformações geradas pela revolução tecnológica já 

estão se fazendo intensamente presentes na vida das pessoas atendidas em consultórios, nas 

empresas, escolas e demais instituições. Questões relativas às novas formas de sociabilidade 

online geradas pela mediação do computador nas relações humanas já fazem parte do 

cotidiano urbano, de modo praticamente generalizado. 

 Diante deste contexto, formam-se os grupos sociais que, segundo Rodrigues (2002), 

possuem características próprias, independentemente da soma das partes que os integram. Daí 

a necessidade de estudar-se a dinâmica que emerge da interação entre os membros de uma 

organização (também considerada como grupo), frente modificações em sua cultura. 

Continuando com Rodrigues (2002), pequenas modificações nos elementos integrantes do 

grupo podem afetar essa dinâmica, fazendo com que o grupo apresente características 

diferentes. Para o autor, os grupos possuem normas que são padrões de comportamento 

partilhados por seus membros. A existência dessas normas facilita a vida em grupo e sua 

coesão. Membros que não se conformam às normas do grupo tendem a abandoná-lo ou a 

serem dele expelidos pelos demais membros. 

Castells (1999) já analisava a formação de redes entre empresas como uma tendência de 

evolução organizacional. O fato de estarem conectadas em rede não exclui a possibilidade da 

empresa concorrer com a sua parceira em todas as áreas não cobertas pela aliança estratégica, 

uma vez que os acordos dizem respeito a períodos específicos, bem como a mercados, 

produtos e processos determinados.  

 Frente a este contexto em que as NTICs, estão presentes no ambiente de nossas 

organizações, é necessário compreender quais são as mudanças que estão influenciando a 

construção das competências de seus trabalhadores. 

 Foram analisados os fundamentos que provocam a necessidade de quebra e adoção de 

novos paradigmas, que incluem a utilização intensiva da comunicação mediada por 

computador no ambiente organizacional. Espera-se com esta investigação colaborar com o 
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avanço dos estudos na área de Ciências Sociais no Brasil, sem esquecer os estudos já 

realizados e que servirão de base para uma pesquisa séria e fundamentada. 

Desta maneira, justificou-se o interesse em acompanhar e refletir sobre o modo como a 

evolução da tecnologia da informação articular-se-á aos diferentes aspectos das relações 

dentro das empresas. Não se trata de procurar respostas ou verdades, mas de explorar 

possibilidades e tendências que poderão configurar o cenário futuro. 

 Acredita-se que as NTICs tem exercido modificações, já discutidas em estudos que 

abordam as transformações sobre o comportamento. Tais transformações podem ser positivas 

(como uma forma de facilitar a interatividade) ou negativas (podendo excluir profissionais do 

mercado de trabalho), dependendo de seu uso. Portanto, serão pesquisados os efeitos da 

reestruturação produtiva, sobretudo das NTICs na competência dos trabalhadores da geração 

baby boomer, buscando assim, uma visão menos tendenciosa e mais aberta. 

 Foram analisadas as mudanças provocadas pelas NTICs sobre o trabalhador da 

geração baby boomer, uma vez que este passou a atuar de maneira desterritorializada, sem 

raízes fixas, e esta identidade poderá ter sofrido transformações, como forma de adaptação a 

um “mundo” sem fronteiras culturais, e caso o indivíduo não saiba adaptar-se a esse contexto 

de agilidade, correrá o risco de não sobreviver profissionalmente. 

Acredita-se que os resultados obtidos, ao permitirem a elaboração de intervenções até na 

gestão de pessoas, confirmaram e qualificaram a aplicabilidade concreta de um estudo sobre 

esse novo trabalhador. 

 Isso porque os diferentes acontecimentos do mundo eram estáveis e facilmente 

reconhecíveis, não havendo maiores dificuldades em identificar e interpretar as inúmeras e 

sutis facetas da existência humana. Atualmente, no entanto, as profundas mudanças sociais 

pelas quais as pessoas estão passando levam a desconhecer as principais características do 

mundo atual e, consequentemente, as transformações psicológicas geradas por este novo 

mundo. Frente a estas transformações, oriundas dessas novas tecnologias de comunicação, o 

papel das Ciências Sociais, passa a ser a de identificar, descrever e analisar o novo perfil de 

trabalhador, gerado em um novo contexto histórico e social. 

 Procurou-se, desta forma, desvendar e conhecer quais os desafios e adaptações pelas 

quais os baby boomers estão passando para se adaptar ao cenário apresentado pela presença 

das NTICs diante da reestruturação produtiva e as mudanças ocorridas nessa nova identidade. 

 A partir das histórias profissionais coletadas nas entrevistas, foi possível identificar algumas 

competências comuns que precisaram ser desenvolvidas, independente da área de atuação desses baby 

boomers. Por diferente que fosse a área de atuação, a flexibilidade para lidar com mudanças e se 
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reinventar profissionalmente, foram competências notáveis em todos os participantes da pesquisa. 

Assim, o empreendedorismo está presente em todos eles, pois tiveram que redirecionar suas carreiras 

de modo a adaptar suas atividades profissionais diante das novas tecnologias de informação e 

comunicação e a influência delas em seus afazeres profissionais. 

 A partir da trajetória profissional de cada um dos entrevistados, percebe-se uma constante 

busca pela adequação de sua formação ou qualificação profissional. Inclusive referente à adaptação às 

novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs). Seja para estarem atualizados quanto às 

novas ferramentas de trabalho ou para adaptarem seus próprios empreendimentos. Percebe-se a 

necessidade de uma formação acadêmica constante, que não acaba. Muitos já estão aposentados de 

suas atividades iniciais, mas, devido continuarem atuando profissionalmente, continuam fazendo 

cursos de aperfeiçoamento relacionados ou não às NTICs. Sobre as novas tecnologias, alguns a vêem 

como uma ferramenta necessária e importante para sua profissão, outros já a aplicam em suas vidas 

pessoais e a vêem como uma possibilidade de interação social e facilitadora de assuntos cotidianos. 

 Alguns, a partir da reestruturação produtiva que chegou no Brasil na década de 1990, tiveram 

suas carreiras modificadas para áreas diferentes das quais que foram inseridos no mercado de trabalho. 

Isso devido a alguns elementos como: extinção de postos de trabalho (principalmente no setor fabril), 

achatamento na hierarquia organizacional (eliminando cargos de média gerência), acúmulo de funções 

(novamente diminuindo postos de trabalho), crise econômica ocorrida no período citado e quando 

ocorreu a mudança mais significativa nas carreiras desses profissionais. Aqueles que continuaram na 

mesma área, tiveram que se requalificar ou atualizar sua formação, principalmente para se adaptarem 

às ferramentas de trabalho advindas por meio das NTICs. 

 Devido a intensidade das modificações ocorridas, alguns dos baby boomers entrevistados 

presenciaram a aposentadoria precoce de colegas pertencentes às gerações anteriores e que não 

estavam dispostos a se adaptarem às novas exigências mercadológicas. Tal artifício da aposentadoria 

precoce não seria possível aos baby boomers entrevistados, pois não tinham tempo de trabalho 

suficiente. Desta forma, tiveram que adaptar sua qualificação e seu perfil profissional, já que estavam 

acostumados a lidar com os sistemas produtivos tayloristas / fordistas com a divisão do trabalho, maior 

número de níveis hierárquicos, o conhecimento e experiência focados em tarefas específicas e 

individualizadas. A partir da implantação das NTICs no cenário da reestruturação produtiva, passaram 

a ter que desenvolver uma visão sistêmica do processo produtivo (independente da área de atuação: 

fabril ou administrativa), o trabalho em equipe e a ser “espião de si mesmo” a partir das células de 

produção, onde não há a necessidade de uma gerência mais atuante, uma vez que o próprio trabalhador 

desenvolveu a consciência do que, quando, como e quanto deve ser feito. 

 A contribuição deste trabalho, portanto, está em compreender os desafios enfrentados por 

alguns dos representantes de uma geração que nasceu em um mundo de transformações e otimismo. 

Uma geração questionadora e transformadora dos padrões de sua época e que, atualmente, atua como 

mentora e orientadora das gerações que a sucedem. Dentro das fábricas, dos escritórios ou 
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universidades, é a geração baby boomer aquela que, hoje, forma as demais gerações a partir de sua 

experiência profissional e de vida. 

 Certamente as demais gerações encontrarão transformações no decorrer de suas carreiras, e a 

geração baby boomer passou pela mais significativa até o momento: a reestruturação produtiva, 

juntamente com a implantação das novas tecnologias de informação e comunicação no ambiente de 

trabalho de pós-guerra e administrado por um sistema de produção completamente diferente. Portanto, 

a adaptação a essas novas estruturas fazem da geração baby boomer um grupo de profissionais que 

mostra às demais gerações a prova de que, para manter-se atuante no mercado de trabalho é necessário 

reinventar suas próprias competências profissionais. 
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