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Abstract 
 
Nowadays change is a constant in the world we live in as it is in the organizational 
context. Many transformations occured in the organizations and a lot of them had a great 
impact on the behaviour of the employees. This article first gives a summary of the main 
changes which affected the organizations. Its main aim, however, is to discuss the 
behaviour of the employees through two important approaches of the production sistem: 
taylorism and toyotism. 
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1. Introdução 
 
 Mudança, segundo considerações de CHIAVENATO (1996), é a transição de uma 
situação para outra diferente, a qual implica em novos caminhos, novas soluções, novos 
valores. Ela não é um assunto atual, pelo contrário, desde o início da história da 
humanidade o mundo sofre transformações na sua estrutura. Há cinco séculos antes de 
Cristo, um filósofo sofista, Heráclito, já dizia que e única constante do mundo é a 
mudança.  

A mudança hoje pode ser considerada uma das principais atividades das 
organizações. As empresas, setores, departamentos e, principalmente, pessoas que não 
estiverem envolvidas no processo de mudança do mundo atual poderão, com certeza, se 
considerar algo do passado, com valores, comportamentos e atitudes ultrapassados. 



 Dentro do contexto organizacional a mudança também é uma constante, pois 
diferentes abordagens foram influentes em diversos momentos da história da administração 
da produção, modificando a estrutura do trabalho de acordo com cada fase histórica e com 
a necessidade de transformação. Mudanças na estrutura, no processo de trabalho, nas 
relações interpessoais, nos processos de comunicação, nos padrões de liderança, na 
inclusão de novas máquinas e tecnologias e no planejamento de novas estratégias levaram 
o trabalhador a ter uma nova visão e um novo comportamento perante o sistema produtivo. 
 De acordo com CHIAVENATO (1996), as organizações estão sujeitas a fatores 
internos e externos que continuamente sofrem mudanças. Os fatores externos influenciam 
as organizações através de modificações tecnológicas, econômicas, ambientais, políticas, 
sociais, culturais e legais (macroambiente), e também através de seus clientes, 
fornecedores, concorrentes e agentes reguladores (microambiente). Já os fatores internos 
influenciam as organizações através de novos objetivos organizacionais, 
novas políticas gerenciais, diferentes tecnologias, novos métodos e processos de operação 
e novos produtos e serviços, provocando mudança nos departamentos e em toda a 
organização e, conseqüentemente, no comportamento dos trabalhadores. 
 Segundo o autor, no comportamento estão inseridas as seguintes variáveis: 
paradigmas e atitudes de pessoas, conhecimentos e habilidades, tarefas e atividades e 
relações interpessoais e sociais. Tais variáveis sofreram e ainda sofrem influências em 
decorrência das transformações ocorridas nas organizações. A partir desta concepção, o 
artigo tem como objetivo discutir e analisar o comportamento do trabalhador em duas 
importantes abordagens do sistema produtivo: Taylorismo e Toyotismo. 
 Entretanto, antes de trazer uma discussão sobre a mudança no comportamento 
organizacional, vale ressaltar as mudanças de grande impacto que ocorreram na história do 
sistema produtivo.  
 
  
 
 

2. Mudanças no sistema produtivo 
 
 Ao longo dos anos, muitas abordagens foram sendo desenvolvidas para solucionar 
os problemas decorrentes das organizações. Durante toda sua história, até meados do 
século XVIII, as empresas não passaram por grandes desenvolvimentos. No entanto, por 
volta de 1780, quando foi introduzida a máquina a vapor na produção, uma nova 
concepção de trabalho surgiu, trazendo modificações na estrutura econômica, política e 
social da humanidade. Com base nas considerações de CHIAVENATO (1994), a história 
da empresa pode ser dividida em seis fases: 

- Fase artesanal (da Antiguidade até aproximadamente 1780): o regime de 
produção era fundamentado no artesanato rudimentar, nas pequenas oficinas e 
na mão-de-obra intensiva e não-qualificada na agricultura. 

- Fase da transição do artesanato à industrialização (correspondente aos anos de 
1780 a 1860): considerada a 1ª Revolução Industrial. Caracterizada pelo 
surgimento da máquina a vapor, através da qual as oficinas mecanizadas se 
transformavam em fábricas dotadas de grandes máquinas. 

- Fase do desenvolvimento industrial (ocorrida entre 1860 e 1914):  
correspondente à 2ª Revolução Industrial. Caracterizada pelo surgimento do aço 
e da eletricidade, os quais passaram a ser utilizados como material industrial e 
como fonte de energia, ocasionando um grande crescimento industrial e 
importante avanço tecnológico. 



- Fase do gigantismo industrial (ocorrida entre 1914 e 1945): período em que as 
empresas atingiram proporções econômicas enormes, atuando em operações de 
âmbito internacional e multinacional. 

- Fase moderna (de 1945 a 1980): nesta fase o desenvolvimento tecnológico 
cresce surpreendentemente através de processos cada vez mais sofisticados. 

- Fase da incerteza (após 1980): caracterizada pelos desafios, restrições e demais 
adversidades para as empresas. Uma 3ª Revolução industrial marca essa fase: a 
revolução do computador, substituindo, em parte, o cérebro humano pela 
máquina eletrônica. 

 
Segundo SLACK (1999), no contexto de cada época, determinada pelas  

referidas fases, várias abordagens foram desenvolvidas no sistema produtivo das 
organizações, todavia, elas não se substituíram mutuamente. A influência delas ainda é 
evidente na forma de trabalho atual. 
 Dentre as principais abordagens, duas são citadas neste artigo devido às diferenças 
e impactos que causaram no comportamento do trabalhador: a Administração Científica 
(Taylorismo) e a Administração Japonesa (Toyotismo). 
 É importante salientar que muitas abordagens influenciaram o sistema produtivo, a 
fim de solucionar os principais problemas que as organizações se defrontavam, no entanto, 
muitas não obtiveram grande ênfase, outras, porém, foram de grande importância – como 
as citadas nesta discussão – pois desenvolveram técnicas e processos que influenciaram 
grandes empresas, fazendo com que essas mudassem sua estratégia, sua visão e o próprio 
sistema de produção.    
 Primeiramente, faz-se necessária uma análise do contexto em que estão inseridas as 
abordagens taylorista e toyotista para, logo depois, trazer uma discussão sobre o 
comportamento do trabalhador em cada uma delas. 
 
 
 
2.1. Administração Científica - Taylorismo 
  
 A Administração Científica surgiu no começo do século XX, por volta de 1910, nos 
EUA. Segundo FERREIRA (1997), Frederick Taylor, um engenheiro americano, 
desenvolveu estudos a respeito de técnicas de racionalização do trabalho do operário, pois 
via a necessidade de aplicar métodos científicos na administração para obter máxima 
produção a mínimo custo.  
 De acordo com SLACK (1999), a doutrina básica da Administração Científica está 
inserida nos seguintes itens: 
 

- Todos os aspectos do trabalho devem ser investigados de forma científica, para 
estabelecer as leis, regras e fórmulas que regem os melhores métodos do 
trabalho; 

- Os trabalhadores devem ser selecionados, treinados e desenvolvidos 
metodicamente para desempenhar suas tarefas; 

- Os administradores devem agir como os planejadores do trabalho enquanto os 
trabalhadores devem ser responsáveis por executar seu trabalho nos padrões 
estabelecidos; 

- Deve ser atingida a máxima cooperação entre administração e funcionários. 
 

Na Administração Científica o trabalhador é caracterizado por  



comportamentos estabelecidos de acordo com os princípios da organização de trabalho 
elaborada por Taylor. Segundo CHIAVENATO (1996), paradigmas e atitudes, 
conhecimentos e habilidades, atividades e relações interpessoais fazem parte da 
comportamento do trabalhador. Sendo assim, é possível citar quais comportamentos foram 
estabelecidos na Administração Científica e que ainda são exercidos em algumas 
organizações (SLACK, 1999):  
 

- Paradigmas e atitudes das pessoas: Os trabalhadores exerciam a               tarefa 
mais compatível com sua aptidão pois tinham que atingir a produção-padrão 
exigida pela gerência; 

 
- Conhecimentos e habilidades: O conhecimento era supérfluo pois cada 

trabalhador exercia sua tarefa, e quanto menor e mais simples  
a tarefa, maior seria a habilidade do operário para desempenhá-la; 
 

- Tarefas e atividades: As tarefas eram monótonas, repetitivas e desarticuladas do 
processo como um todo; 

 
- Relações interpessoais: As decisões desciam e as informações subiam, ou seja, 

o planejamento era de responsabilidade exclusiva da gerência e a execução das 
tarefas cabe aos operários e seus supervisores (FERREIRA, 1997). 

 
 
 
2.2. Administração Japonesa - Toyotismo 
  
 O Toyotismo surgiu na metade do século XX, por volta de 1950, no Japão. 
Segundo FERREIRA (1997), “a Administração Japonesa poderia ser classificada como um 
modelo de gestão fortemente embasado na participação direta dos funcionários”.  
 De acordo com WOMACK (1992), Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, dois engenheiros 
japoneses, chegaram a conclusão que a produção em massa jamais funcionaria no Japão, 
desenvolvendo então um sistema de produção que se adequasse às necessidades atuais da 
empresa japonesa de produzir pequenas quantidades de numerosos modelos de produtos. 
Tal sistema foi chamado de Sistema de Produção Toyota, e também é conhecido como 
Toyotismo ou Produção Enxuta. 
 O Toyotismo tinha como preocupação a qualidade do produto, a eliminação de 
desperdício, tanto de esforços materiais como de tempo, para reduzir o custo do produto 
(WOMACK,1992).  
 De acordo com FERREIRA (1997), o Toyotismo caracteriza-se por alguns 
processos: 

- Just in Time: sincronização do fluxo de produção, dos fornecedores aos 
clientes; 

- Kanban: sistema de informação visual, que aciona e controla a produção; 
- Muda: busca da eliminação total de qualquer tipo de desperdício; 
- Kaizen: busca de melhoramento contínuo em todos os aspectos. 

 
Assim como o Taylorismo, o Toyotismo também é caracterizado por  

determinados comportamentos, que, certamente, trazem diferenças dos citados na 
abordagem anterior. 
 



- Paradigmas e atitude das pessoas: O paradigma baseia-se na forma participativa 
de gestão, na qual os funcionários participam do processo decisório e têm 
participação nos resultados; 

 
- Conhecimentos e habilidades: O treinamento é intenso e os funcionários são 

responsáveis pelo que fazem, sendo assim, eles são habilitados para desenvolver 
as tarefas; 

 
 
- Tarefas e atividades: Busca-se uma harmonia entre o homem, a máquina e o 

processo. O trabalho padronizado é tido como fundamental para garantir um 
fluxo contínuo de produção. 

 
- Relações interpessoais: O trabalho é realizado em grupo e conduzido por 

liderança, sendo assim, há uma relação entre os funcionários de confiança e 
responsabilidade, baseada no respeito à hierarquia, na participação da pessoas 
no desenvolvimento das tarefas, nas decisões consensuais e na harmonia  das 
relações. A comunicação é bilateral (FERREIRA, 1997). 

 
 
 
 
3. Discussão 
 
 Com base nas considerações anteriores, percebe-se a diferença entre o 
comportamento dos trabalhadores no Taylorismo e no Toyotismo. 
 De acordo com FERREIRA (1997), a Administração Científica dá um enfoque 
mecanicista ao ser humano, considerando cada funcionário como uma mera engrenagem 
no corpo da empresa, desrespeitando sua condição de ser humano. Já a Administração 
Japonesa dá um enfoque mais humano, pois seu sistema depende basicamente de pessoas e 
de sua competência para atingir seus objetivos (FERREIRA, 1997). 
 O trabalhador da Administração Científica realizava uma tarefa altamente dividida, 
ocasionando algumas desvantagens como a monotonia, o dano físico por causa da 
repetitividade  e a falta de flexibilidade (SLACK, 1999). As tarefas eram individualizadas, 
onde a cada operário era atribuída uma atividade específica, diferente do operário vizinho. 
As tarefas eram decompostas reduzidamente para que elas pudessem ser aprendidas 
rapidamente por pessoas não qualificadas. O supervisor, segundo FERREIRA (1997), 
controlava o trabalho dos operários, verificando o número de unidades produzidas e o 
cumprimento da produção-padrão mínima. 
 Na Administração Japonesa o trabalho realiza-se através de equipes, com um líder 
no lugar do supervisor. Cada equipe é responsável por um conjunto de atividades e o grupo 
executa da melhor forma possível as operações necessárias (WOMACK, 1992).      
 O conhecimento no Taylorismo era supérfluo, pois cada operário executava sua 
tarefa, a qual era decomposta e aprendida rapidamente por pessoas não qualificadas. Sendo 
assim, o operário teria maior habilidade para desempenhá-la (FERREIRA, 1997). No 
Toyotismo, as qualificações dos trabalhadores, seus conhecimentos e suas experiências são 
importantes para realizar um trabalho de qualidade, não basta apenas a a força física do 
homem (WOMACK, 1992). 
 No que se diz respeito à comunicação, as duas abordagens também se diferenciam. 
No Taylorismo, como já foi citado, cada operário era responsável pela execução de uma 
tarefa. Na medida que cada operário realiza uma tarefa diferente da realizada pelo seu 



vizinho, não é necessário que eles se comuniquem entre si. Desta maneira, a comunicação 
se dá verticalmente, onde as informações podem subir e as decisões descem. No contexto 
do Toyotismo, os trabalhadores participam do processo decisório e mantêm uma 
comunicação bilateral (FERREIRA, 1997). Os funcionários se comunicam entre si, 
principalmente quando existe um problema para ser resolvido, eles param a linha de 
montagem e discutem a melhor solução para o problema (WOMACK, 1992). 
 
 
 
 
4. Considerações finais 
 
 As mudanças organizacionais são refletidas diretamente na mudança de 
comportamento das pessoas, tanto em nível individual como grupal. Existe uma tendência 
do ser humano à estabilidade e às formas já estabelecidas de se adaptar ao trabalho. Os 
processos de mudança requerem uma nova forma de pensar, agir, comunicar e se inter-
relacionar. Porém, uma das maiores dificuldades na implementação de tais modificações é 
a resistência do homem, considerando que a organização é composta por interesses, poder, 
cultura e outros fatores. (SACOMANO, 1999). 
 Até meados do século XVIII as empresas não sofreram grandes modificações e, no 
entanto, o comportamento do trabalhador era praticamente o mesmo desde o início da 
história, ou seja, executava seu trabalho, muitas vezes sem ter o conhecimento do que 
estava realizando. Dentro do contexto da abordagem Administração Científica, o 
trabalhador tinha um comportamento diferente em relação à Administração Japonesa, na 
qual o funcionário participava nas decisões da organização, mudando completamente seu 
comportamento diante da empresa.  
 Segundo SLACK (1999), o Taylorismo é caracterizado pela baixa motivação 
pessoal, pela frustração na falta de controle sobre seu trabalho e, principalmente, pela 
alienação no trabalho, ou seja, o operário realiza uma única tarefa, não relacionando-a a 
um processo como um todo. Sendo assim, a preocupação do trabalhador se limitava em 
realizar a tarefa sem precisar raciocinar, decidir ou resolver problemas. 
 Já no Toyotismo, o importante era ter um trabalhador qualificado e motivado, capaz 
de realizar seu trabalho, raciocinar, decidir e resolver problemas juntamente com sua 
equipe de trabalho, levando o homem a mudar radicalmente de comportamento. 

Com base nesses dados, pode-se considerar que o nível de dificuldade do 
funcionário para se transformar juntamente com a organização é elevado, pois o ser 
humano que teve um comportamento aceito e praticado por muito tempo, teve que mudá-lo 
em apenas meio século.   
 Segundo HERNANDEZ (2001), juntamente com o processo de mudança está a 
resistência. Dentre os fatores que levam o ser humano a resistir a mudança está o fato da 
mudança ser uma ameaça a um equilíbrio preexistente e, portanto, provoca incertezas. 
Sendo assim, o fator resistência deve ser levado em consideração pois houve bruscas 
mudanças no comportamento do homem dentro de um tempo curto de grandes 
transformações. 
 Esta discussão é início de uma dissertação de mestrado que terá como objetivo 
realizar um estudo de caso para analisar o impacto da mudança organizacional no 
comportamento do trabalhador, em especial o trabalhador de chão de fábrica. 
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