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Abstract: This article aims how the globalization and organizational behaviour evaluation 
changed the labor and the organization systems as well. The proposal was to show 
organizations models, their differences, conflicts from individuals needs and adjusts and 
finally how globalization phenomenon modifies the edge perception and knowledge as a 
new requisite for the workers to face competitiveness. 
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1.Introdução 

Segundo De masi (1999), a globalização não é um fenômeno recente. Aquela de 
que se fala hoje representa apenas o êxito mais elaborado de uma eterna tendência humana 
de explorar, mapear e desfrutar dos seus recursos. 

Ballastero-alvarez (2001) explica que em boa parte da história recente do homem, 
cada povo vivia seu mundo, isolado, onde a marca preponderante era a da auto-suficiência. 
Havia o desconhecimento da existência de outros povos, e, nessa fase da história seria 
inconcebível imaginar relações globais. Com o expansionismo mercantilista, a humanidade 
experimentaria de forma marcante os efeitos globais de suas relações econômicas, 
políticas, e sócio-culturais, baseadas essencialmente por grandes companhias comerciais 
inglesas e holandesas, controladas por corporações de ofícios.  

Nesse sentido, De masi (1999) acrescenta que a troca de mercadorias em um raio 
cada vez mais extenso, até abranger o mundo inteiro conhecido se constitui como um das 
formas da globalização como troca.  

É com o advento da industrialização e das finanças, que a globalização passa a ter 
contornos que a conduziriam ao domínio gradual de todas as relações de que se tem 
conhecimento hoje. Conforme salienta Ballastero-alvarez (2001), de um lado surge o 
capital financeiro e a ampliação dos mercados e obtenção de novas e diversas fontes de 
matérias-primas e de outro, uma importante transformação na classe trabalhadora: a 
abolição da escravidão, em contrapartida com uma ascensão social das massas.  

É baseado nesse modelo de formação de produção que as indústrias ganham forma 
e passam a estabelecer as relações organizacionais, refletindo as conquistas, conflitos e 
transformações da organização do trabalho.  
  Neto (1996) argumenta que a globalização atual é um processo de aceleração 
capitalista, num ritmo jamais visto, em que o produtor vai comprar matéria-prima em 
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qualquer lugar do mundo onde ela seja mais barata, instalando-se em países onde a mão-
de-obra fique mais em conta.  Portanto, é o momento em que a globalização atinge toda a 
sua amplitude, onde todos os demais fatores decorrentes da globalização apresentam-se 
intensificados, marcados por uma dinâmica nunca vista, atropelando todas as fronteiras.  

Neste artigo se fez uma análise dos reflexos relacionados à influência da 
globalização no comportamento organizacional, desde o paradigma da administração 
científica até os modos atuais de organização, as conseqüências dessa evolução para o 
conteúdo e significado do trabalho, os modelos de organização e seus conflitos, 
procurando, ainda, indicar a direção que o mundo do trabalho deverá seguir, na era da 
informação e do conhecimento. 

 
2. A globalização e as co-relações decorrentes 

 
Nunca um movimento mundial implicou tantas mudanças em tantos setores da 

sociedade, como a globalização: é a expansão sem fronteiras, sem vínculos; predomínio 
dos interesses; desregulamentação dos mercados; privatizações e abandono da política do 
bem-estar social promovida pelo estado; uso em sua plenitude da tecnologia de 
informação; desaparecimento do emprego formal. 

Segundo Neto (1996), o mundo não é mais o mesmo. Grandes corporações 
americanas estão demitindo dezenas de milhares de trabalhadores e transferindo suas 
operações para países do terceiro mundo, de mão-de-obra mais barata. 

A globalização induz mudanças substanciais no modo de produção, não mais 
baseada na produção de produtos iguais. Ballastero-alvarez (2001) salienta que a tendência 
é voltar-se para uma uniformidade do modo de produção, produzindo produtos 
diferenciados de modo a ajustar-se aos variados gostos e necessidades dos consumidores. 

De acordo com Sanguinetti (2001), a globalização trouxe mudanças positivas. 
Ampliou os mercados para países de economia mais atrasada, além de promover uma vasta 
circulação de informações.  

Neto (1996) lembra que enquanto no século XVIII a máquina a vapor era o grande 
fator de aceleração produtiva, no século XX, refletindo que a capacidade de deslocamento 
e de fazer-se presente em todos os lugares, o motor da nova revolução é a tecnologia, o 
aperfeiçoamento dos transportes e das comunicações. 

Os grandes beneficiados na fase atual da globalização são as relações das 
multinacionais dos países do primeiro mundo. Chiavenato (2000) explica que a 
globalização da economia favorece os países mais desenvolvidos, pois estes possuem 
melhor tecnologia, maiores recursos e estabilidade econômica permanente, sendo sua 
capacidade de produzir em larga escala, por um preço mais reduzido, superior a dos países 
emergentes. Os países desenvolvidos padecem de um custo de mão-de-obra maior e de 
uma estrutura de Estado voltada ao bem-estar social que é mais onerosa que a dos países 
emergentes. 

Neto (1996) acrescenta que numa região como a Europa que conseguiu contornar as 
tensões do pós-guerra com a construção de uma rede de assistência social impecável e 
caríssima. Com a intensificação do processo de globalização, o estado do bem-estar 
terminou quebrado. 

A globalização reflete uma situação em que a capacitação e a mobilização de 
pessoas torna-se essencial para o desempenho, exigindo a compreensão de outras culturas, 
costumes e línguas. Conforme explicitação de Chiavenato (2000), as organizações 
multinacionais podem movimentar verdadeiras riquezas de ativos de um país para outro e 
influenciar economias nacionais, suas políticas e culturas. 
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Para tanto, conquistas de regulamentações e garantias trabalhistas, advindas de 
mobilização e de lutas históricas dos sindicatos, começam a ser derrubadas, dando início a 
políticas mais flexíveis, sujeitando os trabalhadores a instabilidades.  

Ballastero-alvarez (2001) explica que a dificuldade de colocar-se ou manter 
regulamentações, em razão da busca das empresas por nichos menos regulamentados e 
com custos menores, provoca o enfraquecimento da força dos trabalhadores e dos 
sindicatos, que vão perdendo o poder de reivindicar conquistas e benefícios diante da 
possibilidade de perda do mercado. As regulamentações trabalhistas, quando mantidas, 
estancam a relação entre o empregado e o empregador; elas deveriam estar sofrendo 
adaptações de acordo com o momento de transição econômica. 

Simonetti (2001) explica que a globalização econômica que beneficia muita gente 
não conseguiu aplainar as desigualdades sobre as quais as sociedades humanas construíram 
seu progresso. São muitas as correntes críticas distintas que surgem para lançar propostas 
como forma de reequilibrar os efeitos da globalização no trabalho.  
 
3. A globalização e o comportamento organizacional   
 

A substituição do homem pela máquina já era clara nas estruturas organizacionais 
fordista-taylorista, pela divisão do trabalho humano e pelas tarefas programadas, retirando 
do trabalhador a possibilidade de domínio das tarefas.  

Krugmam (1997) aponta que o homem já vinha trabalhando feito máquina, 
apertando parafusos, oito horas por dia, durante a vida inteira. O avanço da tecnologia nem 
sempre exige maior qualificação da mão-de-obra. Com o treinamento adequado, qualquer 
pessoa mediana, com uma escolaridade mínima e alguma experiência, é capaz de aprender 
a apertar botões, que é mais fácil do que montar manualmente um televisor, redigir um 
anúncio no jornal ou costurar um vestido. Por outro lado, o computador já prenuncia a 
escola digital que certamente vai democratizar o acesso ao conhecimento. 

Sanguinetti (2001) acrescenta que a promessa da globalização é de que a 
dependência entre pessoas, empresas e governos evite conflitos, inspire a cooperação e 
resulte em prosperidade para todos. Mas isso levará tempo, pois o “pêndulo da economia 
global” está desequilibrado.  

 Com a globalização, o quadro de mão-de-obra revela a superação que o trabalhador 
deve apresentar – colaborador, para muitos autores. Não é uma questão de cumprir a carga 
horária, mas de contribuir muito além do conteúdo integral do trabalho, apresentando-se 
com contribuições para o aprimoramento contínuo deste.  

Ballastero-alvarez (2001) explica que com a globalização, a competitividade torna-
se mais acirrada e a informação mais acessível a todos.  A qualidade, a marca a ser 
alcançada nos produtos. Sua obtenção baseia-se em um sistema de produção enxuto e em 
que se possa continuamente agregar melhoramentos a cada etapa de produção, implicando 
na utilização de um sistema organizacional adequado e uma mão-de-obra cada vez mais 
qualificada.  

Como lembra Sanguinetti (2001) um dos benefícios proporcionados pela 
globalização foi a remoção de pontos que estrangulavam o desenvolvimento, permitindo, 
assim, o investimento em transportes, comunicações.  

Richers (1996) refere-se ao impacto que a tecnologia da informação sobre as 
hierarquias gerenciais, ao surgimento das fábricas flexíveis capazes de entregar produtos 
personalizados aos clientes, ao cerco das marcas próprias dos varejistas e a ascensão do 
mercado feminino, referindo-se ao aprimoramento do processo de informação que a 
globalização requer de todos os setores produtivos envolvidos, desde a sua concepção até a 
sua capacidade de chegar às mãos dos consumidores em qualquer parte do planeta, em 
períodos de tempo cada vez menores. 
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Segundo Gurovitz (1997), a era da informação pode ser denominada como o fim das 
distâncias, alterando de forma radical as relações humanas, o ambiente de trabalho e o 
mundo dos negócios. Acabará por criar um novo tipo de empresa, e por tabela, um 
executivo menos preso a um local de trabalho. Mais virtual e mais global. 

Contudo, explica Chiavenato (2000), a expansão das oportunidades de emprego 
advindas com a globalização nem sempre se revelou clara, pois é muito mais visível a 
retração do número de empregos do que a expansão destes. Em todos os países do mundo, 
as taxas de desemprego são altas. Porém, a inovação tecnológica vai eliminando das linhas 
tradicionais de produção o trabalho mecanizado do homem, substituindo-o pela máquina. 
Esbarra-se em dois aspectos atuais: a necessidade de dar instrução aos trabalhadores para 
que os mesmos superem a mediocridade do conteúdo do trabalho repetitivo enfadonho e o 
equilíbrio em torno da abertura mais flexível da legislação trabalhista para empregar mais, 
mesmo sem garantir todos os direitos trabalhistas.  
 
4. Modelos do comportamento organizacional e os conflitos decorrentes 
 

Sob a perspectiva da evolução do comportamento organizacional e dos conflitos 
decorrentes, Chanlat (1997) explica a questão do conflito nas organizações nasceu 
verdadeiramente com a eclosão de um pensamento nitidamente administrativo. Antes dos 
primórdios da era industrial, a “nova aristocracia” representada pelos empresários 
considerava os trabalhadores como mentores de uma classe social inferior e tratava os 
conflitos potenciais como relação pura e simples de dominação-submissão.  

Nos primórdios da era industrial, desenvolveu-se verdadeiramente um pensamento 
administrativo, que começou a fazer do ato da gestão um objeto de estudo, e da 
organização, uma unidade de análise. 

No campo do trabalho, os efeitos da globalização são sentidos ao longo do tempo e 
à medida que as empresas rompem barreiras e fronteiras. Argumenta Ballastero-alvarez 
(2001), que na época em que se implantara o modelo taylorista-fordista, a visão focava-se 
no trabalhador de forma estática, aquela em que já estava determinado seu papel, sem que 
se possibilitasse acrescentar-lhe novas funções. A visão atual é bem mais dinâmica, aquela 
que permite que o trabalhador possa agregar funções a seu papel, acrescentando sempre 
melhorias aos produtos ou à empresa, melhorando a competitividade desta. 

Chanlat (1997) sugere a evolução do comportamento organizacional advindo das 
relações de quatro modelos sucessivos, considerados por sua contribuição respectiva à 
noção de conflito organizacional: o modelo racional, o modelo de relações humanas, o 
modelo político e o modelo sistêmico. 

 
4.1. O modelo racional 
 
 Morgan (2000) alega que os teóricos clássicos deram relativamente pouca atenção 
aos aspectos humanos da organização. Embora tenham freqüentemente reconhecido a 
necessidade de liderança, iniciativa, benevolência, equidade, espírito de união e um 
equilíbrio entre os aspectos humanos e técnicos, a principal orientação foi a de fazer  com 
que os seres humanos se adaptassem estritamente aos requisitos da organização mecânica.  
 
  Ao considerar a organização como um processo racional e técnico, os impactos 
relevariam a segundo plano os aspectos humanos da organização, subestimando-os e 
negligenciando o fato de que as tarefas das organizações são muito mais complexas, 
incertas e difíceis do que as desempenhadas pela maioria das máquinas. 

Chanlat (1997) explica que o modelo racional é essencialmente marcado pela noção 
de que qualquer conflito é nocivo porque afeta a eficiência organizacional. Através de 
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diferentes mecanismos estruturais, são projetados esforços para reduzir as possibilidades 
de conflito no ambiente de trabalho.  

A implementação da organização científica do trabalho é realizada como um modo 
de harmonizar as relações entre patrão e empregado, com a definição das tarefas, das 
regras e dos métodos, como papéis e responsabilidades de cada um (princípio da 
despersonalização da execução do trabalho); além da redução das interfaces (diminuição 
da dependência das tarefas em relação às outras) e da  concentração do poder (redução do 
nível de ambigüidade e de incertezas vividas pela base da organização). 
 
4.2. O modelo de relações humanas 
 
 Morgan (2000) alega que o modelo de relações humanas parte da idéia de integrar 
as necessidades aos indivíduos e das organizações como uma força poderosa, à medida que 
as pesquisas mostraram como as estruturas burocráticas, os estilos de liderança e as 
organizações de trabalho em geral podiam ser modificados para criar trabalhos “mais 
ricos” e motivadores que encorajassem as pessoas a exercer suas capacidades de 
autocontrole e criatividade.  

Nesse sentido, Morgan (2000) explica que ao dar especial atenção à idéia de fazer 
os empregados sentem-se mais úteis e importantes, dando-lhes trabalhos mais 
significativos e de maior autonomia, responsabilidade e reconhecimento quanto possível, 
como meio de torna-los mais interessados em seu trabalho, traduzindo-se, pois na noção do 
que veio a ser o princípio de enriquecimento de cargo, combinado com um estilo de 
liderança mais participativo, democrático e voltado para o empregado, e pela oposição a 
liderança à orientação excessivamente limitada, autoritária e desumanizante geralmente 
produzida pela administração científica e pela teoria clássica da administração.  

Contudo, Chiavenato (1997) lembra que o relacionamento entre pessoas e 
organização nem sempre é cooperativo e satisfatório. Muitas vezes, tornando-se um 
relacionamento tenso e conflitante, em que o alcance do objetivo de um lado impede ou 
cerceia o alcance do objetivo do outro lado.  

 Para ultrapassar as limitações individuais, as pessoas se agrupam no sentido de 
alcançar objetivos comuns. Ao ingressarem nas organizações, perseguem objetivos 
individuais diferentes daquelas que formaram originalmente as organizações. Isto faz com 
que os objetivos organizacionais se distanciem dos objetivos individuais dos novos 
participantes.  

Relativo aos aspectos que moldam o modelo das relações humanas, Chanlat (1997) 
ressalta os preceitos da dinâmica de grupo, da consciência das normas e valores sociais e 
do processo de socialização que influenciam o comportamento individual nas 
organizações, do poder das atitudes individuais no trabalho e na valorização de um 
ambiente de trabalho mais humano, mais apto a satisfazer as preocupações profissionais de 
ordem individual em relação ao trabalho, e assim, se associarem satisfação e 
produtividade. 

 
 
 
4.3.O modelo político 
 
 Em seu sentido original, Morgan (2001) associa a idéia de que política provém da 
visão de que, quando os interesses divergem, a sociedade pode prover um meio que 
permita aos indivíduos acertar suas diferenças por meio da discussão e negociação. 

No ambiente organizacional, os preceitos da política surgem quando as pessoas 
pensam diferentemente e querem agir diferentemente quando confrontadas com diferentes 
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caminhos de ação. Existem muitas maneiras para definir e analisar a busca e defesa de 
interesses. Uma maneira que tem particular relevância para o entendimento da política 
organizacional é conceber os interesses em termos de três domínios inter-relacionados à 
tarefa organizacional de alguém, carreira e vida pessoal. 

Nesse sentido, Chanlat (1997) destaca que pelo reconhecimento da natureza 
estratégica das relações entre os diversos grupos que compõem a organização, cada grupo 
tenta dominar uma dimensão essencial do trabalho, ampliando sua zona de incerteza 
fazendo conhecer ao outro suas existências, logo existindo regras e obrigando o outro a 
respeitá-las, ao mesmo tempo insistindo em conservar sua anatomia e sua própria margem 
de poder sobre seu ambiente; além do reconhecimento da importância para a organização 
de relatar mecanismos de gestão de conflito, tais como furos de negociação permanente ou 
fórmulas de arbitragem para resolver questões litigiosas. 

 
4.4.O modelo sistêmico 
 
 Morgan (2000) ao reconhecer que os indivíduos, os grupos e a organizações têm 
necessidades que precisam ser atendidas, volta-se para o fato de que elas dependem de um 
ambiente mais amplo para vários tipos de sustentação. Esse tipo de pensamento alicerça a 
abordagem dos sistemas abertos, baseada no princípio de que as organizações, assim como 
os organismos, são abertas para seu ambiente e precisam atingir uma relação apropriada 
com esse ambiente para poder sobreviver.  

A perspectiva de um sistema aberto sugere que a organização deve ocorrer tendo o 
ambiente em mente, devotando muita atenção ao entendimento da tarefa ou função do 
ambiente, definido pelas interações diretas da organização com os clientes, os 
concorrentes, os fornecedores, sindicatos, órgãos do governo e o ambiente contextual mais 
amplo ou geral.   

De acordo com Cruz (1998), a introdução da abordagem sistêmica muda 
fundamentalmente a maneira de encarar os acontecimentos nas organizações. A Teoria dos 
Sistemas Abertos colocou o meio ambiente no centro das discussões, possibilitando o 
entendimento das partes, ou subsistemas, pela compreensão do todo. 

Chanlat (1997) destaca que pela visão sistêmica, a organização passa a ser vista 
como um conjunto de partes em integração, entre si e com o meio ambiente, pela troca e 
interinfluência contínua, onde cada sistema e sub-sistema dependem, para sua 
sobrevivência, de sua permuta com o ambiente.  

A idéia não se resume só em resolver os conflitos, mas, sobretudo de os gerir; de 
reconhecer, no seio da organização, a existência de habilidades, conhecimentos e de 
interesses diferentes que podem ser usados de forma proveitosa na busca de soluções 
melhores e adaptadas ao ambiente no qual a organização está inserida. 

 
 
5. Conclusão 
 
 Já é consenso que a globalização está presente em quase todas as atividades, 
incluindo as do cotidiano. Ficar à margem dos seus efeitos traz no mínimo uma 
constatação de defasagem de tempo e de informações. Assim como é inevitável perceber 
no ambiente das organizações que a globalização introduziu uma forma muito mais 
dinâmica para os processos de trabalho, a ponto de todas as relações estarem associadas 
entre si. 

Na medida que a globalização indica claramente as novas visões gerenciais, 
expansões nunca vistas e quebras de fronteira, o mundo do trabalho diversifica-se e a 
importância do contexto organizacional humano cresce. 



XXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção 
Curitiba – PR, 23 a 25 de outubro de 2002 

 

ENEGEP 2002 ABEPRO 7 

Não há como conceber em um ambiente de competição acirrada, por buscas por 
maiores faixas de mercado, uma estrutura industrial de altas proporções de produção sem 
que o processo de automação não esteja marcadamente presente, o que induz, por outro 
lado, uma redução drástica de mão-de-obra. Esta redução, nos dias de hoje, não implica em 
reaproveitamento para outros segmentos industriais. O que se revela paulatinamente é uma 
absorção para o segmento da informalidade, para trabalhos que se exige menos 
treinamento e r mais polivalência. 

Muitas empresas multinacionais se transferem para o terceiro mundo na busca de 
mão-de-obra farta e barata. Na mesma velocidade em que recrutam mão-de-obra barata, as 
dispensam, atraídas que são por favorecimentos momentâneos dos países emergentes. 

O que hoje é tido como certo, não significa que assim seja no dia seguinte. A 
balança econômica mundial ainda pende mais para dispensar do que agregar mão-de-obra, 
e provoca um outro fenômeno mundial: a prestação de serviços. É nesse setor que vale 
muito as características marcantes do novo profissional ajustado a globalização: conquistar 
novos clientes constantemente, ser criativo e empreendedor.  

Para que essa grande massa de trabalhadores venha a ter vez no atual quadro de 
oportunidades tão diversificado, investimentos sociais – custos, para alguns – terão que ser 
realizados. 
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