
Atividade com estudo de caso

Cursos: Administração e Ciências Contábeis – 1º semestre de 2020

Disciplina: Sociologia das Organizações

Profº Me Antonio Gracias Vieira Filho

Realização: a atividade será feita em sala de aula, ao término de cada paradigma produtivo e

organizacional estudado ao longo do semestre. Devem ser utilizados os grupos do TDE.

1. Proposta de trabalho:

A proposta desta atividade discente contempla a leitura e análise de um caso corporativo

fictício e a indicação de soluções para os problemas apresentados. O texto do tópico 2 descreve uma

empresa em dificuldades e detalha quais são os problemas a prejudicar seus processos internos.

Cada grupo deve realizar a leitura do caso e criar um plano de reestruturação. Este deve levar em

conta, necessariamente, as abordagens e conceitos estabelecidos em nossas aulas, em cada um dos

grandes  paradigmas  produtivos/organizacionais  estudados.  Assim,  devem  ser  consideradas  as

possibilidades e contribuições estabelecidas pelos seguintes modelos:

• Taylorismo/Teoria da Administração Científica de Frederick W. Taylor;

• Fordismo/a linha de montagem e a estrutura organizacional proposta por Henry Ford;

• Toyotismo/Sistema Toyota de Produção e os legados de Eiji Toyoda e Taiichi Ohno;

• Volvismo: uma alternativa democrática direto das fábricas da Volvo na Suécia;

• Acumulação flexível de capital e o modelo de capitalismo de plataforma.

Esta é uma atividade de leitura e interpretação de textos, solução de um problema dado e

diálogo com conteúdos discutidos em sala. Para que um grupo seja bem avaliado é fundamental que

cada  uma  dessas  etapas  seja  cumprida  satisfatoriamente.  Um  detalhe  importante:  projetos  de

reestruturação que derivem exclusivamente “da imaginação” ou “da nossa cabeça” não serão aceitos

para correção e serão anulados.

2. Caso a ser analisado:

A Metalúrgica Pura Ferrugem Ltda, uma indústria de pequeno porte com 80 funcionários,

tem  enfrentado  tempos  difíceis.  As  adversidades  ocorrem  por  conta  do  desaquecimento  da
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economia brasileira, competição de grandes grupos nacionais e internacionais e, o mais importante,

variados problemas de gestão. O seu fundador é o senhor João Ferrugem, nascido em 1930 – como

gosta de dizer, “no meu tempo, era tudo mato!” Ele é um empreendedor à moda antiga, com pouca

habilidade  administrativa  e  não  tem  lidado  bem  com  o  avanço  tecnológico  e  as  modernas

ferramentas de gestão.  Trata-se de um autodidata forjado na prática do trabalho, com instrução

limitada e que criou seu negócio em um tempo – década de 1950 – em que bastava força de vontade

e algum conhecimento sobre porcas, arruelas, prensas e aço. Os tempos são outros, todavia. Entre os

problemas que podemos elencar na Pura Ferrugem, eis os que mais chamam a atenção:

• O diálogo com os funcionários é muito ruim. João tem uma liderança de estilo autoritário,

de  modo  que  resiste  a  delegar  tarefas  e  ouvir  opiniões  contrárias.  Também  costuma

sucumbir à tentação da microgestão. Assim, faz questão de acompanhar, passo a passo, cada

etapa  do  processo  de  fabricação  de  suas  porcas  e  arruelas,  cobrando  cada  operário,

individualmente, várias vezes ao dia;

• A empresa não tem um organograma claro e bem definido. Não há uma delimitação precisa

do  que  cada  integrante  da  área  administrativa  deve  fazer:  algumas  funções  acabam

duplicadas, outras deixadas de lado. O gerente de recursos humanos faz compras, a área de

vendas é cobrada para ajudar na administração do trabalho cotidiano, o setor de manutenção

tem de ceder funcionários para reparos na casa do proprietário, etc. Os exemplos de desvios

de função são inúmeros;

• Os supervisores, incomodados com as intromissões do proprietário em seu trabalho, acabam

por deixar de lado o acompanhamento das atividades dos operários. Faltas, atrasos, baixa

produtividade, fofocas, brigas e até casos de trabalhadores alcoolizados têm sido frequentes

e  não há  qualquer  controle  efetivo  sobre  tais  problemas.  Muitas  vezes,  os  supervisores

sequer conhecem adequadamente as rotinas de trabalho que deveriam ser realizadas pelos

trabalhadores sob sua responsabilidade;

• Os funcionários, por um lado, são cobrados de forma pouco educada pelo proprietário. De

outro, ficam esquecidos por seus supervisores. Entre uma coisa e outra, cada um trabalha

como quer, em seu próprio ritmo, com distintas formas de atuação. Não há instruções ou

documentação das atividades produtivas e isso tem gerado problemas graves de eficiência,

qualidade e padronização, o que prejudica a imagem da empresa no mercado;

• O maquinário – prensas, fresadoras, laminadoras, máquinas para polir, etc – está velho e

desgastado. A empresa não investe em automação e informatização de processos – um dos

computadores ainda usa o  Windows 95 como sistema operacional. Isso resulta em atrasos,

problemas de qualidade e reclamações crescentes por parte dos clientes;
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• Não há  preocupação  com a  saúde  e  segurança  dos  trabalhadores.  Além do  número  de

acidentes  no  chão  de  fábrica  ser  muito  elevado,  a  organização  não  aplica  recursos  em

informação  e  prevenção.  Inclusive  já  foi  autuada  em  fiscalizações  das  Secretarias  do

Trabalho (federal, estadual e municipal) pela falta de equipamentos de Proteção Coletiva

(EPCs)  e  Individual  (EPIs),  além  de  não  ter  uma  Comissão  Interna  de  Prevenção  de

Acidentes (CIPA). Não há plano de carreira para funcionários do setor administrativo, nem

bonificações  por produtividade.  Os vendedores  também não recebem qualquer  comissão

pelos negócios realizados;

• A desorganização  e  insegurança  do  ambiente  laboral  têm elementos  ainda  mais  graves.

Chama  a  atenção  que  as  máquinas  estejam  mal  posicionadas,  o  que  faz  com  que  os

trabalhadores tenham de se deslocar de um lado para o outro, muitas vezes trombando com

colegas  ou  tropeçando  em  materiais.  O  conceito  de  linha  de  produção  parece  não  ter

chegado à Pura Ferrugem;

• Os salários, de modo geral, são baixos e os funcionários sentem-se pouco prestigiados. Além

disso, não ajuda o fato da empresa atuar aos “trancos”. Com a baixa demanda, as máquinas

ficam paradas por muitos dias. No entanto, pela desorganização e baixa eficiência, quando

surge um pedido significativo, os trabalhadores são forçados a realizar jornadas exaustivas,

com muitos dias seguidos sem descanso;

• O sítio da empresa na internet está fora do ar. Mas talvez seja melhor assim. Afinal, o senhor

João Ferrugem havia pedido a um sobrinho para que o fizesse – e o resultado ficou horrível;

• Além de não ter presença na internet, a empresa não tem uma cultura corporativa definida.

Em sua muito precária documentação interna, os itens “missão”, “visão” e “valores” foram

copiados da página de uma empresa de bebidas na internet;

• Por  fim,  não  há  assessoria  qualificada  para  colaborar  com  processos  de  gestão  mais

sofisticados.  Ninguém  faz  a  menor  ideia,  na  Pura  Ferrugem,  sobre  variações  mais

complexas do mercado: tarifas internacionais, mudanças de regras/leis, impactos de disputas

políticas sobre os negócios, etc.

Diante  desse  quadro  caótico  e  da  empresa  ainda  existir  apenas  por  milagre,  medidas

drásticas  devem  ser  tomadas.  Uma  consultoria  foi  contratada  para  coordenar  uma  severa

reformulação administrativa, com a missão de mudar/melhorar processos, garantir a qualidade dos

produtos e estabelecer uma cultura interna pautada pela eficiência e profissionalismo. Agora que o

acordo foi fechado e os consultores da Plano B Assessoria Ltda iniciaram o projeto, os desafios a

enfrentar são:

3



• Como realizar  a  reorganização  administrativa?  Como elaborar  um novo  organograma e

garantir que ele seja seguido? Como garantir uma boa assessoria para tomada de decisões?

• Como lidar com os muitos problemas dos processos produtivos? Quais serão as atitudes para

requalificação da mão de obra?

• Qual  será  a  cultura  interna  da  empresa?  Mais  agressiva?  Mais  paternalista?  Como  os

funcionários serão tratados?

• O que será priorizado? Automação? O setor de vendas? A satisfação dos operários?

• Como  lidar  com  os  problemas  de  saúde  e  segurança  e  evitar  que  novos  acidentes

aconteçam?

• O logotipo da empresa é o mesmo desde a sua fundação e a  Pura Ferrugem tem uma

imagem cada vez mais enferrujada no mercado. Como contornar esse problema?

• Além dos  tópicos  destacados  acima,  ainda  há  vários  outros  problemas  que  carecem de

solução, conforme relatado no diagnóstico da empresa.

Assim, a missão da Plano B Assessoria é elaborar um relatório com uma reflexão sobre os

problemas atuais e um plano de ação para que os mesmos sejam superados. Considerando que esse

documento pode ser a diferença entre a completa recuperação ou o fechamento da Pura Ferrugem,

com a demissão de seus 80 funcionários, é de suma importância que seja o mais completo e bem

elaborado  possível.  Repetindo: a  correta  realização  desta  atividade  pode  salvar  80  empregos

diretos.

3. Dinâmica da atividade:

Ao final de cada ciclo referente a um dos paradigmas produtivos, vamos separar uma aula

para que os grupos de trabalho se reúnam e discutam o caso acima. A dinâmica para realização da

atividade é a seguinte:

• Leitura e interpretação do caso;

• A cada paradigma estudado, deve haver a elaboração de um relatório com elementos para

reformulação  da  Pura  Ferrugem.  Assim,  após  estudarmos  o  taylorismo,  o  grupo  deve

elaborar uma solução taylorista para os problemas da empresa. Depois do fordismo, uma

solução fordista, e assim por diante;

• Os relatórios devem ser entregues na aula subsequente à reunião dos grupos em sala;

• A correta realização da atividade irá contribuir para composição da nota da P2.

O trabalho deve ser feito com os mesmos grupos do TDE, que devem ter de três a cinco
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integrantes.

4. Formatação do texto:

• Fonte Times New Roman ou Liberation Serif (para quem usa Linux/LibreOffice), corpo 12;

• Espaçamento 1,5;

• Cada relatório deve ter entre uma e duas páginas de texto corrido.

Qualquer dúvida, entrem em contato com o professor:

• Endereço eletrônico:

◦ antoniofilho@facpiaget.com.br   (preferencial);

◦ professor.antonio@protonmail.com  ;

• Sempre que o professor estiver presente na instituição.

21 de fevereiro de 2020
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