
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)
ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
CAMPUS DE GUARULHOS

 

GUILHERME HENRIQUE GUILHERME

O TRABALHO DOS PROGRAMADORES DE SOFTWARE: O desenvolvimento de
uma nova gerência do trabalho?

Orientador: Prof. Dr. Henrique José Domiciano Amorim

GUARULHOS,
2020



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)
ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
CAMPUS DE GUARULHOS

GUILHERME HENRIQUE GUILHERME

O TRABALHO DOS PROGRAMADORES DE SOFTWARE: O desenvolvimento de
uma nova gerência do trabalho?

Texto de dissertação apresentado à banca de defesa do
Programa  de  Pós-graduação  em  Ciências  Sociais  da
Universidade  Federal  de  São  Paulo  como  requisito
parcial  para  a  obtenção  do  título  de  Mestre  (Stricto
Sensu).

Orientador: Prof. Dr. Henrique José Domiciano
Amorim

GUARULHOS – SÃO PAULO
2020

 

2



Ficha Catalográfica

Guilherme, Guilherme Henrique.

O trabalho dos programadores de software: o desenvolvimento de uma nova gerência
do trabalho? / Guilherme Henrique Guilherme. - Guarulhos, 2020. 

122f. 
Dissertação (mestrado em Ciências Sociais) - Universidade Federal de São Paulo, 
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2020. 
Orientador: Henrique José Domiciano Amorim

1. Controle do Trabalho. 2. Programação de Software. 3. Metodologias Ágeis; 4. 
Lean Production. 5. Tecnologias da Informação e Comunicação.

I. O trabalho dos programadores de software: o desenvolvimento de uma nova 
gerência do trabalho? II. Henrique Amorim

3



GUILHERME HENRIQUE GUILHERME

O TRABALHO DOS PROGRAMADORES DE SOFTWARE: O desenvolvimento de uma
nova gerência do trabalho?

Dissertação  apresentada  ao  Programa  de  Pós-
Graduação em Ciências Sociais da Universidade
Federal de São Paulo como requisito à obtenção
do título de Mestre em Ciências Sociais. 

Aprovado em:

__________________________
Prof. Dr. Henrique José Domiciano Amorim

(Orientador)

__________________________
Prof. Dr. Jacob Lima

(banca externa)

__________________________
Profa. Dra.  Maria Aparecida Bridi

(banca externa)

4



AGRADECIMENTOS 

Agradeço à minha família, não apenas pelo apoio, mas pelo entusiasmo por todas as

pesquisas ou etapas que escolhi trilhar. Ao meu pai Irineu e minha mãe Katia, que tornaram

tudo possível, aos meus irmãos Aurora e João, assim como avôs e avós, tias e tios, madrinha

e primos, ficam meus agradecimentos por estarem sempre aqui. 

Agradeço ao meu orientador,  Prof. Dr. Henrique Amorim, por todas as revisões e

correções minuciosas e atentas. Pelos apontamentos sempre pertinentes, sugestões de textos e

temas,  por  fim,  pela  orientação  primorosa.  Agradeço,  também,  pela  aprendizagem  no

processo do PAD e pelas caronas na volta de Guarulhos. Agradeço pela parceria que foi para

além da pesquisa e dos textos. 

Meu agradecimento às professoras que participaram da minha banca de qualificação,

Profa. Dra. Ludmila Abilio e Profa. Dra. Paula Marcelino, que com a leitura e indicações

possibilitaram aprimorar este trabalho. Agradeço também aos professores que participaram

da  banca  de  defesa,  Prof.  Dr.  Jacob  Lima  e  Profa.  Dra.  Maria  Aparecida  Bridi  pelos

apontamentos,  questões,  contribuições  e,  ainda,  pela  produção  intelectual,  que  em muito

apoiou a realização desta pesquisa.

Aos  pesquisadores  do  GPCT,  por  todas  as  leituras  conjuntas,  apontamentos,

correções, elaboração coletiva de roteiros de entrevista e companhia para o almoço ou janta

no  bandejão.  Agradeço  ao  Felipe  Moda,  companheiro  de  PAD,  correção  de  provas,

discussões de trabalhos,  correria  para cumprir  prazos e de lotação. Agradeço à Angelina,

Bruna,  Mauricio,  Pelegrini,  Tury, Vinicius e Rafael que estiveram aqui durante todo este

tempo também sempre a  postos  para  contribuir.  Agradeço também ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais da UNIFESP e ao Rafael, sempre a postos no auxílio e apoio

para desenrolar as questões variadas surgidas neste percurso.

Agradeço aos que me acompanharam durante toda esta trajetória na UNIFESP. Aos

amigos da graduação e aos que conheci no mestrado. Agradeço ao Pepe Mujica, por nos dar

um bolo e não aparecer no evento sobre as Ditaduras do Cone Sul mas abrir a oportunidade

5



para que eu conhecesse a Victoria Pinheiro, que foi minha companheira durante quase todo

esse tempo e, depois, continuou sendo. Agradeço a ela por todo apoio e carinho. 

A todo o povo do NCM e da Regional Grande São Paulo, com quem aprendo, todos 

os dias, a ter disciplina e também esperança de que outro mundo é possível. Se tem uma coisa

que eu sei, essa coisa é: venceremos!

Agradeço a todos os trabalhadores que dedicaram um pouco de seu valoroso tempo

para as entrevistas que compõem este trabalho. Sua participação, disponibilidade e cortesia

com que todos, sem nenhuma exceção, se prontificaram a falar sobre seu trabalho foi de

extrema e fundamental importância. 

Agradeço ao pessoal de Ribeirão Pires, companheiros e companheiras de Forasteiros e

Mané dos Caldos, ambientes familiares e de respeito. Agradeço aos doidos do punk rock que

já tiveram ou tentaram ter bandas comigo. O trabalho de empréstimo de álbuns, troca de

material  de  bandas,  a  via-sacra  de  sair  de Ribeirão  Pires  para  frequentar  shows e voltar

correndo  pro  último  trem formou nosso  caráter!  Atualmente,  agradeço  a  Urbanoika  pela

paciência até que eu consiga tirar as músicas e por toda a troca neste processo.

Por fim, agradeço à CAPES, e ao agradecer, faço a defesa, pela bolsa primordial para

o  cumprimento  desta  pesquisa  com  qualidade.  Qualquer  projeto  de  país  democrático  e

popular deve contemplar o apoio à pesquisa e o fortalecimento desta e de outras instituições

para a valorização da ciência. 

6



RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo realizar uma análise do trabalho dos programadores de  software,  partindo dos

debates  acerca  da  inserção  das  tecnologias  de  informação  e  comunicação  nos  processos  produtivos  e  das

discussões  sobre  as  características  criativas,  autônomas e informacionais  que  fundamentariam ou não estes

processos de trabalho. Com base em uma incursão empírica realizada por meio de entrevistas qualitativas com

programadores e gerentes de equipes de programação, analisamos os aspectos da organização deste trabalho.

Abordando de maneira crítica as formas de gerência  do trabalho – como o Taylorismo, o Toyotismo e as

metodologias ágeis – buscamos demonstrar que as metodologias ágeis para o desenvolvimento de  softwares,

fundamentadas  em  práticas  do  Toyotismo  e  do  Lean  Production,  aprofundam  a  gerência,  o  controle  e  o

monitoramento do trabalho dos programadores, baseando processos de subordinação e prescrição de tarefas e

apresentando como tendência um trabalho mais repetitivo e com menor poder do trabalhador sobre seu próprio

processo de trabalho. Argumentamos, ainda, que esta gerência objetiva do trabalho é acompanhada por uma

auto-gerência destes trabalhadores,  tanto a partir do trabalho em equipes que atua fomentando a supervisão

recíproca entre os trabalhadores do coletivo de trabalho como a partir da internalização da gerência.

Palavras-chave: gerência do trabalho; programação de software; metodologias ágeis; Lean Production;

tecnologias da informação e comunicação.
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ABSTRACT

This research aims to perform a critical analysis of the software programmers work, based on the debates about

the introduction of the information and communication technologies in the labor processes and the discussions

about the creative, autonomous and informational characteristics that would support or not these new processes.

Based on an empirical incursion relying on qualitative interviews carried out with programmers and managers of

programming teams, we analyzed the organizational aspects of this work. We seek to demonstrate that agile

methodologies, based on practices of Toyotism and Lean Production, deepen the work management of software

programmers,  basing  processes  of  rationalization,  subordination  and  task  prescription  and  decreasing  the

worker’s power over his own labor processes. We also argue that this objective management is accompanied by

self-management by these workers, both from working in teams that promote reciprocal supervision among the

workers inside the work group as well as from the internalization of management.

Keywords:  work  management;  software  programming;  agile  methodologies;  Lean  Production;

information and communication technologies. 
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INTRODUÇÃO

Nesta dissertação de mestrado temos por objetivo realizar uma análise aprofundada

do  trabalho  dos  programadores  de  software  e  das  formas  de  gerência,  controle  e

monitoramento deste trabalho. Justificamos este estudo a partir do amplo debate proveniente

da  reestruturação  produtiva  iniciada  na  década  de  1970  assim  como  da  inserção  das

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na produção capitalista. Conforme iremos

aprofundar nesta introdução e durante o decorrer desta dissertação, diversos são os autores e

as publicações destinadas a analisar estas transformações tecnológicas, gerenciais, produtivas

e sociais. Enquanto para alguns o trabalho sob as TICs proporcionaria uma maior autonomia,

criatividade, independência do trabalhador coletivo em relação ao capital e, ainda, a retomada

do “saber-fazer” deste trabalhador, para outros, na verdade, haveria um aprofundamento da

gerência das empresas sobre o trabalho, tendo o capital,  para isso, avançado sobre outros

aspectos do controle da força de trabalho, inclusive em relação ao componente intelectual dos

trabalhadores.

Uma primeira discussão acerca destas teses pode ser feita tendo por base o trabalho

dos  teleatendentes.  Conforme  demonstrado  por  diversas  pesquisas  (VENCO,  2006;

ALMEIDA,  2009;  DUTRA,  2014  e  BRAGA,  2009;  2012  e  2013),  o  trabalho  dos

teleatendentes,  ainda  que surgido no interior  de processos  produtivos  possibilitados  pelas

TICs, seria estruturado, organizado e gerenciado de forma bastante calcada nos preceitos do

Taylorismo, embora adaptado e adicionado por técnicas provenientes do Toyotismo, como,

por exemplo, o trabalho em equipes.

Braga (2013), ao debater com autores como Hardt, Negri e Castells afirma que os

Call-centers  seriam a  “outra  face”  do  trabalho  informacional,  uma  espécie  de  obstáculo

imprevisto  no  caminho  das  promessas  pós-fordistas  que  afirmariam  que  “As  novas

tecnologias  organizadas em redes informáticas  trariam consigo a oportunidade única de

resgatar o trabalho da dominação burocrática imposta pela empresa capitalista.” (BRAGA,

2013. p. 60). As grandes centrais de teleatendimento, com sua organização do trabalho em

processos  exaustivos  e  repetitivos  no  que  diz  respeito  à  cadência,  ritmo  e  intensidade,

baseados na prescrição de scripts que devem ser rigorosamente seguidos seriam, em suma,

um contratempo perante as formulações do trabalho imaterial pós-fordista.
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A intenção  de  nossa  pesquisa  foi  a  de  levar  a  análise  da  gerência  e  controle  do

trabalho para a “outra ponta” do trabalho digital, que supostamente guardaria, por excelência,

as características do que seria um processo produtivo mais qualificado, criativo e dependente

do saber do trabalhador sendo, portanto, não o contratempo, mas a figura-chave dentro das

teses da superação da sociedade industrial rumo a uma nova organização do trabalho.1

Analisamos  os  processos  de  trabalho  dos  programadores,  buscando  compreender,

sobretudo, quais os impactos da incorporação de técnicas gerenciais e de controle (como o

Lean  e  as  metodologias  ágeis)  na  produção  de  software  e  em que  medida  isso  poderia

contribuir para um aumento do controle, monitoramento, prescrição do trabalho pela gerência

e, ainda, para a rotinização e aumento do caráter repetitivo e seriado deste trabalho.

Localizamos nosso objeto de análise, portanto, a partir de um contexto em que cada

vez mais as tecnologias da informação e comunicação aparecem como se fossem o centro da

produção, dos serviços e do consumo, e com isso, surgem também diversas análises e debates

acerca das modificações, rupturas e, para alguns, das revoluções que seriam proporcionadas

por essa adoção das TICs nos mais diversos âmbitos da vida em sociedade.

O crescimento de setores que tem como objetivo central a produção de mercadorias

imateriais  como os  softwares, assim como o suporte e a manutenção destes  softwares,  e,

também, os de serviços variados para os quais é necessária a comunicação rápida via telefone

ou chat (como é o caso das centrais de teleatendimento) teria anunciado a perda de relevância

da  produção  física  ou  material  e,  assim,  uma transição  da  forma  de  trabalho  industrial,

manual, cujo produto mais imediato seria um objeto físico, palpável, para uma nova produção

cujo elemento central seria o conhecimento do trabalhador.2

Como iremos aprofundar mais adiante, muitos autores tentaram classificar essa “nova

fase”, que se iniciaria a partir da década de 1970 e que teria se aprofundado desde então.

Expressões  como  Economia  do Conhecimento,  Sociedade  da  Informação,  Pós-Fordismo,

1 Com isso, não queremos dizer que se tratam de trabalhos opostos, completamente distintos. Acreditamos que,
embora muitas vezes estes trabalhos sejam considerados diametralmente opostos, ambos se inserem no contexto
da produção fundamentada pelas tecnologias da informação e comunicação e podem ser regidos pela mesma
lógica de gestão do trabalho, com seus graus de aproximação e distanciamento, mas, ainda assim, apresentando
características da gerência taylorista e da auto-taylorização.
2 Quanto a isto, nos parece oportuno apontar algumas limitações. Huws, por exemplo, afirma que muitas destas
teorias e autores cometeriam um equívoco ao “(...) obscurecer a realidade de que essa atividade “virtual” é
dependente de uma base altamente material de infraestrutura física e de mercadorias manufaturadas, a maioria
das quais é produzida fora de seu campo de visão, nas minas da África ou da América Latina, nas sweatshops
da China e outros locais no mundo em desenvolvimento” (HUWS, 2014. p. 18).  Neste mesmo sentido, Amorim,
em análise às  estatísticas  da Organização  Internacional  do Trabalho,  mostra que,  em números absolutos,  a
quantidade de trabalhadores na indústria tradicional aumentou. Se em 1991, 490 milhões de pessoas tinham
postos de trabalho neste tipo de indústria, esse número subiu para 714 milhões em 2012 (AMORIM, 2017).
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Sociedade Pós-Industrial e Capitalismo Cognitivo são algumas das denominações cunhadas

por teorias que procuraram refletir  sobre a importância e influência das TICs na vida em

sociedade.

Os  trabalhadores  inseridos  nos  processos  fundamentalmente  ancorados  nas  TICs

seriam centrais para a apreensão da realidade desta sociedade que teria superado a “antiga”

produção taylor-fordista e demandaria, centralmente, o trabalho intelectual, a criatividade e o

engajamento do trabalhador. Gorz (2005), por exemplo, afirmando que o conhecimento seria

a principal força produtiva no início do século XXI, indica que, em consequência, haveria o

surgimento de uma outra economia, a economia do conhecimento, que redefiniria o trabalho,

o  valor  e  o  capital.  Para  ele,  o  que  chama  de  capitalismo  pós-moderno  ou  pós-fordista

proporcionaria a substituição do trabalho abstrato simples pelo trabalho complexo, que seria

baseado no conhecimento  do trabalhador.  Sendo assim seria  demandada toda  a  bagagem

cultural deste trabalhador, isto é, seu saber adquirido em toda a sua experiência de vida. Este

seria o produto mais valoroso a ser explorado pelo capital. Essa conjuntura seria frontalmente

oposta, portanto, ao que Gorz afirma serem as características predominantes do Fordismo,

que teria sido superado. No Fordismo, os operários que só se tornariam “operacionais” depois

de despojados de seus saberes e hábitos adquiridos em sua cultura cotidiana,  para, assim,

serem submetidos ao trabalho parcelado, dividido em tarefas repetitivas e rotineiras (GORZ,

2005).

Neste mesmo sentido, Negri e Lazaratto (2001) afirmam que as “variantes do modelo

pós-fordista” se constituem a partir de uma centralidade de um trabalho vivo cada vez mais

intelectualizado, sendo isto uma consequência direta da derrocada do  “operário fordista”.

Para estes autores, o trabalho nas grandes empresas implicaria, cada vez mais, na capacidade

de escolher entre diversas alternativas e, portanto, na responsabilidade de decisões e escolhas

por  parte  do  trabalhador  (NEGRI;  LAZARATTO,  2001.  p.  25).  Estaria  surgindo,  nestes

termos,  uma  “subjetividade produtiva pós-industrial”,  como resultado das lutas  operárias

contra o trabalho fordista, quando teriam sido consolidados espaços de autonomia dentro das

empresas.  A reestruturação  produtiva,  embora  tenha  subordinado  estes  espaços  à  grande

indústria, teria reconhecido e valorizado esta nova qualidade do trabalho: como resultado,

portanto,  o trabalho imaterial  com seus espaços autônomos teria a tendência de se tornar

hegemônico (NEGRI; LAZARATTO, 2001, p. 27).
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A  conclusão  dos  autores  passa  por  admitir  que  a  relação  do  trabalhador  com  a

produção não seria mais uma relação de subordinação. O trabalhador, pelo contrário, seria

sujeito  com  independência  em  relação  ao  capital.  Surgiria,  dessa  forma,  uma  força  de

trabalho autônoma, “(...) capaz de organizar o próprio trabalho e as próprias relações com a

empresa. Nenhuma organização científica do trabalho pode predeterminar esta capacidade e

a  capacidade  produtiva  social” (NEGRI;  LAZARATTO,  2001,  pp,  26-27).  Um  dos

elementos  constitutivos  deste  período  seria,  assim,  “(...) a  independência  da  atividade

produtiva em face à organização capitalista da produção” (idem. p. 31).

A  ideia  de  que  esta  nova  fase  do  capitalismo  anunciaria  uma  transição  para  um

trabalho autônomo quanto à organização e à gerência capitalista, um trabalho que se utilizaria

da criatividade e do saber do trabalhador, chega também a dar corpo a uma outra tese: a de

que a inserção das TICs nos processos produtivos seria um ponto de inflexão rumo a um novo

tipo de sociedade, dando início à superação da produção capitalista.

Retomando  o  debate  com  Gorz,  para  este  autor,  conforme  descrevemos  acima,

ocorreria  uma  progressiva  substituição  do  que  seria  o  capitalismo  moderno  para  um

capitalismo pós-moderno, marcado pela valorização do capital imaterial e a substituição do

trabalho simples por trabalho complexo. Aqui as empresas apenas captariam e canalizariam a

capacidade dos trabalhadores (que o autor chama de “Capital Humano3”) de se produzirem

(GORZ, 2005). 

Gorz reconhece que a ciência, sob o modo capitalista de produção, teria sido sempre

utilizada  como  ferramenta  contra o  trabalho.  No  entanto,  o  desenvolvimento  das  forças

produtivas  teria  resultado,  agora,  em uma situação única,  ou,  como diz o autor,  em uma

“novidade  revolucionária”,  o  conhecimento  como  elemento  central  da  produção

contemporânea.  Assim, estaria aberto o caminho para a perspectiva de uma economia da

abundância. Isso porque ainda que o conhecimento seja objetivado em uma mercadoria, ela

seria  passível  de  ser  multiplicada  ilimitadamente  pela  tecnologia  –  a  reprodução  de  um

software,  por  exemplo,  seria  possível  sem custo  nenhum.  O valor  de  mercado  do saber,

quanto  maior  for  a  facilidade  de  sua  multiplicação,  mais  tenderia  a  chegar  a  zero.  O

“comunismo do saber” surgiria, portanto, no horizonte das relações sociais (GORZ, 2005).

Nota-se nesta  análise  um movimento  de ruptura do capitalismo devido ao próprio

desenvolvimento  das  forças  produtivas.  As  tecnologias,  nestas  teses,  fazem  o  papel  do

3 Isso porque o capital fixo, na “Economia do Saber”, se tornaria o capital humano, na medida em que o homem
carrega seu próprio capital e também algo do capital da empresa (GORZ, 2005).
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“coveiro” do capitalismo em lugar do proletariado, parafraseando Marx e Engels. Esta é uma

tese que vem angariando adesão de figuras de influência nas organizações de trabalhadores e

no  debate  intelectual  e  que  tem,  portanto,  consequências  políticas  importantes.  Yanis

Varoufakis, por exemplo, professor de economia da Universidade de Atenas e ex-Ministro

das Finanças da Grécia, que esteve no centro das atenções das negociações de seu país com a

troika4 europeia,  afirmou em entrevista:  “O capitalismo vai minar o próprio capitalismo,

porque estão sendo produzidas todas estas tecnologias que irão tornar as corporações e os

meios de produção privados obsoletos.”  (Entrevista ao The Independent, 2017 – Tradução

nossa).

Paul Mason, jornalista inglês com passagens pela  BBC,  Channel 4,  The Guardian e

diretor do Sindicato Nacional dos Jornalistas, também tratou do assunto em seu livro  Pós-

Capitalismo: Um Guia para o Futuro (MASON, 2015). Para este autor, os últimos 25 anos

teriam sido de total colapso das expectativas da esquerda. O “proletariado” não mais pensaria

e se comportaria como antes. No entanto:

(…) a tecnologia criou uma escapatória, a qual os remanescentes da antiga esquerda – e todas

as forças que ela influencia – devem abraçar ou morrer. O capitalismo, no final das contas,

não será abolido por uma marcha forçada. Ele será abolido por criar algo mais dinâmico, que

permanece junto ao antigo sistema, em um primeiro momento, sem ser notado, mas que se

levantará, rearranjando a economia ao redor de novos valores e comportamentos. A isso eu

chamo de Pós-Capitalismo (Entrevista ao The Guardian, 2015 – Tradução nossa).

Todas estas teses que apresentam a conjuntura depois da reestruturação da década de

1970 como um momento de ruptura e  superação do capitalismo,  têm como protagonista,

surgido  a  partir  do  desenvolvimento  tecnológico,  o  trabalhador  do  conhecimento  cujo

processo de trabalho é fundamentado nas TICs. Conforme resume Kalff (2017), haveria uma

“Relação  muito  próxima  entre  os  conceitos  de  “sociedade  pós-industrial”,  “sociedade

informacional”,  “sociedade do conhecimento”  e  o “trabalhador  do conhecimento”.  Isso

porque, ainda segundo este autor,  ‘‘Conhecimento e informação são recursos chave nesta

sociedade pós-industrial e o trabalhador do conhecimento é capaz de ativar ambos no seu

trabalho” (KALFF, 2017, p. 05 – Tradução nossa). Com isso, queremos dizer que para todas

4 Em janeiro de 2015, um partido chamado “Coligação da Esquerda Radical'' (Syriza, em grego) obtém, nas
eleições, 149 cadeiras de 300 no parlamento grego, indicando assim o Primeiro Ministro. A revisão da dívida
pública era uma das principais pautas desse partido, o que ocasionou meses de tensão e negociação com o Banco
Central Europeu, o FMI e a Comissão Europeia, denominados jocosamente pelos gregos de “troika''.
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estas  teorias  elencadas  seria  no  trabalho  dos  que  estão  inseridos  no  processo  produtivo

fundamentado pelas TICs que se encontrariam todas as tendências dessa sociedade que seria,

em suma, “pós-alguma-coisa”.

Tendo em vista  esse pano de fundo,  esta  dissertação tem como objetivo  analisar,

como apresentamos brevemente  no início desta  introdução,  quais  seriam as  condições  de

trabalho  dos  trabalhadores  que  se  inserem,  à  primeira  vista,  em processos  cognitivos  de

trabalho  e  que  poderiam  ser  considerados  como  exemplares  da  produção  e  do  trabalho

imaterial. Para isso, buscamos responder aos seguintes questionamentos: em que medida os

processos  de  trabalho  dos  programadores  de  software  podem (ou não)  ser  gerenciados  e

controlados pelas empresas? As metodologias ágeis, baseadas nos preceitos Toyotistas, como

a  produção  enxuta  e  uma  aparente  participação do  trabalhador  no  processo  produtivo,

representam um avanço neste controle ou, pelo contrário, proporcionam maior liberdade e

autonomia para o trabalhador?

Para buscar este objetivo realizamos um trabalho empírico qualitativo5, entrevistando

trabalhadores inseridos nas mais diversas posições, cargos e funções dentro das empresas de

programação  de  software,  no  intuito  de  mapear  e  compreender  de  forma  mais  ampla  e

abrangente possível a estruturação e organização destes processos de trabalho.

Por meio de roteiros semi-estruturados, realizamos entrevistas com programadores,

analistas, testadores, um líder técnico e gerentes de tecnologia da informação. Nos utilizamos,

para esta pesquisa empírica, de duas técnicas de pesquisa: a Bola de Neve e a amostragem

por saturação. Em consonância com a técnica da Bola de Neve, iniciamos com a formação de

uma rede de contatos (VINUTO, 2014).6 A partir dos primeiros entrevistados, previamente

mapeados,  pedimos  que  estes  nos  indicassem  novos  participantes  entre  seus  colegas  de

trabalho e outros trabalhadores que conheceram durante sua trajetória no setor. Com isto, foi

possível a formação de uma rede maior de entrevistados.

A  amostragem  por  saturação  foi  utilizada  para  delimitarmos  quantos  entrevistas

deveriam ser feitas. Por meio desta técnica, em vez de estipularmos um número inicial de

5 Para uma exposição quantitativa deste setor, realizada no capítulo 2, nos utilizamos de dados da RAIS –
Relação Anual de Informações Sociais e de dados compilados pela Associação para a Promoção da Excelência
do Software brasileiro (SOFTEX), uma Organização Social Civil de Interesse Público (OSCIP) responsável por
gerir programas do Ministério da Ciência e Tecnologia em prol do desenvolvimento do setor.

6 Para a autora, este método – e esse ponto diz respeito a esta pesquisa especificamente – é útil em dois pontos
essenciais: quando há demora ou impossibilidade de autorização das empresas e para emprestar confiabilidade
ao entrevistador, tendo em vista que quem o indicou fazia parte das relações pessoais do entrevistado.
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entrevistados, observamos, dentre as respostas às nossas questões, quando estas começavam a

se repetir. Assim, ao observarmos a redundância quanto às respostas dos pontos principais do

roteiro, encerramos a etapa de entrevistas.

A partir desta rede de contatos foram realizadas 11 entrevistas pelas quais buscamos

ter acesso, como dissemos, aos mais diversos cargos e funções que estruturam a programação

e  desenvolvimento  de  software. Dessa  forma,  foi  possível  abarcar  o  trabalho  dos

programadores  que  codificam  as  informações  necessárias  à  criação  de  software;  dos

trabalhadores responsáveis por testar o seu funcionamento; dos que, a um nível hierárquico

acima, coordenam este trabalho e transmitem as características que o  software  deve ter e,

ainda, dos que concebem este produto em conjunto com o cliente e são responsáveis por uma

das  formas  de  gerência  dos  trabalhadores  e  cumprimento  dos  prazos  estipulados  para  a

entrega.  O roteiro semi-estruturado que utilizamos para o trabalho empírico e uma breve

exposição (ainda que preservando a anonimidade) acerca do trabalho dos entrevistados se

encontram, respectivamente, nos anexos I e II desta dissertação.

No  que  diz  respeito  às  empresas,  nosso  campo  empírico  foi  composto  pelos

trabalhadores de polos tecnológicos reconhecidos do país, como os de Campinas, Fortaleza, a

região sul de Minas Gerais e, também, trabalhadores na cidade de São Paulo, em startups de

tecnologia e os que trabalham dentro dos setores de Tecnologia da Informação de empresas

cuja atividade principal não seja a produção de software. 

Quando  nos  utilizamos  de  citações  destes  trabalhadores  nesta  dissertação  demos

preferência, na identificação, aos seus cargos atuais. No entanto, suas experiências pregressas

em outros trabalhos  e funções,  em um setor  marcado pela  rotatividade,  foram de grande

importância para essa pesquisa e são, também, mobilizadas aqui.

A partir  destas entrevistas,  como procuraremos demonstrar,  compreendemos que a

gerência do trabalho fundamentado nas TICs se ancora fundamentalmente em três aspectos.

Um deles é a possibilidade de monitoramento em tempo real do trabalho por meio tanto de

softwares  específicos  para distribuição e  acompanhamento  de tarefas  quanto por meio de

reuniões  presenciais  e  periódicas  em  que  as  equipes  e  seus  supervisores  discutem  o

andamento do trabalho.  

Outro aspecto muito importante apreendido das entrevistas é a “cultura digital” como

um  modo  de  vida que  requer  dinamismo,  flexibilidade,  constante  aprendizado  e  a  pró-

atividade do trabalhador. Esta, por sua vez, fornece base a uma auto-gerência do trabalho e ao
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engajamento  e  mobilização  das  equipes  de  trabalhadores  na  medida  em que prescreve  o

comportamento do trabalho dentro da empresa e ainda dissimula a relação de exploração do

trabalho.  

Para realizar esta análise, temos como referência o conceito de modo de vida, nos

remetendo às ideias de Gramsci que, em seus Cadernos do Cárcere, ao abordar o que chama

de “Americanismo  e  Fordismo”,  aponta  que  “(...)  os  novos  métodos  de  trabalho  são

indissolúveis de um determinado modo de viver, de pensar e de sentir a vida” (GRAMSCI,

2011. p. 66). O autor se refere às relações que a racionalização do trabalho mantém com

aspectos  mais  amplos  da  vida  social  e  pessoal  dos  trabalhadores  como,  por  exemplo,  a

proibição do álcool e as investigações dos industriais sobre a vida dos operários. No caso

pautado pelo autor, da relação entre o Fordismo e o que chama de Americanismo, não se

trataria  apenas de puritanismo, mas sim de um esforço para criar um tipo de trabalhador

necessário à produção.

Gramsci  deixa  bastante  claro  que  os  aspectos  de  que  trata  em  sua  obra  –  o

absenteísmo, o casamento, a estabilidade, os altos salários e até o Rotary Club e a Maçonaria,

são aspectos históricos e, portanto,  não definitivos.  Aspectos de uma forma social  que se

constrói para atender aos interesses do capital em determinado momento. Segundo o autor:

Trata-se apenas da fase mais recente de um longo processo que foi iniciado com o nascer do

próprio  industrialismo,  fase  que  só é mais  intensa  que as  precedentes  e  se manifesta  nas

formas  mais  brutais,  mas  que  serão  também superadas  com a  criação  de  um novo senso

psicofísico diferente do precedente e indubitavelmente superior (GRAMSCI, 2011. p. 67).

Dias  (2012),  ancorado  em  Gramsci,  contribui  para  o  entendimento  do  conceito.

Segundo demonstra, o modo de vida seria uma “passagem” entre as relações capital-trabalho,

em sua forma abstrata, para o cotidiano da luta de classes. Em outras palavras, a passagem

das macroestruturas às microrelações. Sendo assim, das relações de produção surgem formas

de dominação e subalternização. O modo de vida, portanto, se realizaria “em um conjunto de

instituições,  em  seu  sentido  mais  amplo,  que  expressam  ao  mesmo  tempo  a  relação

estrutural-contraditória de dominação” (DIAS, 2012, p. 51).

Partindo desta compreensão do problema, analisamos os impactos da reestruturação

produtiva  iniciada  na década  de 1970,  com as suas implicações  quanto aos  processos de

trabalho, quanto às tecnologias de informação e comunicação, quanto, por fim, ao modo de
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vida,  como reestruturações  produtivas  que  buscam,  na  verdade,  manter  ou,  em essência,

conservar  as  relações  sociais  de  classe.  De  tal  forma,  entendemos  que  a  história  do

capitalismo  está  permeada  pelas  reestruturações  produtivas.  Mais  ainda,  a  história  do

capitalismo  é a história da reestruturação produtiva (DIAS, 1998, p. 46). Isso porque este

modo  de  produção  precisa,  permanentemente,  de  mudanças,  ou,  como  afirmam  Marx  e

Engels:

A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção,

portanto  as  relações  de  produção,  e  por  conseguinte  todas  as  relações  sociais.  (...)  A

transformação  contínua  da  produção,  o  abalo  incessante  de  todo  o  sistema  social,  a

insegurança e o movimento permanentes  distinguem a época burguesa de todas as demais

(MARX; ENGELS, 2008, p. 13).

As reestruturações produtivas, portanto, não são apenas “acidentes de percurso” no

decorrer  do  desenvolvimento  da  sociedade  capitalista.  Elas  são,  em realidade,  expressão

desse desenvolvimento. Surgem em contextos de crise, e, sendo assim, adquirem a função de

ferramenta de manutenção da reprodução social. Nesse sentido, a reestruturação produtiva se

apresenta como uma “(...) fórmula privilegiada de resposta capitalista à sua crise” (DIAS,

1998, p. 51).

Esta fórmula ocorre por meio de uma dupla transformação: uma no que diz respeito à

tecnologia e à técnica no processo de produção e outra no que diz respeito à organização e

gerência  deste  processo.  Amorim,  analisando  estas  transformações,  afirma  que,  se  estas

adquirem uma aparência simplesmente técnica, na verdade seriam:

(...)  processos  de  reorganização  da  subalternidade  da  classe  trabalhadora,  isto  é,  esses

processos  de reestruturação  da produção,  as  chamadas  reestruturações  produtivas,  têm um

duplo  objetivo:  ao  mesmo tempo em que o  capital  procura  aumentar  a  produtividade  do

trabalho com a introdução de um aparato técnico, tecnológico e gerencial, procura, também,

para atingir a  recuperação  ou o aumento da produtividade,  desvalorizar  e desqualificar  os

coletivos de trabalho (AMORIM, 2016, p. 01).

Nosso objeto, visto dessa maneira, será percorrido tendo em vista a compreensão de

que, o que se apresenta como novidade se trata, na verdade e contraditoriamente, do que,
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justamente, conserva. Em nossa abordagem, portanto, as reestruturações produtivas ocorrem

para que a relação de subordinação do trabalho ao capital se mantenha e, ao final, mantenha-

se  a  divisão  entre  classes.  Que  as  relações,  portanto,  se  mantenham  conforme  explica

Rosdolski (2001):

No modo de produção capitalista, o trabalhador só dispõe de sua capacidade de trabalho, que

coincide com sua personalidade; todos os meios para a objetivação de seu trabalho pertencem

ao capital. Por isso, a força produtiva de seu trabalho tampouco pode beneficiá-lo, mas sim ao

capital. O trabalhador permuta o próprio trabalho como valor de troca simples, determinado

por um processo anterior, permuta o trabalho como se fosse trabalho objetivado; (...) o capital

recebe o trabalho como trabalho vivo, força produtiva, atividade que incrementa a riqueza. É

claro que o trabalhador não pode enriquecer através desse intercâmbio (...). É mais provável

que empobreça, (...) já que sua força criadora, a força de seu trabalho, se torna uma força do

capital, potência alheia que se opõe a ele. (ROSDOLSKI, 2001, pp. 177-178).

É, neste sentido, que compreendemos o “trabalho digital” e o “trabalho imaterial”, os

processos de trabalho fundamentados nas TICs e as metodologias aplicadas a estes processos.

Nossa hipótese é a de estes apresentam elementos de continuidade e de descontinuidade, de

rupturas e de conservação, mas que, em essência e em estrutura, se alteram para que tudo

permaneça da mesma forma.

Outra hipótese que permeia este estudo, tem base em argumentos de autores como

Huws  (2014)  e  antes,  Braverman  (1977),  acerca  de  um  processo  que  apontam  como

característico  do  desenvolvimento  do  capitalismo,  no  qual,  dado  o  desenvolvimento

tecnológico,  haveria  alguma  expansão  de  ocupações  que  exigem  maior  qualificação.  No

entanto,  esta  seria  seguida  pela  necessidade  e  formação  de  uma  grande  massa  de

trabalhadores  de  quem se  demanda  baixa  qualificação  e  que  executam tarefas  simples  e

repetitivas.

Harry Braverman, ainda em 1974, ao se debruçar sobre os processos de trabalho tendo

em vista o surgimento e a consolidação do capital monopolista, analisa desde os princípios da

subsunção  do  trabalho  ao  capital  até  o  advento  da  gerência  “científica”  e,  por  fim,  o

surgimento dos trabalhadores de escritório.  Haveria uma estrutura, em todo este processo,

que polariza em seus extremos aqueles a quem se reserva instrução e aqueles que devem

19



executar  trabalho simples. Esta seria uma lei  geral  da divisão do trabalho capitalista,  que

modelaria  não  apenas  o  trabalho,  mas  também populações  inteiras,  pois,  a  longo  prazo,

criaria uma grande massa de trabalho simples, enquanto surgiriam também, em quantidades

muito menores, trabalhadores cujos processos de trabalho seriam mais complexos

Para o autor

(...) as relativamente poucas pessoas para quem se reservam instrução e conhecimento são

isentas tanto quanto possível da obrigação de simples trabalho. Deste modo, é  dada uma

estrutura a todo o processo de trabalho que em seus extremos  polariza aqueles cujo

tempo é infinitamente valioso e aqueles cujo tempo nada vale. Esta poderia ser chamada a

lei geral da divisão do trabalho capitalista. Não é a única força atuando sobre a organização do

trabalho,  mas  é  certamente  a  mais  poderosa  e  geral.  Seus  resultados,  mais  ou  menos

adiantados em cada indústria e ocupação, dão irrecusável  testemunho de sua validade. Ela

modela não apenas o trabalho, mas também populações,  porque a longo prazo cria aquela

massa  de  trabalho  simples  que  é  o  aspecto  principal  das  populações  em  países

capitalistas desenvolvidos [grifos nossos] (BRAVERMAN, 1977. p. 80).

Huws, analisando a divisão do trabalho de fins do século XX e início do século XXI,

aponta para uma complexificação desta divisão,  mas que,  de forma alguma,  justificaria  a

compreensão  de  determinados  processos  de  trabalhos  de  maneira  isolada  do  restante  da

produção. Assim:

(...) a existência de uma esfera visível, separada, de trabalho não manual, não é prova de um

novo campo de atividade econômica “baseado no conhecimento”, “imaterial” ou “sem peso”;

é simplesmente uma expressão do crescimento da complexidade da divisão do trabalho, com a

fragmentação  de  atividades  em  tarefas  separadas,  tanto  mentais  quanto  manuais,

crescentemente  passíveis  de  serem dispersas  geográfica  e  contratualmente  para  diferentes

trabalhadores, que podem mal saber da existência um do outro. Esse é um processo contínuo,

com  cada  tarefa  sujeita  a  divisões  ulteriores  entre  funções  mais  criativas  e  (ou)  de

controle,  por um lado, e  outras mais  de rotina e repetitivas,  por outro.  [grifo nosso]

(HUWS, 2014. p. 17).

Ao nos debruçarmos sobre o setor de TI, temos por hipótese que é também possível

um movimento  de simplificação e  racionalização de determinados  processos  de  trabalho,

aprofundando a gerência sobre estes e a possibilidade de uma prescrição mais detalhada, por
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parte da empresa,  acerca da execução e do tempo de trabalho. A partir  das metodologias

ágeis,  da  utilização  de  softwares  de  controle  e  monitoramento  e  da  possibilidade  das

empresas  de  tomarem  para  si  o  conhecimento  do  trabalhador  sobre  o  processo  de

programação,  transformando partes  do  trabalho  vivo em trabalho morto7,  nossa hipótese,

portanto, é a de que se fortalece e aprofunda a prescrição e a divisão de tarefas para uma

massa cada vez maior de trabalhadores da programação e desenvolvimento de softwares que

desempenham tarefas rotineiras e repetitivas.

Para percorrer  este  caminho,  dividimos nossa dissertação de mestrado da seguinte

forma:  no  primeiro  capítulo  (Capítulo  1  –  Do  Lean  Manufacturing  ao  Lean  Digital),

buscamos descrever as características centrais do Toyotismo, compreendendo-o como uma

forma de organização e gestão do trabalho que “transborda” da indústria automobilística e

chega até a programação de software, por meio do Lean Digital e suas metodologias ágeis.

A partir  desta  descrição,  apresentamos  um breve  histórico  acerca  do  processo  de

gerência e organização do trabalho dos programadores de software: se, por um breve período,

os programadores organizavam seu próprio processo de trabalho, logo surge uma primeira

estruturação gerencial por meio do que ficou conhecido como  ‘‘modelo cascata’’  que vem

sendo, por sua vez, substituído pelo Lean Digital, que expomos neste capítulo tendo por base

os manuais administrativos, a bibliografia gerencial,  e, também, nossas entrevistas com os

seus divulgadores.8

No segundo capítulo, traçamos um breve histórico do surgimento e consolidação do

setor de software no Brasil, desde os incentivos públicos à pesquisa e desenvolvimento e o

modelo  de  reserva  de  mercado  até  o  enfraquecimento  deste  modelo,  com a  abertura  do

mercado brasileiro e as privatizações. Abordamos, assim, a guinada na década de 1990, que

insere o setor de TI de maneira subordinada à divisão internacional do trabalho e que, ainda,

por meio da inserção do país ao neoliberalismo e às políticas de flexibilização e desregulação

do  trabalho,  forma  a  base  da  estruturação  do  setor  como  ele  é  hoje.  Acreditamos  que

apresentar esta trajetória formativa tem importância para compreender como se organiza o

7 Conforme explica Antunes (2018), o capital não se valoriza sem realizar alguma forma de interação entre
trabalho  vivo  e  trabalho  morto.  Sendo  assim,  ‘‘(…)  ele  procura  aumentar  a  produtividade  do  trabalho,
intensificando os mecanismos de extração do sobretrabalho, com a expansão do trabalho morto corporificado no
maquinário tecnológico-cientifico-informacional.’’ (ANTUNES, 2018, p. 33).  

8 Notamos, durante a pesquisa empírica, que existem diversos palestrantes e consultores que são dedicados à
divulgação das metodologias ágeis. Estes são conhecidos por “evangelizadores”, em uma figura de linguagem
para quem se dedica a “espalhar a palavra” do Lean Digital. Entrevistamos um destes que é, também, o gerente
de TI de uma empresa multinacional automobilística, a quem faremos referência no decorrer desta dissertação.
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trabalho  dos  programadores  atualmente.  Neste  capítulo,  ainda,  debatemos  alguns  dados

quantitativos acerca do mercado de trabalho neste setor. 

Por  fim,  no  terceiro  capítulo,  ancorados  pela  bibliografia  levantada  e  por  nosso

trabalho  empírico,  analisamos  os  aspectos  fundamentais  dos  processos  de  trabalho  dos

programadores de  software. Trataremos das metodologias de gerência do trabalho (como o

Scrum, o Lean, e os Sprints); do funcionamento do trabalho em equipe; do monitoramento e

controle do trabalho por parte das empresas; da auto-taylorização destes trabalhadores; da sua

organização coletiva e sindical e, ainda, realizamos uma comparação entre alguns aspectos da

gerência do trabalho dos teleatendentes com a dos programadores  de  software,  tendo por

finalidade apreender em que sentido se poderia traçar aproximações e distanciamentos entre

os  mecanismos  de  gerência  típicas  do  teleatendimento,  reconhecidamente  repetitivas,

serializadas e rotinizadas – como os scripts, os logins, as metas e o trabalho em equipes – e as

formas de gestão aplicadas na produção de software.
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CAPÍTULO 1 – DO LEAN MANUFACTURING AO LEAN DIGITAL

Quando  você  vai  ler  sobre  Scrum,  sobre  Kanban,  ler  sobre

metodologias  em geral  você  chega  na  Toyota.  E  aí  acho  muito

louco, porque minha esposa está estudando um monte de coisa pra

prova [seleção de mestrado], ela é do serviço social, e ela começou

a estudar o Toyotismo. Aí eu falei “Opa!! Conheço tudo isso daí!”

(entrevista 7 – programador).

As metodologias ágeis adotadas para organizar e gerenciar a produção de  softwares

pelos programadores, testadores, designers, líderes técnicos, Scrum Masters, Product Owners

e eventuais demais integrantes das equipes de desenvolvimento se assentam em muitos dos

aspectos  desenvolvidos  pelo  Toyotismo.  Isso  é  confirmado  não  apenas  pelo  vocabulário

utilizado pelas gerências e trabalhadores deste setor, que constantemente mobilizam termos

do  universo  do  Toyotismo,  mas  também  pode  ser  verificado  na  própria  bibliografia

administrativa e gerencial consolidada acerca do tema, incluindo os manuais administrativos.

A  gerência  e  os  trabalhadores,  desde  estes  manuais,  cursos  de  especialização,  formação

acadêmica ou palestras acerca do tema, têm a clareza de que suas metodologias e organização

dos processos de trabalho carregam muito dos aspectos sistematizados por Ohno9.

A citação  com a qual  iniciamos  este  capítulo  é um de vários  exemplos  coletados

durante as entrevistas que realizamos com os trabalhadores desse setor. Em outra entrevista,

um programador, ao encontrar alguma dificuldade para nos explicar como se organizava o

Kanban  em sua  empresa,  tentou  sintetizar  sua  explicação  com a  afirmação:  “você  pode

remeter ao Toyotismo” (entrevista 2 – programador startup).

A partir de sua popularização fora do Japão e sua utilização para além da indústria de

automóveis,  esta forma de organizar o trabalho passou a ser conhecida também por  Lean

Production,  ou  traduzindo  Produção  Enxuta. Holweg  (2007)  traça  o  histórico  desta

nomenclatura,  demonstrando como o que chama de  TPS (Toyota Production System)  não

encontra  uma sistematização  por  escrito  –  nem no Japão –  até  1965,  quando o  Kanban

começa a ser divulgado por toda a cadeia de fornecedores da Toyota. Posteriormente, ainda

segundo o autor, a partir de 1973 o  TPS começa a chamar a atenção em outros países do

9 Engenheiro  da  Toyota,  atribui-se  a  Taichii  Ohno a  sistematização  do  modelo  gerencial  da  empresa.
(BERNARDO, 2004).
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mundo devido à crise econômica desse período. Com o surgimento dos estudos acerca da

adequação  do  Toyotismo  a  outras  realidades  locais  surge  o  termo  Lean  Production,

popularizado  em  The  Machine  That  Changed  the  World:  the  story  of  Lean  Production

(WOMACK et al, 1991).

As metodologias  ágeis,  por sua vez,  também recebem recorrentemente o nome de

Lean Digital. Procurando demonstrar essa relação entre o Lean Digital e o Lean Production,

neste capítulo temos a intenção de,  primeiro,  realizar  uma descrição do Toyotismo como

forma de gestão do trabalho e abordar suas características essenciais. Após, abordaremos suas

semelhanças e diferenças com as metodologias ágeis e sua utilização na estruturação destas

metodologias,  fundamentais  na organização  do trabalho dos  desenvolvedores  de  software

hoje.  Para tanto,  nos utilizaremos de uma revisão da bibliografia  acerca  do Toyotismo e

faremos  sua  comparação  com  a  bibliografia  acerca  do  trabalho  de  desenvolvimento  de

softwares, cotejando com nossa pesquisa empírica.

No entanto, necessário apontar, não pretendemos afirmar que as metodologias ágeis e

suas técnicas mais consagradas sejam uma simples transposição, para a produção de software,

de uma forma de gerir e controlar o trabalho proveniente da indústria automobilística. Nossa

intenção é apontar que a gestão do trabalho originada da crise do Taylor-fordismo, ancorada

em uma ideia de “flexibilidade” que, no final das contas, exige do trabalhador a flexibilidade

de  suportar  as  intempéries  e  as  crises  do  modo  capitalista  de  produção,  tem,  também,

presença marcante nos processos de trabalho dos programadores de software.

O Toyotismo surge, assim, como uma alternativa para gerir o trabalho no período em

que o capitalismo entra em sua fase neoliberal,  contribuindo para derrotar as resistências

operárias,  recuperar  as  taxas  de  lucro  e  adaptar  a  produção para  outra  conjuntura  global

(HARVEY, 1993). As metodologias ágeis,  por sua vez, também necessitam e se utilizam

destes mesmos mecanismos, pois se situam em um mesmo tempo histórico,  que exige as

mesmas características da força de trabalho: flexibilidade, entregas rápidas, outras formas de

relação contratual e o “vestir a camisa” da empresa.

Por fim, se, em um primeiro momento Ohno e o Toyotismo trataram de organizar e

controlar  os  processos  de  trabalho  da indústria  automobilística,  não  tardou até  que  estes

preceitos fossem adaptados e utilizados em vários setores da produção e de serviços. Esta

organização, portanto, a partir da crise da década de 1970 passa a ser adotada em uma série

de setores produtivos e de serviços, desmantelando alguns aspectos da organização fordista,
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mantendo outros  e  avançando sobre  novas  fronteiras  da exploração do trabalho,  ou seja,

radicalizando a gerência do trabalho para além do Taylor-fordismo.

1.1 – O toyotismo em seus aspectos principais

São vários os autores que situam a crise dos anos 1970 como período fundamental

para a propagação e “triunfo” do Toyotismo como forma de reorganização da produção para

a superação da crise do capitalismo desse período. Harvey (1993) afirma que os anos que

decorrem de 1965 até 1973 teriam tornado evidente que o Fordismo havia chegado a uma

incapacidade de conter as contradições inerentes ao capitalismo.  Para este autor,  diversos

fatores  foram  confluindo  para  que  se  exaurisse  o  “Pacto  Fordista”10.  Dentre  eles,  são

importantes a recuperação da Europa ocidental e o Japão após o fim da II Guerra Mundial,

que agora buscavam exportar seus excedentes; soma-se a isso uma competição internacional

intensificada por outros motivos, como, por exemplo, a política de substituição de importação

de  alguns  países  da  América  Latina.  Ainda  importante,  o  autor  relembra  como  o

enfraquecimento da demanda efetiva dos Estados Unidos foi, por algum tempo, “maquiada”

pela guerra aos pobres dentro deste país e também pela guerra contra o Vietnã.11  

Gounet (2002), também sobre este período, demonstra como os choques do preço do

petróleo cumpriram um papel essencial. Além de terem aumentado preços e afetado taxas de

lucro,  a  influência  desta  alta  de  preços  vai  além:  enquanto  os  Estados  Unidos  eram

especializados em modelos de carros grandes ou médios, o Japão produzia carros menores,

que consumiam menos combustível.

O Fordismo, portanto, tratando-o para além de uma simples gestão de fábrica com

linhas de montagem – abordando-o em sua combinação com o keynesianismo e os elementos

do “pacto fordista” – atinge um ponto em que se exaure enquanto forma predominante de

10 Alain Birh explica que o “compromisso fordista” teria sido a forma de desenvolvimento e organização da
economia  seguida  pelas  potências  capitalistas  no  pós-guerra.  Esta  seria  um  compromisso  firmado  entre  a
burguesia e o proletariado condicionado pelas crises das décadas de 1930 e de 1940. Sendo uma imposição
conjuntural a ambas as classes, para Bihr este acordo tinha um prazo de validade: “(...) só podia ser renovado
enquanto o próprio modelo de desenvolvimento do capitalismo ocidental que ele tornaria possível fosse viável.”
(BIHR, 1998. p. 39)
11 Meszáros, a esse respeito, crê que as instituições do capitalismo seriam inerentemente violentas, edificadas
sobre a premissa da guerra ao serem esgotados os métodos “normais” de acumulação e de valorização do valor.
O autor  assinala que a destruição periódica  do capital  excedente  é  uma necessidade,  uma condição  para a
recuperação das crises.  Para ele,  “os graves problemas sociais necessariamente associados à produção e à
concentração do capital jamais são solucionados, mas apenas adiados e de fato transferidos ao plano militar,
dado que o adiamento não pode se dar indefinidamente’’ (MESZÁROS, 2002, p. 1001).
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valorização do capital, já que somados aos pontos da crise listados acima, as organizações

dos  trabalhadores  e  suas  resistências  haviam também se  tornado um obstáculo  (talvez  o

maior)  para  as  necessidades  da  acumulação.  Era  necessário  ao  capitalismo  realizar  uma

ofensiva  com  o  objetivo  de  restaurar  o  domínio  sobre  os  processos  de  trabalho  e  de

restabelecer as taxas de lucro.

O  Toyotismo,  no  entanto,  não  surgiu  neste  momento  em  que  passa  a  adquirir

importância mundial na produção capitalista. Na verdade, suas origens remetem à décadas

anteriores,  em um contexto  de  outra  crise:  a  do  Japão  do pós-guerra.  Conforme Gounet

(2002),  o mercado japonês apresentaria  uma restrição de demanda muito maior  do que o

mercado estadunidense e europeu. A isso, adiciona-se a demanda por veículos menores do

que a destes outros dois mercados tanto pela configuração acidentada e pouco espaçosa do

país quanto devido aos recursos da população japonesa. Esta falta de espaço ainda acarretaria

outra questão: custos imobiliários elevados e, portanto, grande dispêndio de recursos para

manter estoques.

Estes  pontos,  ainda  segundo  Gounet,  configurariam  uma  produção  que  deve  ser

determinada pela demanda, que fixa o volume de produção dos veículos. A organização da

produção, portanto, deve responder a uma demanda imediata. Malaguti (1996) ainda adiciona

que a  Toyota,  passando por crise,  não tinha condições  de adotar  tecnologia  de ponta ou

investir  maciçamente  em  pesquisa  e  desenvolvimento  próprios.  Tendo  em  vista  esses

aspectos,  em que era  necessário  produzir  em pequenas  quantidades,  com pouca força de

trabalho e se utilizando de tecnologia já ultrapassada nos países centrais, o Kanban surge com

enorme importância, sendo um organizador eficaz da produção, ao mesmo tempo simples e

pouco custoso.

Conforme explica Malaguti, o Kanban – em tradução, “quadro” ou “painel” - tem por

base a rapidez de comunicação para auxiliar  a flexibilidade da produção. Constitui-se em

quadros de sinalização que circulam pela produção, partindo da demanda, explicitando o que

cada célula produtiva deve fabricar. Assim, iniciando do “final” (a necessidade de produzir

um automóvel), estes quadros percorrem toda a cadeia produtiva indicando todas as peças

necessárias a fabricar este automóvel que já possui destino imediato.

Esta técnica de comunicação entre a demanda e todos os setores da produção entre si,

para Coriat (1994) seria a maior inovação organizacional da segunda metade do século XX.

Apesar deste grande impacto, estamos tratando de uma técnica simplesmente organizacional
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e conceitual, não envolvendo, em um primeiro momento, qualquer incremento tecnológico de

ponta.

Gounet, (2002), analisando vários casos entre fábricas da Renault e da Ford, afirma

que a mecanização teria obtido sucesso em algumas fábricas mas não em outras. O autor

chega à conclusão de que as fábricas que obtiveram aumento de produção, diminuição de

tempos mortos e melhores resultados foram as que realizaram transformações organizacionais

precedendo a introdução de novas tecnologias.

Dessa forma, o Kanban é uma das principais inovações do Toyotismo, possibilitando

a organização da produção de forma a evitar desperdícios, tanto de tempo de produção quanto

no custo da produção, mas, principalmente, evitando a necessidade da formação de grandes

estoques. É esta a ideia do fluxo tensionado, em que se deve fabricar aquilo que o mercado já

tenha solicitado. Quando generalizado a toda a cadeia de produção, este fluxo significa que

cada posto de trabalho se torna cliente  do posto logo acima.  Os postos de trabalhadores,

assim,  devem entregar  no  momento  certo  (Just-in-Time)  e  na  quantidade  demandada  os

produtos ou serviços que foram solicitados (DURAND, 2003).

As equipes de trabalhadores, dessa forma, se relacionam com uma espécie de relação

de “clientela”, no sentido em que o trabalhador do posto a frente solicita o abastecimento

proveniente  do  trabalhador  anterior,  que  “realimenta”  a  seção  com  as  peças  solicitadas

(CORIAT, 1994). O fluxo tensionado, como sugere seu nome, cria uma tensão que requer a

atenção e a mobilização de todos os trabalhadores de determinada fábrica, assim como dos

trabalhadores das redes de fornecedores (DURAND, 2003).

Outra  mudança  organizativa  fundamental  do  Toyotismo  e  que  parece  ter  amplas

consequências em toda a produção ainda hoje é no que diz respeito à estrutura organizativa,

anteriormente vertical e integrada no Taylor-fordismo. Se na proposta de Ford era necessário

concentrar a produção da maior quantidade possível de partes, peças e componentes de um

veículo em um mesmo lugar, sob o controle da mesma empresa, “(...) no sistema toyotista a

atuação  de  uma  empresa  se  reduz  à  elaboração  de  seu  produto  principal  (processo

denominado focalização), repassando-se as demais atividades a empresas subcontratadas”

(PINTO, 2011. p. 19).12

12 Esta  descentralização  produtiva,  no  entanto,  não  significa  simultaneamente  uma  “descentralização”  do
controle produtivo. Huws (2017), por exemplo, afirma que a “descentralização do emprego” foi geralmente
acompanhada justamente por uma “centralização do controle”.
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Nesta  relação  de  subcontratação  entre  várias  empresas  de  autopeças  e  a  indústria

matriz haveria a possibilidade de aumentar a transferência de mais-valor, impondo preços

cada vez mais baixos aos subcontratados (GOUNET, 2002). Ocorreria, assim, transferência

de mais-valor do fornecedor para a montadora. Malaguti, neste mesmo sentido, afirma:

(...) na medida em que os salários diretos e indiretos das pequenas e médias empresas têm um

crescimento real menor do que os das grandes empresas, aquelas “empresas-satélites” estão

em condições de fornecer produtos mais baratos aos grandes conglomerados, que, por sua vez,

podem reduzir seus custos e obter elevadas taxas de lucros (MALAGUTI, 1996. p. 63).

Marcelino e Cavalcante (2012) discutindo as formas de subcontratação, demonstram

como  os  modelos  organizacionais  pautados  pela  produção  “flexível”  e  “enxuta”  criaram

formatos de empresa e tipos contratuais distintos daqueles em vigor na tradicional empresa

fordista. Para os autores, não se trata de idealizar a produção fordista mas sim de apontar para

o  fato  de  que,  naquele  contexto,  haveria  fortes  obstáculos  contra  a  dissociação  entre  as

empresas que comercializavam produtos finais e os trabalhadores que os fabricavam.

A terceirização permitiria,  portanto,  “a condição de terceiro do trabalhador que é

contratado entre duas empresas” (MARCELINO; CAVALCANTE, p. 340). Estes autores,

fazendo um levantamento bibliográfico de textos da área de administração, mostram como

em sua quase totalidade, o argumento a favor da terceirização é um argumento baseado em

uma certa noção de “modernidade”, que, nestes textos, não possui qualquer qualificação mais

aprofundada  ou  trato  conceitual:  a  modernidade  carregaria  um  sentido  em  que  está

pressuposta a positividade, a inovação constante do ponto de vista técnico e organizacional

no sentido de “melhora” da produção.13 Este argumento, apologista, prega portanto que as

empresas deveriam ter como foco sua “atividade-fim”, delegando tarefas e “atividades-meio”

a outras empresas, especializadas nestas outras tarefas. Isso seria, afinal, o “moderno”.

Rebatendo este discurso, os autores situam a subcontratação via empresas terceiras

como um dos aspectos de reestruturação para recompor taxas de lucro, permitindo que novas

fontes de acumulação de capital surjam, concomitantemente ao desmantelamento de barreiras

13 O argumento apologista, que apresenta a gerência do trabalho como se fosse benéfica aos trabalhadores e,
portanto, vantajosa tanto para o capital quanto para o trabalho não é de forma alguma novidade. Taylor (1971)
em seu Princípios de Gerência Científica afirma que o resultado mais importante da gerência que sistematiza é
seu efeito favorável aos trabalhadores. Para ele, a “correta aplicação” de suas formulações permitiria a amizade
entre trabalhadores, superiores e chefes e a prosperidade tanto dos patrões quanto dos empregados das empresas
(p. 60).
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à acumulação criadas pelos custos da força de trabalho e pela resistência dos trabalhadores.

Assim, para os grandes grupos japoneses, o objetivo das subcontratações era o de transferir a

firmas terceiras os imprevistos conjunturais, impondo aos assalariados destas a precariedade

contratual  e  salários  inferiores.  Já  a  sua  universalização  tem  por  objetivo  o  avanço  da

acumulação para novas fronteiras produtivas; o aumento da extração de valor de toda uma

rede de empresas fornecedores e a fragmentação e desorganização da classe trabalhadora.

Além disso,  é  por  meio  da  exigência  de  determinados  padrões  a  estas  empresas

subcontratadas que: 1) a organização toyotista propaga sua metodologia de produção a todas

as  outras  em  sua  cadeia  de  fornecimentos;  2)  incentiva  a  competição  entre  todas  essas

empresas de fornecimento, por menor custo e melhor cumprimento de requisitos.

Antunes (2002), nesse sentido, aborda o grande potencial do Toyotismo em se tornar

prática  hegemônica  do  controle  do  trabalho,  fazendo,  no  entanto,  uma  observação:  a

vitaliciedade no emprego, com direitos adquiridos e remuneração relativamente alta de um

núcleo restrito de trabalhadores da empresa matriz parece ser a única característica a estar

fora  dos  aspectos  a  serem universalizados,  ao  menos  no  que  diz  respeito  aos  países  do

capitalismo periférico dependente.14

Seria  um  equívoco  supor,  no  entanto,  que  mesmo  no  Japão  tenha  ocorrido  uma

situação em que a maioria da classe trabalhadora seria beneficiada com os trabalhos melhor

remunerados  e  com  condições  e  relações  de  trabalho  “modelos”  segundo  a  propaganda

corrente dos apologistas do sistema Ohno. Se por um lado alguns trabalhadores das empresas

matrizes  tinham garantido  emprego  vitalício,  participação  decisória  na  empresa  e  alguns

freios no que diz respeito à intensidade da exploração do trabalho, tudo isso se baseava em

uma  totalidade  que  contempla  uma  rede  de  fornecimento  de  empresas  terceiras  com

condições  de  trabalho  muito  diferentes,  assim como uma intensa  exploração  do trabalho

feminino,  tanto o trabalho doméstico quanto o trabalho nas fornecedoras e repositoras de

14 Isso, tampouco é uma novidade do Toyotismo no que diz respeito aos países periféricos.  Druck (1995)
debate como o Fordismo no Brasil se realizou como um padrão incompleto e precário. A autora lista uma série
de aspectos característicos do “Pacto fordista” dos países centrais do capitalismo que não se concretizaram aqui,
como é o caso da integração de amplas massas ao mercado de trabalho e ao consumo; do Estado de bem-estar
social; do aumento do poder aquisitivo e de determinado padrão contratual predominante.  A autora lembra,
portanto, que o Fordismo no caso brasileiro conviveu com o desemprego estrutural crônico, com salários que
perdiam seu poder aquisitivo ao longo do tempo e com relações de trabalho que fugiam ao padrão contratual
fordista  (trabalhadores  temporários,  autônomos  e  provisórios).  Em  decorrência  destas  considerações,  não
compreendemos essas formas de organização do trabalho como modelo produtivos, mas sim como produtos
singulares da luta de classes em cada formação social específica.
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autopeças. Druck (1995), nesse sentido, chama a atenção para estas categorias contra o que

chama de “mistificação” do Toyotismo.

Para essa autora o modelo japonês teria quatro grandes dimensões. A primeira seria

esse núcleo de trabalhadores que teriam o emprego vitalício, beneficiados por promoções por

tempo de serviço, observando-se as outras relações de trabalho apontadas acima. A segunda

dimensão, como também apresentamos, trata-se da produção no tempo certo, na quantidade

certa  e  com  a  quantidade  de  trabalho  certa,  ou  seja,  o  Just-in-time,  que  tem  como

características estruturantes o Kanban, os programas de qualidade, o trabalho em equipe e o

envolvimento dos trabalhadores em busca das melhorias no processo produtivo. Uma terceira

dimensão seria a dos sindicatos, que se tornariam integrados à política de gestão da empresa,

ou o sindicato empresa. Por fim, uma última dimensão estruturante do Toyotismo tratar-se-ia

das relações  hierarquizadas  entre  empresas,  relações  de subordinação no fornecimento de

produtos e serviços, baseadas em diferenças salariais e de contratação.

Para  além  destas  características  que  dizem  respeito  à  organização  dos  fluxos  da

produção, o Toyotismo carrega consigo outras alterações do ponto de vista da exploração da

força de trabalho. Um dos aspectos em maior evidência disso é a utilização de uma força de

trabalho que seria “polivalente”, em que os trabalhadores estariam encarregados de execução

de tarefas, mas também do controle de qualidade, da manutenção, da limpeza e a operação de

várias  máquinas  simultaneamente.  Conforme  PINTO  (2011),  a  “autonomação”15,  ou

mecanismos autônomos presentes nas máquinas permitiriam a sua parada automática ao ser

identificado qualquer defeito. Dentre as consequências desta nova configuração, foi possível

agregar no mesmo posto de trabalho máquinas de diferentes finalidades, antes localizadas em

departamentos  distintos.  Para  Pinto,  essa  foi  uma  das  formas  encontradas  de,  além  de

aumentar  a  intensificação do trabalho,  enfraquecer  a  posição dos  trabalhadores  perante  a

empresa. Nesse sentido, perseguindo os mesmos objetivos de Taylor e Ford:

Se  Taylor  havia  decomposto  atividades  complexas  em  operações  simples  rigorosamente

impostas  dentro de um roteiro  único de execução  (o  “the one best  way”),  tendo Ford se

empenhado no automatismo, ambos tiveram como objetivo atacar o saber dos trabalhadores

mais qualificados e, assim, diminuir seus poderes sobre a produção, com aumento do controle

gerencial da intensidade do trabalho, como um todo. Ohno perseguiu os mesmos objetivos,

15 Neologismo criado a partir da junção das palavras “autonomia” e “automação” para se referir ao mecanismo
de parada automática acoplado às máquinas, acionado em caso de defeitos e mal funcionamento (CORIAT,
1994).  
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partindo,  entretanto,  no sentido inverso:  procurou desenvolver  a  “desespecialização”  e,  ao

exigir de todos os trabalhadores a polivalência,  desautorizou o poder de negociação detido

pelos mais qualificados, obtendo por essa via o aumento do controle e a intensificação do

trabalho (PINTO, 2011. p. 64).

A ideia de polivalência funda muitas das análises acerca do Toyotismo, muitas vezes

significando, em alguma medida, o fim da divisão por tarefas e a especialização do Taylor-

fordismo.  Alves  (2000),  contrariamente  a  isto,  utiliza-se  do  termo  pluriespecialista em

detrimento do trabalhador polivalente. Para ele, a ampliação do ciclo do trabalho no sentido

de multitarefas não levaria a uma requalificação do processo de trabalho e do trabalhador,

nem demandaria dele uma alta qualificação, mas seria na verdade o oposto: o extremo da

desqualificação,  significando  um  processo  de  trabalho  despojado  de  qualquer  conteúdo

concreto mais amplo. A intensificação do ritmo do trabalho, por meio da maximização da

ocupação  das  máquinas  e  dos  homens  –  conforme  descreve  Coriat  (1994)  –  leva  a  um

acúmulo de tarefas pelo trabalhador, uma combinação de tarefas simples e, portanto, uma

especialização  tarefeira  generalista.  Segundo  Amorim  (2006),  em  suma,  a  polivalência

indicaria apenas a incorporação de múltiplas tarefas por um mesmo trabalhador.

Em análise acerca das ideias de polivalência na construção dos currículos escolares,

notando a  estreita  relação entre  as  necessidades  do mercado,  a  forma de organização  da

produção e o sistema escolar, Cruz et al (2017) fornecem elementos que ajudam a pensar o

que seria demandado do “trabalhador assim chamado polivalente”. Os autores apontam para a

construção  de  uma  base  superficial  de  conteúdos  de  formação,  assim  como  um

“aligeiramento”  e  “condensamento”  das  disciplinas  em  áreas  com  pouca  definição.  A

formação, assim, tomaria um sentido mais generalista e superficial. Transitando por diversas

áreas, mas não significando, de fato, uma qualificação mais aprofundada.

Outro aspecto, que aprofunda a análise desse tema, diz respeito ao envolvimento dos

trabalhadores com a empresa e com os processos de trabalho. Um dos pontos centrais do

Toyotismo  neste  sentido  é  tornar  responsáveis  todos  os  trabalhadores  pela  qualidade  do

produto,  em vez  de  apenas  um setor  destacado  para  isto.  Os  programas  de  controle  de

qualidade  são a forma pela  qual  se mobiliza  o envolvimento  dos  trabalhadores  com esta

finalidade. Wolff (2005), abordando a origem destes programas, afirma que suas primeiras

elaborações  ocorrem  ainda  na  década  de  1950,  quando  Deming,  autor  estadunidense

relatando  sua  experiência  durante  passagem pelo  Japão  publica  “Qualidade:  a  revolução
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administrativa”.  Pouco  tempo  depois  Juran,  aprofundando  o  texto  de  Deming  publica

Controle  de  Qualidade”.  Estes  livros  tornam-se  a  principal  base  dos  manuais  de

administração e gerência no que diz respeito aos programas de qualidade.

Para  Juran  (1988),  a  instituição  de  programas  deste  tipo  deveria  “despertar  um

sentimento  de  orgulho” entre  os  trabalhadores  no  que  diz  respeito  ao  desempenho  da

empresa.  Assim,  conforme  nota  Wolff  (2005),  não  se  trata  apenas  de  introduzir  novas

técnicas  dentro dos processos produtivos,  mas também e talvez principalmente,  estimular

aspectos  comportamentais  dos  trabalhadores.  Ainda  segundo  a  autora,  estes  programas

reorientam tanto o trabalho quanto as unidades administrativas da empresa tendo como mote

a  ideia  de  qualidade.  O  objetivo  final  seria,  então,  o  de  gerar  comprometimento  com a

empresa e com o produto.

Liepitz (1988) neste mesmo sentido,  chama a atenção para o fato de que o maior

desafio,  portanto,  destas  técnicas  organizacionais  é  o  de  engajar  os  trabalhadores  em

ajustamentos e melhorias e tornar possível a incorporação destas melhorias pela empresa. É

importante para a empresa que o  savoir-faire da manutenção diária do processo produtivo

seja passível de formalização e assimilação. Assim, a detecção e resolução de gargalos na

produção tendo em vista as sugestões dos trabalhadores basearia este processo, por meio do

qual se cria a  aparência  de participação e se diminui os tempos mortos e o “desperdício”.

Dessa forma, foi possível “amenizar” a busca de produtividade. Beaud e Pialoux, em estudo

na Peugeot,  uma das plantas modelo para a implantação do Toyotismo na França, afirmam

que

(…) embora os cronometristas tenham desaparecido da maioria das oficinas, a apropriação por

parte da hierarquia das habilidades e dos macetes dos operários (que permitem ganhar um

pouco mais de tempo) pôde se desenvolver, em especial, graças às “sugestões” e às reuniões

dos círculos de qualidade (BEAUD; PIALOUX, 2009, p. 48).

Essa foi uma ferramenta essencial para a gerência no sentido de reduzir os tempos

mortos. Ao mesmo tempo, a consolidação do trabalho em equipe opera com estes mesmos

objetivos.  Os  autores,  ao  entrevistar  os  operários  da  Peugeot,  constatam  isso  ao  retirar

informações das entrevistas em que os trabalhadores reconhecem que, anteriormente, eram

capazes de “burlar” em algum sentido os ritmos intensos da fábrica. Era possível, de alguma

forma, “tapear” os cronometristas. No entanto, com a formação das equipes é possível uma
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verificação  e  controle  muito  maior  do  trabalho  individual  e  coletivo,  ainda  que  sob  a

aparência de maior liberdade e autonomia.16

Isso porque por meio do trabalho por equipes  ocorre uma difusão do controle  do

empregador,  dando,  a  este,  “vários  olhos”.  A  formação  de  equipes  com  líderes

constantemente pressionados pelas metas distribui pressão para que trabalhadores produzam

mais,  mas  que,  também,  cobrem de seus  colegas,  fazendo  com que o trabalhador,  nesse

sentido, torne-se um patrão de si próprio e também dos outros. Ainda, a previsão de metas a

serem cumpridas e de recompensas salariais por estas metas geram, mais além de um controle

mútuo,  uma  competição  entre  estes  trabalhadores.  Com determinado  grau  de  autonomia

decisória,  os  trabalhadores  em  equipe  reconhecem-se  como  responsáveis  pela  produção

(Malaguti  1996).17 Assim,  a  coordenação  de  tarefas  se  torna  uma  atividade  interna  ao

conjunto dos trabalhadores e a produtividade um resultado do coletivo. Para Hirata (1984), é

possível obter diminuição dos tempos mortos ao provocar uma competição entre os grupos de

trabalhadores, que implica, entre outras coisas, em supressão voluntária de pausas.

Não se pode afirmar, no entanto, que Ohno tenha feito uma descoberta inédita. Marx

já havia observado a questão da produtividade dada a cooperação do trabalho. Para ele, um

primeiro efeito do emprego de grandes quantidades de força de trabalho é a compensação dos

desvios  entre  os  que produzem mais  e  os  que  produzem menos.  É possível,  assim,  uma

grandeza  social  média  entre  muitas  quantidades  de trabalho individuais  diferentes.  Dessa

forma,  ainda  no  início  da  manufatura,  mesmo tratando-se  de  uma  subsunção  puramente

formal  do  trabalho,  para  Marx  o  simples  emprego  de  muitos  trabalhadores  opera  uma

revolução nas condições objetivas do processo de trabalho. (MARX, 1996, p. 441)

A  esta  forma  de  trabalho,  planejada,  na  qual  muitos  trabalham  lado  a  lado

conjuntamente,  seja  no  mesmo processo  de  produção,  seja  em processos  diferentes  mas

conexos, Marx dá o nome de cooperação. Essa cooperação, muito mais do que simplesmente

soma mecânica das forças de trabalho individual, é uma potência social, uma força produtiva

de massas.

16 Ohno, ao discorrer sobre o trabalho equipe, se utiliza de uma metáfora: “A melhor forma de fazer com que o
barco vá mais rápido é fazendo com que todos distribuam a força igualmente, remando parelho e à mesma
profundidade (...)  o  trabalho  em equipe  combinado com outros  fatores  pode permitir  que  um time menor
vença.” (OHNO, 1997, p. 43).  A produção enxuta, assim, pode ser obtida pelo trabalho em equipe no sentido
em que diminui a quantidade de trabalhadores e intensifica as tarefas dos que permaneceram.
17 Dias (1997), ao discutir a reestruturação produtiva e o que chama de “passivização” da classe trabalhadora,
afirma que a autonomia, na ordem do capital, seria uma autonomia  para  o capital. O seu surgimento teria o
poder de colocar as classes subalternas na defensiva.
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Para Marx, o mero contato social  provocaria nos trabalhadores uma emulação que

elevaria  a  capacidade  individual  de  cada  um deles.  Dessa  forma,  uma dúzia  de  pessoas

trabalhando 144horas simultaneamente produziria mais do que doze trabalhadores isolados.

Essa  maior  produção  pelo  trabalho  social  combinado,  Marx  aponta,  é  outro  aspecto  de

exploração  de  trabalho  não  pago  pelo  capitalista,  que  paga  por  “100  forças  de  trabalho

independentes” mas não pela “força combinada” dessas forças de trabalho. Assim, a  força

produtiva social do trabalho não custa nada ao capital. Esta, além disso, é mistificada, pois,

ao final das contas, aparece ao trabalhador como se fosse uma força produtiva que o capital

possui por natureza.

 Nesse sentido, utilizar o trabalho coletivo não é uma “invenção” propriamente da

Toyota.  A inovação de Ohno, no entanto,  vai no sentido de, para além da exploração do

trabalho  combinado  dos  trabalhadores,  fazer  com  que  essa  cooperação  se  torne  uma

colaboração  compulsória por  meio  de  equipes  de  trabalho  que  se  auto-gerenciam e  que,

ainda, se sentem envolvidas pelo trabalho na empresa. Retomaremos com mais profundidade

este  ponto  quando  estivermos  descrevendo  o  trabalho  em equipe  dos  programadores  no

capítulo 3 dessa dissertação. 

Em suma,  o  Toyotismo,  como uma forma de  organização  e  controle  do  trabalho

predominante a partir das décadas de 1970 e 1980, apresenta pontos de continuidade e pontos

de superação no que diz respeito à organização Taylor-fordista do trabalho. Alves (2000)

observa  que  se  há  uma  superação  da  gestão  do  trabalho  fordista  ela  ocorre  no  sentido

dialético  de  superar-conservando.  Assim,  a  ruptura  se  dá  no  interior  de  uma  plena

continuidade, e o que é principal se conserva: a racionalização do trabalho sob os preceitos da

valorização do valor, do controle dos processos de trabalho e da expropriação privada dos

resultados do trabalho.

1.2 – Das fábricas do Japão à indústria de software

Tendo apresentado os pontos estruturantes do Toyotismo temos a intenção de, neste

item, descrever de maneira resumida os primórdios da organização dos processos de trabalho

da programação de software e como se realizou a adoção dos princípios toyotistas por meio

das metodologias ágeis.

Para tal tarefa acreditamos que seja necessário destacar, primeiro, que no que se refere

ao controle dos processos de trabalho e à subordinação do trabalho ao capital, a indústria de
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software teria apresentado uma dinâmica similar à da indústria “tradicional”, tendo passado

também por uma fase “artesanal” superada pela subsunção real do trabalho18 (AMORIM &

GRAZIA, 2018. p. 761).

Dessa forma,  se,  por  um curto  período de  tempo a  organização  deste  trabalho se

fundamentou em um processo dependente das capacidades técnicas e do conhecimento do

trabalhador, que exercia determinado nível de controle sobre o próprio processo de trabalho,

rapidamente  foi  se  constituindo  uma subsunção e  uma gerência  deste  trabalho,  capaz  de

dividi-lo  em  tarefas  cada  vez  menores,  parciais,  e  distribuí-las  entre  os  programadores,

tornando possível, ainda, o cálculo e a estimativa de tempos para cada tarefa (AMORIM;

GRAZIA, 2018).

A superação da organização dos processos de trabalho sob controle dos trabalhadores,

subdividindo este trabalho em várias tarefas é processo constituinte das relações de produção

tipicamente  capitalistas.  Estes  processos,  no  entanto,  são  operados  por  meio  de  uma

“naturalização” da organização do trabalho capitalista, recebendo um verniz de que seriam

necessários para tornar o trabalho mais produtivo e eficaz (DIAS, 2012).

Marglin  (2001),  discutindo  o  tema  em uma tentativa  de  desnaturalizar a  divisão

capitalista  do trabalho, demonstra como o produtor adquire uma tarefa tão especializada e

parcelada que deve se subordinar a um capitalista, a quem fica reservado o papel de combinar

o trabalho de vários produtores e fazer deste conjunto um produto mercantil.  O modo de

produção capitalista, ao realizar sua especialização e separação de tarefas, dá o controle desta

produção ao capitalista.19 Ele leva os trabalhadores à incapacidade de coordenar e gerenciar o

próprio  trabalho.  A separação  das  tarefas  nesses  moldes  faz,  portanto, o  capitalista  ser

indispensável para a produção.  O autor, sintetizando o argumento, afirma que o capitalista

18É importante na obra de Marx, e importante para a discussão que estamos desenvolvendo, o conceito de
subsunção  do  trabalho  ao  capital.  Marx  aborda  este  conceito  de  acordo  com  duas  etapas  na  gênese  e
consolidação do modo de produção capitalista: o primeiro, na origem do capitalismo, seria a subsunção formal
do trabalho ao capital. Aqui, os trabalhadores já se encontram apartados dos meios de produção, porém ainda
trabalham de acordo com os seus processos preexistentes de trabalho. Os artesãos tornam-se assalariados, os
camponeses tornam-se trabalhadores por jornada, sem que, no entanto, seja transformada essencialmente sua
forma de produzir. Aqui, o capitalista é um dirigente da produção, mas, ainda não a gerencia em todos os seus
processos. A subsunção real, por sua vez, trata-se do surgimento da produção tipicamente capitalista. Apenas a
partir daqui se desenvolvem as relações de produção tipicamente capitalistas, ou seja, a relação de produção que
é particular ao capitalismo, na qual é o capitalista que organiza o processo de trabalho.
19 O  título  deste  texto  é  extremamente  certeiro:  “Para que  servem  os  patrões?”  Este  autor,  procedendo
similarmente a Marx, apresenta os argumentos da economia política clássica, no caso, Adam Smith acerca da
divisão do trabalho, para depois demonstrar que estes argumentos, na verdade, naturalizam o modo de produção
capitalista e universalizam a ideologia da classe dominante.
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dividiu para reinar, tornando, com isso, a figura do próprio capitalista a única figura capaz de

coordenar o trabalho coletivo para a produção.

Assim,  a  partir  de  um  primeiro  momento  em  que  um  trabalhador  altamente

qualificado organizava seu processo de trabalho de maneira similar ao “trabalho artesanal”

(CUSUMANO, 1991; AMORIM; GRAZIA, 2018), a gerência passa a criar metodologias nas

quais  é  possível  organizar,  racionalizar  e,  portanto,  subsumir  este  processo.  O  método

sequencial, ou modelo em cascata, ainda fortemente amparado em preceitos fordistas, surge

como  uma  primeira  forma  do  capital  organizar  o  trabalho  no  software,  instituindo  a

linearidade e a sequencialidade dos processos de trabalho, em inspiração tomada das esteiras

da indústria automobilística (MIGUEZ, 2017). Aqui desenha-se um projeto em etapas claras

que idealmente devem ser seguidas em sequência. A ordem, em geral, deste modelo seria:

Definição  de  Requisitos  →  Projeto  →  Implementação  →  Testes  →  Manutenção

(SOMMERVILLE, 2011).

Sommervile (2011), em obra dedicada a discorrer sobre o histórico da Engenharia de

software, afirma  que  o  modelo  em  cascata  foi  o  primeiro  modelo  de  processo  de

desenvolvimento de software a ser publicado. Conforme o autor, seria feito um encadeamento

entre uma fase e outra,  sendo precedido pelo planejamento de todas as atividades.  Todas

essas etapas seriam documentadas, o que permitiria aos gerentes monitorarem o progresso de

acordo com o desenvolvimento. Assim:

[O] passo a passo que seria a programação em cascata ligada a nível de processo. Primeiro

você faz isso, depois você faz isso, pra depois fazer aquilo. (…) nesse seriado, se eu tiver

partes  a  serem desenvolvidas,  por exemplo,  em um projeto que tem 5 módulos,  primeiro

preciso fazer o um, pra depois fazer o dois, pra depois fazer o três, porque eles possuem uma

lógica entre si (entrevista - programador 11).

Esta forma de organização e controle dos processos de trabalho no desenvolvimento

do  software  foi  a referência  entre  as  empresas  e  a  bibliografia  sobre  o  tema  durante  as

décadas de 1970 e 1980. Muitas certificações exigidas por diversas empresas clientes, como

CMM (Capability Maturity Model) ou ISO, padronizaram essas metodologias ao criar um

ranking  de  melhores  práticas  no  desenvolvimento  de  software  que  serve  de  base  para  a

contratação das empresas. Segundo Portugal (2017), a engenharia de software neste período

era  fortemente  influenciada  pelos  processos  da  manufatura,  o  que  contribuiu  para  a
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característica sequencial, com altos custos se fosse necessário o retorno para alguma etapa

anterior.  Este  modelo,  no entanto,  não seria  o  melhor  para um contexto  de negócios  em

mudança  constante  e  “a  necessidade  crescente  de  atender  a  uma  complexidade  de

tecnologias,  cenários  de  negócios,  guindados  pela  mundialização  e  pela  flexibilização

impostas pelas reestruturações do capitalismo” (Portugal, 2017, p. 90).

A “rigidez” do modelo em cascata, portanto, vai sendo substituída por metodologias

cujos  fundamentos  principais  são  adaptados  do  Toyotismo/Lean  Manufacturing.  Estas

metodologias,  conhecidas  hoje  como  Lean  Digital,  metodologias  ágeis ou  simplesmente

Agile, passam por um processo de popularização que toma corpo a partir dos anos 2000, com

a publicação do Manifesto Ágil  (que será objeto de análise no próximo item) e,  com sua

adoção pelas grandes empresas e a criação de organismos que impulsionam sua propagação,

tornam-se a referência para a organização da produção de  softwares.20  Estas metodologias

adotam, como apontamos até aqui, a mesma roupagem científica, técnica e neutra das formas

de organização da produção como o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo: a de que tende a

ser benéfica para trabalhadores e empresas e cuja finalidade seria unicamente a “melhora”

produtiva,  por meio de maior  eficiência.  Para dar início à análise  do  Lean Digital,  neste

capítulo faremos a exposição de alguns dos resultados de nossa pesquisa bibliográfica com a

apresentação crítica da literatura empresarial/administrativa e da pesquisa empírica, baseada

nas entrevistas com os gestores sobre seus processos de gestão.

1.3 – As metodologias ágeis por elas mesmas

No  decorrer  desta  pesquisa,  principalmente  durante  o  trabalho  empírico,  nos

defrontamos  muitas  vezes  com referências  quanto  às  metodologias  ágeis  e  suas  diversas

ferramentas  de  funcionamento.  Geralmente  diversos  termos  em inglês  são  constantes  no

vocabulário  dos  trabalhadores  do  setor:  dailymeetings,  feedback,  project  owner,  scrum

master, squad, tech. lead, job, task, entre outros recorrentes. Uma dificuldade (para além da

língua estrangeira)  para quem é de fora do setor é a de entender,  concretamente,  do que

tratam as metodologias ágeis e como elas operam no cotidiano dos trabalhadores.

Uma  primeira  incursão  a  uma  bibliografia  “apologista”  destas  metodologias  não

fornece  muitas  pistas.  Pesquisamos  tanto  a  literatura  gerencial,  de  administração,  quanto

20 Este processo ocorreu com mediações que não são nosso foco nesta pesquisa. Desenvolvedores com mais
tempo de trabalho citam, por exemplo, algumas ocasiões em que a metodologia empregada era “cascata em
paralelo”, em que: “Eu consigo sim nesse exemplo colocar 3 pessoas onde cada uma faça um modulo e no final
eu integre.” Ocorre que, no final das contas “Vai deixando de ser cascata...” (Entrevista - programador 11).  
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blogs  de  empresas  que  propagam  a  universalização  destes  métodos,  assim  como  vídeos

explicativos na internet indicados por nossos entrevistados. Uma referência que parece ser a

mais  remetida  por  esta  bibliografia  é  a  do  Manifesto  Ágil,  de  2001.  Aqui,  dezessete

desenvolvedores e CEOs de algumas empresas listam alguns princípios e valores que devem

guiar as metodologias ágeis. Estes pontos são bastante generalistas e, de fato, não ajudam

muito  a  esclarecer  como  elas  funcionariam  no  contexto  do  trabalho  cotidiano  dos

desenvolvedores. No entanto, dão algumas pistas de como, de maneira geral, as empresas

tentam gerir o trabalho.

O primeiro  princípio  deste  manifesto,  apesar  de partir  de uma frase  pronta  como

“Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente”, prega que, para isso, é necessário realizar

uma “entrega adiantada e contínua de software de valor”21. Neste mesmo sentido, outro dos

princípios prega a entrega de  software funcional com frequência, em escala de semanas ou

meses, dando, porém, prioridade aos períodos mais curtos.22 Conforme aprofundaremos mais

adiante, de fato, um dos aspectos principais do Agile trata da divisão da entrega do software

em estágios.  Dessa forma,  em vez de uma única  entrega  ao  final  de  todo o processo,  é

constante  para  o  trabalhador  a  necessidade,  de  período  a  período,  apresentar  resultados

funcionais ao cliente. Há, assim, tanto no momento da concepção de como será o produto,

quanto na apresentação destes resultados, uma relação de bastante proximidade com o cliente,

que também aprofundaremos no terceiro capítulo.

O Manifesto Ágil tem ao todo doze princípios, que versam ainda sobre equipes auto-

organizadas, reunião destas equipes de tempos em tempos para a melhora do processo de

trabalho, adequação rápida às mudanças e motivação dos trabalhadores por meio do ambiente

e suporte da empresa. Neste sentido, notamos uma conexão com as propostas de círculos de

controle  de  qualidade  do  Toyotismo,  já  que  é  central  para  o  Agile  que:  “Em intervalos

regulares,  a equipe reflete  sobre como se tornar mais eficaz  e então refina e  ajusta seu

comportamento de acordo.”

O trabalho em equipe de fato estrutura a base dos processos de trabalho aqui tratados.

É por meio dos squads ou times que são organizados os trabalhadores. Para estes times são

distribuídas tarefas e papéis específicos de cada trabalhador no processo produtivo.  Neles

21 “Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor
agregado” https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/principles.html

22 “Entregar  frequentemente  software  funcionando, de poucas semanas a poucos meses,  com preferência à
menor escala de tempo”. Idem.
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também está assentada a gerência – e, muitas das vezes, a auto-gerência destes trabalhadores

– sendo a equipe ainda muitas vezes responsável também pelo controle de qualidade ou, no

jargão dos programadores, pelo testing, ou seja, testar todas as funcionalidades do produto.23

Os ecos deste manifesto podem ainda ser observados pela existência de organizações

destinadas a difundir as metodologias ágeis e auxiliar a sua implantação em outras empresas.

É  o  caso,  por  exemplo,  da  Agile  Alliance,  que  conta  com  “parceiros  corporativos”

(patrocinadores) que são empresas de enorme porte e alcance global como a HP, a Accenture,

CEMEX,  Intel,  Lockheed  Martin,  Paypall,  Societe  Generale,  BAE Systems  e,  também,  a

empresa brasileira sediada em Campinas, CI&T. 24

Trazendo  à  tona  alguns  dos  textos  publicados  por  estas  instituições  que  fazem a

defesa  e  a  propagação  do  Agile,  podemos  verificar  como  se  recomenda  e  orienta  a

implantação destas metodologias ágeis e os problemas a que elas supostamente respondem,

assim como sua justificação. Em publicação do Lean Institute, defende-se que o Lean Digital

contribui  para  “deixar  problemas  visíveis;  relacionamento  mais  positivo  entre  TI  e  seus

usuários (baseado em comunicação e colaboração) (...)  como resultado,  a  produtividade

aumenta”. Em nosso trabalho empírico, encontramos esta mesma justificativa. O método ágil

permitiria  uma  maior  transparência  do  projeto  para  o  cliente  contratante,  via  um

acompanhamento, senão em tempo real, em períodos bastante curtos. No que se refere a esta

questão,  um programador  entrevistado  explica  que  se torna  possível  ao  cliente,  portanto,

“medir” o andamento do projeto periodicamente:

Eu acho que pro cliente, a melhor coisa que eu vejo é a transparência. Ele consegue medir o

andamento do projeto dele de duas em duas semanas, ou por sprint, depende do tamanho do

sprint25 que cada empresa  faça,  que cada projeto faça,  mas ela consegue ter um feedback

maior, mais rápido. (entrevista 6 – programador).

De fato, este tema aparece de maneira recorrente em diversos dos textos. Documento

elaborado pela  CI&T,  por exemplo, afirma que as empresas que “permanecerão no jogo’’

23 Neste  item  apenas  apontamos  a  questão  do  trabalho  em  equipe  para  demonstrá-lo  como  uma  das
características  do  sistema  japonês  presente  no  trabalho  de  desenvolvimento.  Nos  próximos  capítulos,
abordaremos este tema com maior profundidade, a partir das entrevistas com os programadores e a discussão de
como o trabalho em equipe estrutura a gerência do trabalho.
24 A lista de empresas parceiras e outras informações podem ser encontradas em https://www.agilealliance.org.
Acesso em julho de 2019.
25 Os  Sprints são  formas  de  “quebrar”  o  projeto  de  desenvolvimento  em  partes  menores  ou  ciclos  de
desenvolvimento. Geralmente abarcando períodos de duas semanas, nesses sprints são distribuídas tarefas de
acordo com o planejamento inicial. Daremos um tratamento mais aprofundado ao sprint no capítulo 3.
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são  as  que  conseguem  “aprender  rápido  para  garantir  entregas  de  valor  ao  cliente

constantemente’’. Sendo assim, as empresas devem desenvolver a “antifragilidade digital”,

que  seria  baseada  em  “menos  software”,  ou  seja,  no  “(...)  processo  de  focar  no

desenvolvimento apenas do que atende às necessidades e resolve o problema do cliente, sem

perder  tempo  com  funcionalidades  que não  gerarão  valor  na  experiência  do  usuário”.

Assim, vemos que além de agilizar o desenvolvimento da solução, este modelo visa a reduzir

a  quantidade  de  códigos  necessários,  isto  é,  “simplifica  o  gerenciamento”  (OLIVEIRA,

2017). Trata-se de um desenvolvimento de outro princípio do Manifesto Ágil supracitado,

que versa sobre “simplicidade” ou “maximizar a quantidade de trabalho que não precisa ser

feito.” Em outras palavras, acreditamos que, na prática, estas afirmações e técnicas referem-se

à  redução de tempo morto na produção de  softwares. Portanto,  à  produção enxuta neste

processo produtivo.

É neste contexto de “menos software” e de entregas constantes que entra em cena o

MVP,  minimum  viable  product,  ou  Mínimo  Produto  Viável.  Ainda  para  Oliveira  no

documento da CI&T (2017), o MVP deve ter um valor suficiente para ser utilizado e ainda

criar um “ciclo de feedback” com o cliente capaz de orientar seu futuro desenvolvimento.

Também  nos  defrontamos  com  este  método  de  entregas  constantes  durante  as

entrevistas. Para um gerente de TI de uma grande multinacional e que atua, também, como

um evangelizador das metodologias ágeis:

A  gente  tem  que  ter  o  primeiro  MVP,  que  é  o  Minimum  Viable  Product,  Produto
Minimamente Viável. Então a metáfora que eu uso aqui é: pra eu chegar na motocicleta eu
tenho que construir o patinete.  Então eu preciso construir  um patinete,  que é um produto
minimamente  viável,  onde  eu  consigo  me  locomover,  mas  depois  eu  vou  aumentando,
aumentando, aumentando, vou chegar em uma moto de mil cilindradas. Os produtos digitais
agora são iguais. Não adianta a gente mirar e colocar um grande site no ar, sem viabilizar um
produto mínimo. Então a gente tá mudando tudo isso, de 2 anos, 3 anos de projeto, pra projeto
de 6 meses, com um MVP de dois meses no máximo (entrevista 5 – gerente de TI).

Em texto analisando “as chaves da TI para o sucesso no novo mercado”, o diretor

técnico (ou Chief Technical Officer – CTO) da CI&T nos Estados Unidos, Daniel Viveiros,

indica que as metodologias ágeis se tornaram um padrão e que uma das razões é justamente a

possibilidade  de  parcelar  o  produto  total  em  partes  menores,  via  MVP.  Para  ele,  “(...)

processos de desenvolvimento ágeis praticamente viraram padrão no mercado, são os únicos

que suportam o pensamento MVP, fundamental para o mundo digital” (VIVEIROS, 2017).
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Vemos, portanto, como um sistema de entregas parceladas é estruturante dos processos de

trabalho dos programadores.

Em nossa análise, outro aspecto que chama muito a atenção diz respeito à quantidade

de  vezes  em que  os  termos  como  “cultura  ágil”  ou  “pensamento  ágil”  aparecem nestas

revistas,  livros  e  manuais.  Em  muitos  destes  textos  de  referência  para  administradores,

gerentes e evangelizadores dos métodos digitais é citada a necessidade de criar um mindset

necessário à “nova” forma de gestão. Este tipo de menção não é, contudo, uma novidade

destas metodologias relacionadas ao Manifesto Ágil.

Kunda (1992), em análise do que chama de Engineering Culture, realizando pesquisa

empírica em empresa de alta tecnologia localizada em Lyndsville, lar à época do que havia de

mais proeminente na indústria de tecnologia, entra em contato com diversos evangelizadores

que, embora ainda não recebessem este nome, guardam diversas semelhanças na abordagem

desse aspecto “cultural” ao qual os propagadores das metodologias Lean Digital se dedicam

de maneira enfática.  Acreditamos ser possível encontrar já neste  momento uma ligação e

influência  do  Lean Manufacturing  da Toyota.  Um dos palestrantes  apontados por Kunda

como referência entre os gerentes de empresas de alta tecnologia nesse período, afirma em

entrevista ao autor, sobre métodos japoneses: “Eles sabem algo sobre colocar as pessoas

para trabalhar – e é melhor que nós descubramos o que é isso”. O entrevistado, ainda neste

trecho, dá a entender que teria descoberto o segredo dos japoneses, ao afirmar que:

Jogadas  de  força  não  funcionam  mais.  Por  meio  delas,  não  conseguimos  com  que  eles

[trabalhadores] façam nada. Então, nós temos que trabalhar por meio da cultura. A ideia é

educar as pessoas sem que elas saibam. Que elas tenham esta religião e nem saibam de onde

adquiriram (KUNDA, 1995. p. 353 – Tradução nossa).

Outra entrevista foi realizada por Kunda no mesmo ano de 1992 com outra palestrante

referência  dentre  os  gestores  de  TI.  Esta,  antes  de  se  tornar  palestrante,  foi  uma

programadora, e responde o seguinte ao ser indagada sobre qual seria seu novo trabalho em

contraposição à programação: “Meu trabalho? Eles chegam apaixonados por tecnologia. Isso

é perigoso. Meu trabalho é casá-los com a empresa” (KUNDA, 1995. p. 354).

Para nós a metodologia ágil, neste mesmo sentido, apresenta a si mesma não como

uma maneira de gerir, monitorar e controlar o trabalho pela empresa, mas sim como uma

“poderosa filosofia”,  para a  qual  são feitos  diversos apelos  para ‘‘adotar  a  mentalidade’’
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(mindset). Para responder às necessidades de agilidade das empresas no mercado é necessário

um conjunto  de  valores,  princípios  e  regras  gerais  que  os  trabalhadores  –  e  também os

gestores  –  devem  estar  imbuídos  em  sua  mentalidade  e  em  sua  “cultura”.  Segundo  o

evangelizador  e  gerente  de  TI,  o  convencimento  acerca  desta  cultura  precede  as

transformações organizacionais e tecnológicas:

Então a gente também tá mudando a cultura. (...) O software que eu uso é um meio, as pessoas

que eu vou contratar são um meio, agora o que vem antes é a cultura. A empresa precisa

querer mudar culturalmente, o que um dos grandes expoentes da administração moderna diz é

que a cultura come a estratégia no café da manhã, então não adianta você ter uma estratégia,

“você é  agile, eu vou fazer de tudo e tal” mas e aí? Você mudou a cultura, a empresa está

realmente querendo mudar e tudo o mais? Se você não mexer na cultura, e obviamente passa

pelas pessoas, não adianta nada você querer fazer um negócio espetacular.  Então o que eu

venho falando em todo o lugar que eu vou – vira e mexe eu sou convidado a falar – eu estou

querendo dizer que a cultura é muito importante. A cultura é muito importante. (entrevista 5 –

gerente de TI).

Em resumo, a literatura empresarial acerca das metodologias ágeis, assim como seus

propagadores e evangelizadores, apresentam essas metodologias como uma nova forma de

trabalhar,  adaptável  às  necessidades  de  constante  mudança,  que  proporcionam  a  melhor

relação entre o cliente e o produtor, diminuindo custos e tornando mais enxuto o próprio

produto. Além disso, mais do que uma simples metodologia, estaríamos diante de um novo

“pensamento”  e  uma nova “cultura”,  que  dependeria  da mudança  dos  trabalhadores,  dos

clientes e das empresas, para funcionar plenamente em toda sua capacidade de mudança. No

que  se  refere  a  esta  questão,  tratamos  de  forma  mais  aprofundada  no  capítulo  3  desta

dissertação a articulação entre a propagada cultura ágil e digital e a gerência do trabalho. 

Acreditamos,  após  essa  abordagem inicial,  na  qual  apresentamos  as  metodologias

ágeis conforme elas mesmas se apresentam, ser necessária uma análise aprofundada acerca

das suas práticas e finalidades. Concordamos com Braverman quando este autor afirma que

(...)  Essa  análise  não  deve  aceitar  simplesmente  o  que  projetistas,  proprietários  e

administradores dizem sobre elas, mas deve empreender sua própria e independente avaliação

da maquinaria e da indústria moderna, na fábrica e no escritório; do contrário não criará uma

ciência social, mas tão somente um ramo da ciência gerencial (BRAVERMAN, 1977. p. 26).
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Não significa considerar, em absoluto, que todas essas afirmações apresentadas pela

gerência ou pelos manuais sejam falsas, mas que, como demonstram Marx e Engels (1977),

são sublimações necessárias do processo da vida material. E, assim, deve-se partir não apenas

do que é dito, representado ou imaginado, mas sim do processo de vida real.

Por  isso,  tendo  apresentado  o  discurso  dos  “projetistas,  proprietários  e

administradores” (ou gerentes, proprietários e evangelizadores),  iremos apreender,  de uma

forma mais aprofundada, a gerência e a organização do trabalho na produção de software em

sua concretude. Realizamos essa abordagem no capítulo 3. Antes, no capítulo 2, realizaremos

uma contextualização do setor e de quem são os trabalhadores envolvidos na produção de

software.
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CAPÍTULO 2: O SETOR DE TI E OS PROGRAMADORES DE SOFTWARE

Neste capítulo realizaremos uma descrição histórica sucinta acerca da implantação da

indústria de  software  no Brasil. Trataremos de sua origem e formação entre as décadas de

1970 e 1980, quando contou com apoio estatal e com políticas públicas de incentivo, tratando

também  do  gradativo  enfraquecimento  deste  apoio  ao  setor  nacional,  que  culminou  em

privatizações e na abertura do mercado interno às empresas estrangeiras. No mesmo contexto

da  abertura  comercial,  também  abordamos  as  alterações  na  legislação  trabalhista  deste

período, que se tornam essenciais  para a consolidação do setor e possibilitam práticas de

gestão fundantes do trabalho dos programadores de software hoje, como é o caso do  banco

de horas e das terceirizações. Acreditamos ser necessário abordar esse percurso pois pelos

seus  caminhos  foram se  desenhando  no Brasil  as  condições  de  trabalho  e  as  formas  de

organização e gerência do trabalho neste setor.

Ainda, abordaremos dados quantitativos acerca dos trabalhadores deste setor no que

diz respeito à remuneração, gênero, rotatividade, cargos e salários. Para este item, recorremos

às  estatísticas  levantadas  pelo  Observatório  SOFTEX a  partir  das  informações

disponibilizadas  pelo  extinto  Ministério  do  Trabalho  na  Relação  Anual  de  Informações

Sociais – RAIS para o ano de 2017. 

2.1: Origens do setor no Brasil

Entre as décadas de 1970 e 1980 houve, no Brasil da ditadura empresarial-militar,

uma política  de informática  voltada  ao desenvolvimento  desta  indústria  a  nível  nacional.

Durante este período, foi adotado o modelo de reserva de mercado26 como forma de incentivo

às  empresas  nacionais  do  setor  das  TICs  (CASTRO,  2013).  Por  meio  desta  política,  as

empresas brasileiras obtinham proteção contra a concorrência das empresas multinacionais e

a entrada de seus produtos no Brasil.

Essa primeira configuração do setor foi estimulada pela existência de um mercado

interno,  com  setores  de  porte  considerável,  que  demandavam  soluções  provenientes  da

pesquisa e desenvolvimento de software (ROSELINO, 2006). Com a proteção aos fabricantes

brasileiros  frente  à  competição  das  grandes  multinacionais  e  a  existência  deste  mercado

26 A reserva de mercado se constitui de uma política em que, por força de lei, fica proibida ou restrita a entrada
de determinados produtos no país, a fim de incentivar e proteger a indústria nacional envolvida nesta produção.

44



interno  pode-se  dizer  que  a  indústria  de  software  no  Brasil  “(...)  nasce  do  interior  da

estrutura produtiva interna, das demandas dos diversos setores econômicos, sobretudo, do

setor de serviços financeiros, da administração pública, do setor de telecomunicações e do

setor de serviços prestados às empresas”(BERTONI, 2014. p. 6).

Para Roselino (2006), a emergência de um setor com essa característica de intensiva

tecnologia  não  teria  condições  de  ocorrer  simplesmente  com  base  nas  forças  do  livre

mercado.  O autor  cita  o  exemplo  dos  Estados  Unidos –  que aponta  como o “berço”  da

indústria  de  software  –  mas também o exemplo de países  “não-centrais”  que lograram a

construção  de  uma  indústria  considerável  neste  ramo.  Castells  (1998),  similarmente,

argumenta que a primeira “revolução tecnológica” concentrou-se nos Estados Unidos e, mais

especificamente,  na Califórnia,  tendo sido influenciada por diversos fatores institucionais,

econômicos e culturais. No entanto, seu resultado teria sido fruto, principalmente, de indução

do  Estado.  O  autor,  respondendo  à  pergunta

“Quem iniciou tudo isso?” conclui ter sido o Estado, e não o “empreendedor de garagem”, a

figura tantas vezes romantizada como sujeito central para a formação desse setor.

Nota-se, portanto, a importância de políticas de Estado para o desenvolvimento de

uma indústria com estas características. Dentro deste contexto, no Brasil o governo federal

lança  a  empresa  COBRA computadores  em 1974,  que  desenvolveria  e  comercializaria  o

primeiro computador produzido no Brasil,  o  Cobra 530 em 1980 (CASTRO, 2013). Este

computador chegaria à marca de seis mil unidades vendidas no início da década de 1980,

grande sucesso comercial para o período.27 Concomitante ao computador, foi desenvolvido

também pela COBRA o Sox Unix, sistema operacional para o funcionamento do 530.

Vale citar também o caso do sistema operacional  SISNE, desenvolvido pela  Scopus,

empresa  brasileira  fundada  em  1975  por  ex-estudantes  da  USP  envolvidos  em  projetos

relacionados à informática nesta faculdade.28 O  software  cumpria o mesmo papel do MS-

DOS, então principal produto da empresa estadunidense  Microsoft,  impedido de entrar no

27A empresa, posteriormente, seria adquirida pelo Banco do Brasil, mudando seu nome para BB Tecnologia e
Serviços. Em 2005, ela se torna responsável por uma das maiores migrações de sistemas do mundo, ao realizar a
transição dos sistemas do Banco do Brasil para o  software  livre, tanto para serviços internos quanto para os
terminais  de  autoatendimento.  https://www.bbts.com.br/a-empresa/nossa-historia.html.  Acesso  em agosto  de
2019.
28A  Scopus,  como a  Cobra, acabou adquirida por um banco. O Bradesco, já em 1989, assumiu o controle
acionário da empresa. Em 2014, realiza uma cisão na empresa, vendendo o setor dedicado à manutenção de
hardware e suporte de softwares à IBM, mantendo e internalizando ao banco atividades de criação de “soluções
de tecnologia da informação.” https://exame.abril.com.br/negocios/ibm-assume-operacao-da-scopus-em-acordo-
com-bradesco/ e  https://spbancarios.com.br/04/2019/terceirizados-da-scopus-se-tornam-bancarios-do-bradesco.
Acesso em agosto de 2019.
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mercado brasileiro devido à reserva de mercado (MORENO, 2016). Este programa foi causa

de um grande contencioso entre o governo brasileiro e a Microsoft, que acusava o SISNE de

ser um plágio de seu sistema operacional.

Para  Roselino  (2006)  e  Bertoni  (2014),  estas  características  demonstram  que  o

nascimento deste setor no Brasil não ocorreu pela via de um modelo “terciário exportador”,

como seria o caso,  por exemplo,  da Índia.29 Isso, no entanto,  não significa afirmar que o

desenvolvimento da indústria de  software no Brasil se deu de maneira autóctone, apartada

dos movimentos dessa indústria em âmbito global.

Bertoni nota que esta indústria, no Brasil, surgiu em um mercado já monopolizado e

organizado de forma internacional por “empresas-rede”30 e que já contava com plataformas

de tecnologia previamente consolidadas. Para a autora:

(...)  é  possível  entender  por  que  esta  indústria  se  encaixa,  igualmente,  em  uma  posição

periférica e complementar no mercado mundial de software e serviços de TI, em um cenário

de mundialização e concentração do capital (BERTONI, 2014, p. 07).

Portanto, o surgimento do setor no país, de forma resumida, se estrutura inicialmente

como  uma  indústria  voltada  majoritariamente  para  o  mercado  interno  e  contando  com

algumas políticas públicas de incentivo nacional; ao mesmo tempo, trata-se de um setor cuja

base  muitas  vezes  já  havia  sido  desenvolvida  no  exterior  (o  sistema SISNE,  afinal,  era

baseado  nos  mecanismos  do  MS-DOS,  por  exemplo)  e  que  se  encaixa  em  determinada

posição na divisão internacional do trabalho: as possibilidades de exportação eram bastante

reduzidas e ocorre, desde o princípio, pressão externa para a abertura do mercado.

Essa pressão contribuiu para o enfraquecimento do modelo de reserva de mercado.

Em 1971,  a  IBM,  que  mantinha  uma fábrica  em Sumaré,  passou  a  compor  com outras

empresas americanas um lobby para a abertura do mercado (CASTRO, 2013). As acusações

de plágio por parte da  Microsoft contra a  Scopus  e o  SISNE também fizeram parte desta

29O modelo indiano, segundo estes autores, tratar-se-ia de um modelo exportador, desvinculado da estrutura
produtiva interna. As empresas estrangeiras seriam atraídas por incentivos cambiais e fiscais, além de força de
trabalho com baixas remunerações. A produção seria, em sua grande parte, voltada ao mercado externo ao país,
sejam as nações de origem das multinacionais, sejam outros países com as quais estas empresas têm relações
comerciais.  
30 Chesnais (1996) explica estas empresas-rede a partir de uma estrutura de oligopólio mundial que edifica uma
estrutura organizacional enxuta e flexível. As grandes empresas, aqui, logram obter um controle sobre operações
de outras empresas sem a necessidade de absorvê-las. As grandes corporações, assim, aprofundam seu domínio
sobre a economia por meio da apropriação e difusão dos meios técnicos necessários à inovação.
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ofensiva. O governo dos Estados Unidos, atendendo aos interesses da Microsoft, aplicou, em

1987, uma série de sanções comerciais e sobretarifas à exportação de produtos brasileiros.

O governo Reagan,  calculando em 100 milhões  de dólares  as  perdas das  fábricas

americanas com a reserva de mercado do Brasil, estipulou tarifas punitivas equivalentes ao

Brasil31 Apenas um ano após o início destas sanções, o governo brasileiro recua e autoriza a

comercialização do MS-DOS 3.0 (MORENO, 2016).

Esta abertura de mercado foi o início do que seria uma guinada no modelo nacional de

desenvolvimento para o setor de informática e software no Brasil.

2.2: A guinada dos anos 1990

A década de 1990 representa uma mudança brusca para o setor de software no Brasil,

assim  como  para  o  setor  de  informática  em  geral,  englobando  também  a  produção  de

hardware. Aqui,  o  processo  de  liberalização  do  mercado  se  fortalece,  encontrando  no

Consenso de  Washington32 a fórmula – receitada de fora – da inserção mais profunda do

Brasil  no  contexto  do  neoliberalismo.  Para  Campos  et  al  (2012),  as  iniciativas  para  a

formação de uma indústria de informática nacional, que englobasse o software e o hardware,

são  substituídas  pelo  objetivo  de  se  alcançar  uma  “integração  competitiva”  ao  mercado

internacional. A reserva de mercado, por fim, dá lugar à política de isenções fiscais para as

empresas  do setor.  Assim,  além da entrada  dos produtos estrangeiros  no mercado,  existe

ainda a isenção do Imposto de Importação para a aquisição de “recursos tecnológicos da área

de TI, automação e telecomunicações”.

Nesta  conjuntura  ocorrem  reformulações  essenciais  para  compreender  as

configurações do trabalho neste setor: por um lado, a perda de proteção e a concorrência

internacional  dificulta  a  incipiente  indústria  do  país,  que  passa  a  disputar  mercado  com

grandes monopólios constituídos e apoiados pelas suas matrizes e Estados de origem. Por

outro lado novos paradigmas organizacionais passam a fazer parte do arcabouço das relações

31Em matéria  de  quatorze  de  novembro  de  1987,  digitalizada  recentemente  pelo  The New York  Times,  é
possível ler as declarações de Reagan e também do então ministro de finanças do Brasil, Luis Carlos Bresser
Pereira, afirmando que estas sanções não mudariam a política de informática do país. https://www.nytimes.com/
1987/11/14/business/reagan-imposes-punitive-tariffs-against-brazil.html. Acesso em agosto de 2019.
32Sob os auspícios de organismos financeiros internacionais como o Fundo Monetário Internacional, políticas
traçadas  por  economistas  majoritariamente  americanos,  elaboradas  no  que  ficou  conhecido  Consenso  de
Washington, foram aplicadas em dezenas de países neste período. Conforme Druck (1995) pode-se resumir este
“Consenso” em três linhas gerais, que, no entanto, sofrem variações conforme os “agentes executores” de cada
país. 1) corte do déficit público, combate a inflação, tendo por elemento central a dolarização e sobrevalorização
da moeda nacional; 2) A redução do Estado, através de programa de privatizações, desregulação dos mercados e
liberalização financeira e comercial e 3) abertura da economia. 
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de trabalho no país, como a flexibilização das relações de trabalho, as terceirizações e as

subcontratações  (BRIDI, 2014). O objetivo destas mudanças foi o de dar maior poder às

empresas para determinar as condições de contratação e remuneração da força de trabalho e,

principalmente, reduzir os custos produtivos, pela redução de benefícios e com a introdução

de novas normas desfavoráveis aos trabalhadores, como o fim da política salarial vinculada

aos  índices  da  inflação  e  a  introdução  da  livre  negociação  coletiva.  Dessa  forma,  são

atingidos a jornada de trabalho, as formas de contratação, a remuneração e alocação da força

de trabalho (KREIN, 2007).

Assim, para além das questões de remuneração, são feitas também alterações no que

diz respeito à jornada e ao tempo de trabalho. Um aspecto muito importante que pode ser

encontrado  no  cotidiano  do  trabalho  dos  programadores  de  software  tem  raiz  aqui:  os

mecanismos de compensação de horas por meio do banco de horas (e o não pagamento de

horas extras). Para Krein (2007), o banco de horas seria a maior medida de flexibilização do

tempo de trabalho no Brasil nos períodos recentes, ampliando a compensação da permuta de

horas  de  trabalho  por  horas  de  descanso.  Se,  anteriormente,  estas  horas  deveriam  ser

compensadas dentro de uma mesma semana, o que restringia sua utilização para casos muito

pontuais, esse período foi ampliado para um ano, aumentando, drasticamente, a adoção do

banco de horas  pelas  empresas  com o objetivo  do aumento  de jornada  em determinados

períodos.  Além  disso,  a  lei  9.601/98,  que  trata  essa  ampliação,  isenta  as  empresas  da

obrigação  do  pagamento  de  horas-extras,  facilitando  ainda  mais  a  universalização  desta

prática.

No  trabalho  dos  programadores  é  comum  a  utilização  do  banco  de  horas,

principalmente em períodos de finalização de projetos. No que se refere a esta questão, uma

trabalhadora,  ao ser questionada sobre sua jornada de trabalho, incluiu em sua resposta o

banco de horas como parte integrante da jornada. Assim:

São jornadas de 8 horas diárias, e aí com banco de horas… a cultura da empresa é não pagar

banco de horas. Eles tem um corte lá, você pode acumular horas durante três meses, e aí tem

esse corte pra você zerar o seu banco de horas ou pagar as horas que você ficou devendo, pra

que eles não tenham que pagar hora extra ou descontar do seu salário.  (…) [mas] a maioria da

galera tinha hora pra tirar [horas que a empresa deve aos trabalhadores] (entrevista 3 – analista

de sistemas/banco de dados).
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Nesta empresa, portanto, foi estipulada uma regra para “zerar” as horas em banco em

três meses. Isso significa que tanto os trabalhadores devem pagar as horas que “devem” à

empresa neste período (por terem saído mais cedo ou entrado mais tarde no trabalho, por

exemplo) quanto a empresa deve pagar as horas que solicitou aos trabalhadores, fazendo com

que permanecessem trabalhando para além da jornada. Como vemos a partir da entrevista, o

que é comum é que seja a empresa que, ao final do período, esteja devendo horas. 

Outra alteração deste período que se reflete na organização do setor ainda hoje diz

respeito  às  terceirizações.  A  década  de  1990  representa  um  aumento  vertiginoso  dessa

modalidade de contratação no Brasil, apesar do fato de que, à época, havia uma dubiedade

jurídica  bastante  grande  acerca  do  tema.33 Sua  generalização,  no  entanto,  não  encontrou

quaisquer obstáculos do poder público e contou ainda com o incentivo do Enunciado 331 do

Tribunal Superior do Trabalho que, em 1993, considerou lícita a terceirização das atividades-

meio das empresas (KREIN, 2007). Fortalecido este processo, se acentua a fragmentação de

diversas  categorias  de  trabalhadores,  que  passam  a  ser  pulverizadas  em  diversas  outras

empresas terceirizadas. Além disso, somando-se as taxas de desemprego bastante altas em

praticamente toda esta década, há um grande enfraquecimento do sindicalismo e a perda do

poder de negociação da classe trabalhadora.

Para Castro, em suma, estes novos paradigmas fortalecidos na década de 1990 seriam

o principal motor a mover o setor de TI no Brasil. Segundo a autora:

As micro e pequenas empresas, assim como as cooperativas da área de informática, principais

agentes  do rápido crescimento da TI no Brasil  são consequência  direta  da redução  ou da

introdução de novas normas ou leis na legislação trabalhista (CASTRO, 2013, p. 41).

Altera-se, ainda, o nicho no qual as empresas atuam, assim como também se alteram

as  próprias  empresas.  Bridi  (2014) demonstra  como as  principais  empresas  de  hardware

desaparecem,  enquanto as remanescentes  se voltam a um mercado bastante  específico de

automatização dos bancos e de equipamentos de telecomunicação. Isso também ocorre com o

setor  de  software,  que  passa  a  focar  em  programas  direcionados  à  clientela  específica,

enquanto a relação cliente-fabricante assegura condições de enfrentar a concorrência externa.

33 Essa dubiedade foi resolvida, “a favor” da terceirização, com a Lei nº 13.429/2017, sendo esta uma das 
primeiras iniciativas de monta após a consolidação do golpe de 2016. Com essa nova legislação, é possível 
terceirizar qualquer atividade da empresa, incluindo sua atividade-fim.
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Dessa  forma,  para  a  autora,  ocorre  uma  queda  abrupta  na  área  de  pesquisa  e

desenvolvimento, alterando, inclusive, a demanda por capacitação técnica: as oportunidades

de trabalho, assim, aumentam na área de desenvolvimento para negócios e processamento de

dados.

Peça importante neste contexto é a Lei de Informática, aprovada em outubro de 1991

e regulamentada em 1993. Com ela, aboliu-se qualquer tratamento diferenciado em relação à

origem  das  empresas  (ROSELINO,  2006),  colocando,  portanto,  no  mesmo  patamar,  as

empresas  nacionais  e  as  multinacionais  de  matriz  estrangeira.  As  empresas  gozariam  de

isenções fiscais desde que, em contrapartida, investissem 5% de seu faturamento bruto em

pesquisa e desenvolvimento no país. No entanto, alguns autores apontam para uma série de

problemas quanto a este tipo de incentivo. Para Galina (2003), por exemplo, salvo poucas

exceções,  os  projetos  de  desenvolvimento  de  software  das  empresas  multinacionais  são

coordenados pelas suas matrizes, relegando às subsidiárias brasileiras um papel secundário.

Para a autora, neste tipo de projeto é muito importante a coordenação do trabalho pois é nela

que se determinam os padrões, os processos e as metodologias a se seguir. É a partir daí,

também, que se estabelece a integração de todos os subsistemas desenvolvidos nos vários

lugares envolvidos no projeto. Galina, portanto, conclui que as funções ligadas ao design de

alto  nível  e  à  engenharia  de  software  mais  sofisticada,  permanecem,  concretamente,  nas

nações-sede das grandes corporações (GALINA, 2003).

Ao  entrevistarmos  um  trabalhador  de  uma  multinacional  localizada  no  polo

tecnológico de Campinas,  pudemos observar reflexos dessa forma de estruturação em seu

processo de trabalho:

A gente está desenvolvendo um software  global, então a gente desenvolve módulos dele no

Brasil. Módulos que eu falo são pedaços do projeto em si, que são divididos em determinadas

áreas. (…) E aí tem a coordenação do pessoal de fora, e a gente meio que reporta pra eles,

semanalmente (Entrevista 6 – programador).

Nesse mesmo sentido, Diegues e Roselino (2005) identificaram que, além disso, as

empresas  estrangeiras  estabeleceram  interações  tecnológicas  pouco  significativas  com  as

empresas nacionais ou as instituições de pesquisa. Estes autores destacam como empresas

encontraram uma forma de “contornar” a obrigatoriedade dos investimentos em pesquisa e

desenvolvimento como são previstos pela Lei  de Informática.  Apontam estes autores que

50



institutos de pesquisa criados pelas beneficiárias da lei, embora com CNPJs próprios e, em

tese, independentes destas empresas, na verdade guardam uma relação “umbilical” com elas.

Sendo  assim,  os  investimentos  em  pesquisa,  no  final  das  contas,  que  deveriam  ser

empregados  em  projetos  com  parceiros,  são  utilizados  pela  própria  multinacional,  em

projetos  que  dizem  respeito  a  ela  própria,  sem,  necessariamente,  ligações  com  o

desenvolvimento das tecnologias e da pesquisa nacional.

Acreditamos, ainda,  ser necessário abordar o Programa Nacional de  Software  para

Exportação (SOFTEX),  tendo em vista  sua importância  para a  configuração do setor  em

polos  regionais  e  seu  incentivo  para  a  padronização  de  determinadas  práticas  no

desenvolvimento de software. O início efetivo do programa se deu em 1993, criando diversos

“núcleos regionais” sob a forma de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. Já em

1994,  o  programa contava  com 14 núcleos  regionais  (ROSELINO,  2006).  Cria-se,  neste

período, uma Organização Social Civil de Interesse Público (OSCIP) chamada Associação

para  a  Promoção  da  Excelência  do  Software  brasileiro,  ou  simplesmente  SOFTEX.  Esta

associação fica responsável por gerir o programa do Ministério da Ciência e Tecnologia em

prol do desenvolvimento do setor.

Esta  OSCIP  fomenta  em  linhas  gerais  as  diretrizes  do  governo  federal  para  as

empresas de tecnologia da informação, apoiando, por exemplo, a “implantação das melhores

práticas  para  o  desenvolvimento  de  software”.34 Como  abordaremos  mais  adiante,  a

padronização  das  “melhores  práticas”,  seja  por  via  de  certificações  internacionais  ou  de

consultorias especializadas, é uma forma de disseminar certas metodologias de trabalho que

se tornam cada vez mais importantes para o monitoramento e controle da força de trabalho.

Além disso, o SOFTEX presta apoio e incentiva as Startups35, por meio do programa Startup

Brasil, financiando bolsas de pesquisa e programas de qualificação para os trabalhadores das

empresas  selecionadas  (via  edital),  fornecendo,  ainda, “uma  série  de  outros  benefícios

adicionais,  como:  mentoria,  coaching, produtos e serviços de parceiros, estrutura física,

serviços jurídicos, entre outros. [destaques nossos]”36.

34 https://softex.br/a-softex/#missao Acesso em agosto de 2019.
35A definição  do que  seriam as  startups é  algo com bastante debate  dentro  da bibliografia  especializada,
inclusive a bibliografia empresarial. O próprio programa do SOFTEX atribui, como características das startups
o fato delas serem ‘‘empresas confusas sobre qual seja o seu produto e quem seja o seu cliente.’’ Um dos
poucos critérios objetivos apontados no último edital de seleção de empresas para o programa é que a data de
abertura do CNPJ da empresa deve ser posterior a 2014. https://www.startupbrasil.org.br/inscricoes/. Acesso em
agosto de 2019.
36 https://softex.br/inovacao/startupbrasil/. Acesso em agosto de 2019.
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Este apontamento quanto à promoção de cursos, mentorias e  coachings  nos parece

relevante  pois,  em nossa  opinião,  reflete  a  propagação  de  um certo  tipo  de  mentalidade

esperada da força de trabalho empregada nestas  empresas,  que trataremos de forma mais

aprofundada no próximo capítulo. Para o SOFTEX, assim, “é preciso entender também que

estamos  vivendo  em  uma  era  em  que  sociedade  e  economia  giram  em  torno  do

empreendedorismo”. Isso demandaria uma capacidade de se adaptar às constantes mudanças

do mercado e, portanto, uma força de trabalho “flexível” a estas mudanças.

Um  último  apontamento  acerca  deste  programa  diz  respeito  à  sua  meta  para  o

aumento  das  exportações  de  software fabricado  no  Brasil.  O país  não  atingiu  esta  meta

(estimada em 2 bilhões de dólares para o ano 2000), sendo que o maior impacto do programa

se deu no mercado interno. O Relatório da Associação Brasileira de Empresas de Software,

(ABES) reafirma esse fato. Os dados de 2017 indicam que, de um total de 38,5 bilhões de

dólares  movimentados  pelo  setor  de  TI,  apenas  1  bilhão  de  dólares  seria  devido  às

exportações. Segundo este mesmo relatório,

Praticamente  55% do mercado usuário é  composto por empresas  dos setores  de Serviços,

Telecom e Finanças, seguidos por Indústria e Comércio. A vertical de Governo continuou em

retração, perdendo destaque no conjunto dos usuários do setor (ABES, 2018, p. 5).

 Para Stefanuto (2004), a razão principal do insucesso relativo às exportações foi a

tentativa de “copiar” a experiência dos Estados Unidos de desenvolvimento da indústria de

software  baseada na exportação de  software  pacote. Mesmo que a meta de exportação não

tenha sido atingida, alguns autores pontuam impactos positivos do programa: geração de uma

rede  de  empresas,  efeitos  sobre  o  desenvolvimento  econômico  regional,  desconcentração

geográfica e melhora de infraestrutura (ROSELINO, 2006; STEFANUTO, 2004; ARAÚJO

& MEIRA, 2004).

2.3: O trabalho dos desenvolvedores na virada do século

A SOFTEX, anteriormente citada, possui ainda um “observatório”, por meio do qual

periodicamente são coletados dados a respeito do setor, tanto do ponto de vista econômico

(crescimento,  faturamento  das  empresas)  quanto  dados  que  dizem  respeito  ao  trabalho

(número  de  trabalhadores,  cargos,  remuneração,  entre  outros).  Os  dados  mais  recentes,
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enquanto escrevemos este trabalho, são do ano de 2017, consolidados e tornados públicos já

no início de 2019.

Por meio destes, podemos obter um panorama sobre os trabalhadores de TI regidos

pelas regras da CLT. Foram estes o foco de nossa pesquisa empírica. Em 2017, o SOFTEX

considerou, em seu levantamento, trabalhadores registrados da seguinte maneira no setor de

TI,  de  acordo  com  o  Cadastro  Brasileiro  de  Ocupações  (CBO):  Diretores,  Gerentes,

Especialistas  de  TI;  Engenheiros  em  computação;  Analistas  de  sistemas;  Técnicos  em

programação; Técnicos em operação e monitoração de computadores.

Dentro destes quadros, são 514.605 trabalhadores com a carteira de trabalho assinada.

A pesquisa  faz  uma divisão  entre  estes  trabalhadores,  distribuindo-os  e  fazendo  análises

separadas  entre  os  que  trabalham  no  que  chama  de  empresas Core  TI  e  empresas  que

desenvolvem/programam In House, mas estão dedicadas a outros ramos da economia. Assim,

a análise do SOFTEX aponta que uma parte dos trabalhadores estão empregados em empresas

especializadas  em  TI,  aqui  estão  inclusas  as  que  trabalham  com  desenvolvimento  de

programas de computador sob encomenda; desenvolvimento e licenciamento de programas

de  computador  customizáveis  e  não-customizáveis;  consultoria  em  TI;  suporte  técnico,

manutenção  e  outros  serviços  em  TI;  tratamento  de  dados,  provedores  de  serviços  de

aplicação e serviços  e hospedagem; portais,  provedores de conteúdo e outros serviços de

informação na internet. Estas, nas publicações sobre o setor, são denominadas de empresas

Core TI, ou seja, empresas cuja centralidade é a tecnologia da informação. Nestas empresas

estão 204.177 trabalhadores.

Os outros trabalhadores registrados, ou seja, a maior parte, de 310.428 trabalhadores,

estão vinculados a empresas que não são consideradas como tipicamente de TI. A finalidade

destas empresas é a produção ou a prestação de serviços em outros setores, não diretamente

vinculados ao desenvolvimento de software ou à informática em geral, mas que tem setores

de  TI  internos,  responsáveis  por  este  desenvolvimento.  Dentre  estes  trabalhadores,  58%,

estão trabalhando em empresas do setor de serviços, 18% deles estão ligados ao comércio e

13% à indústria de transformação. Os outros 10% estão distribuídos nos mais diversos ramos,

como administração pública, construção civil e agropecuária.

No entanto,  em uma comparação de 10 anos (2007-2017),  pode-se notar que essa

diferença apresenta uma tendência de diminuição. O aumento do número de trabalhadores

contratados em empresas tipicamente de TI, de 2007 até 2017, foi de mais do que o dobro dos

53



trabalhadores In House de empresas de outros setores. Assim, enquanto as empresas Core TI

aumentaram em 131% seus trabalhadores, os contratados para o desenvolvimento de software

in house  aumentaram em 53%. Dessa forma,  “Se em 2007 os profissionais de TI in House

representavam 70% do total  de profissionais empregados no mercado formal e os Core,

30%; em 2017, estes percentuais passaram para 60% e 40%, respectivamente.” (SOFTEX,

2019).  Esse movimento,  nos parece,  indica  uma tendência  em direção à consolidação da

produção de softwares em empresas dedicadas exclusivamente a esta atividade.

Esta diferença de “alocação” dos trabalhadores de TI se reflete em algumas diferenças

de condições de trabalho. Enquanto 63% dos profissionais nas empresas  in house  tinham

jornada de trabalho entre 41-44 horas semanais (muitas vezes seguindo o horário referente à

regulamentação das empresas de serviços ou de comércio), este percentual é de 34% para os

trabalhadores  das  empresas  tipicamente  de  TI.  Ou  seja,  as  jornadas  de  trabalho  para  os

programadores de software em empresas cuja finalidade não é a tecnologia da informação é,

em média, maior.

Outra  diferença  a  ser  apontada  é  no  que  diz  respeito  à  organização  coletiva  dos

trabalhadores.  Estar  alocado  em  uma  empresa  formalmente  vinculada  a  outro  setor  da

economia faz com que este trabalhador,  geralmente,  esteja vinculado a um sindicato que,

também,  tem  outra  finalidade  que  não  representar  e  organizar  especificamente  os

trabalhadores de TI. Aprofundaremos este tópico no item acerca da organização coletiva no

capítulo 3 desta dissertação.

Outros  dados,  tomados  de  forma  geral,  ou  seja,  considerando  o  conjunto  dos

trabalhadores Core TI e In House, são bastante similares. A localização destes trabalhadores é

um destes dados. Pouco mais de 60% de todos os trabalhadores estão concentrados na região

sudeste, sendo que aproximadamente 45% do total estão apenas no estado de São Paulo, que

lidera a concentração geográfica dos empregos no setor.

A permanência no cargo é outro dado em que há uma similaridade. Em 2017, mais da

metade, aproximadamente 55% dos trabalhadores abarcados neste levantamento estavam em

seus  cargos  a  menos  de  3  anos,  o  que  indica,  a  nosso  ver,  uma  taxa  importante  de
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rotatividade.37 Para o DIEESE, que investiga a rotatividade em parceria com o Ministério do

Trabalho:

O fenômeno da rotatividade consiste em um movimento recorrente de substituição de parte da

força de trabalho utilizada em cada ciclo produtivo anual, através de demissões e admissões de

trabalhadores  que  são  realizadas  pelo  conjunto  das  unidades  produtivas  do  país.  Esse

movimento recorrente  de  substituição  é  mensurado por  meio da taxa  de rotatividade,  que

expressa o “ajuste quantitativo da mão de obra” realizado anualmente (DIEESE, 2017).

Nos deparamos com esta questão em várias de nossas entrevistas. Para alguns dos

entrevistados, o mercado estar “aquecido” no que diz respeito às contratações ocasionaria o

seguinte: os programadores poderiam, em certa medida e em algumas ocasiões, “escolher”,

entre algumas ofertas, para qual empresa irão trabalhar. Isso, somado a uma situação em que

nem sempre seria possível conseguir melhores colocações dentro da própria empresa devido a

planos de carreira pouco convidativos, estimularia uma determinada rotatividade.

Assim, segundo um entrevistado, na falta de um plano de carreira factível, mudar de

emprego é a melhor forma de promoção da carreira: 

As vezes é difícil escalar dentro da empresa. No final das contas a melhor forma de você ser

promovido, se a empresa não tem um plano de carreira, claro, é mudando de emprego mesmo.

As vezes você está em uma posição naquela empresa e você tranquilamente consegue uma

entrevista em outra pra um cargo acima (entrevista 1 – Líder Técnico).

No que se refere a esta questão, algumas empresas estabelecem políticas que tentam

coibir este tipo de rotatividade. Alguns trabalhadores nos relataram que é comum que sejam

chamados “de volta” à empresa anterior, com oferta de cargos superiores e maiores salários.

A saída funcionaria então como um “trampolim” de carreira, de volta ao mesmo lugar, porém

em uma posição acima. Para coibir estas práticas, “(...) tem empresas que são bem rigorosas

com isso. O banco mesmo se não me engano acho que são 2 anos ou 3. Você saindo dele não

pode voltar em 2 anos ou 3” (Entrevista 1 – Líder Técnico).

37 O LinkedIn, rede social dedicada a estabelecer contatos profissionais e ser um intermediário para o contato
entre empresas e possíveis trabalhadores, em levantamento recente baseado em sua base de usuários cadastrados
divulgou o dado de que no ambiente desta rede são os trabalhadores do setor da tecnologia e, especificamente,
os que trabalham diretamente com software os que tem a maior taxa de mudança de emprego. Disponível em:
https://www.em.com.br/app/noticia/emprego/2019/03/22/interna_emprego,1040165/retencao-de-talentos-e-
desafio-da-industria-de-tecnologia-em-2019.shtml. Acesso em maio de 2020.
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Uma  de  nossas  entrevistas  foi,  inclusive,  realizada  no  penúltimo  dia  de  um

trabalhador  em  uma  empresa  do  polo  tecnológico  de  Campinas.  Este,  um  programador

android senior38, iria, nos dias seguintes, trabalhar em uma empresa francesa, em Paris, sem

falar o idioma. Não faz parte do escopo deste trabalho abordar esse aspecto “internacional”

da rotatividade, no entanto nos pareceu algo a ser aprofundado. Além disso, ele abordou um

outro  ponto  dessa  questão.  Para  ele,  muitos  trabalhadores  mais  novos,  com  pouca

experiência, são atraídos por propostas de empresas que podem ser instáveis, projetos que

não  são  longos,  mas  que  oferecem  outras  coisas  do  interesse  do  desenvolvedor.  Assim,

mesmo  considerando  trabalhar  em  uma  boa  empresa,  ele  afirma  que  presenciou  muitos

colegas  indo  para  outros  trabalhos  por  conta  de  “vantagens”  que,  para  ele,  não  seriam

realmente vantagens, como, por exemplo, poder jogar  videogame na empresa ou fazer um

happy hour. Estes são também aspectos importantes da gerência do trabalho neste setor que,

acreditamos, fazem parte inclusive do modo de vida mobilizado por esta forma de gestão do

trabalho. Aprofundaremos este assunto no próximo capítulo.

Existe,  no  entanto,  “outra  face”  da  rotatividade.  Bridi  e  Lima  (2018)  chamam  a

atenção para o papel da intensificação do trabalho na mudança de emprego no setor. Sendo o

trabalho por projeto característico do setor de TI, muitas vezes os prazos estabelecidos pelos

clientes são motivo de tensão, dando origem tanto a mudança de emprego dos trabalhadores

que logram encontrar outro trabalho como a problemas de ordem emocional, que podem se

tornar posteriormente doenças crônicas, como, por exemplo, gastrite. (BRIDI; LIMA, 2018,

p. 32).

Nos  deparamos  com  essa  situação  em  entrevista  com  uma  trabalhadora  que,  no

mesmo  dia  em  que  a  entrevistamos,  realizou  seu  exame  demissional  para  ir  para  outro

emprego:

(…) no projeto onde eu estava,  como era  rotina  bem estressante,  bem cansativa,  a  gente

acabava fazendo bastante banco de horas. (…) a carga de trabalho era grande, a complexidade

do trabalho era maior do que a empresa entendia para o projeto. Acabava que eu tinha que

fazer  mais  coisas  e  mais  coisas  e  também apoiar  a  equipe…. (entrevista  3  – Analista  de

Sistemas/Banco de Dados).

38 Programador cujo trabalho consiste em desenvolver aplicativos e funcionalidades para o sistema operacional
Android, responsável pelo funcionamento de quase todos os smartphones, à exceção dos fabricados pela Apple,
que se utilizam do iOS.
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Em publicação do Infoproletários, organização política de trabalhadores de tecnologia

da informação, encontramos ainda outro motivo para a alta rotatividade: o uso da rotatividade

como forma sistemática de redução de salários. Embasada em estudos do DIEESE (2017),

acerca da rotatividade no contexto brasileiro,  a publicação dessa organização retoma uma

série de demissões em massa, principalmente de empresas de tecnologia de grande porte, para

apresentá-las  como um mecanismo de demissão e de recontratação por  menores  salários.

Neste  sentido,  pouco tempo depois  destas  demissões,  em levantamento  realizado na rede

social LinkedIn, aponta-se para o fato de que essas empresas estavam oferecendo vagas de

trabalho condizentes com as dos trabalhadores que teriam sido demitidos por “excesso de

pessoal” e contingência de gastos.39

Dessa  forma,  se  uma  parcela  dos  trabalhadores  do  setor  tem  uma  experiência

“positiva” com a rotatividade, ocorrida por melhores ofertar de trabalho, para outros ela se

origina devido a uma intensidade e ritmo de trabalho exaustivos. E, além disso, podemos

apontar para casos de trabalhadores que são atingidos pela rotatividade como um mecanismo

de rebaixamento de salários.

No que diz respeito aos cargos dos trabalhadores do setor, a maioria destes, segundo o

levantamento  da SOFTEX,  está  registrada  como  Analista  de  Sistemas,  sendo  estes

aproximadamente 280 mil, ou seja, pouco mais da metade dos trabalhadores de TI registrados

na CLT no Brasil. Aqui se encontra boa parte dos programadores de software. Esse registro

em carteira nos parece ser algo bastante abrangente, sendo uma espécie de “registro geral”

que abarca diversas posições dentro das empresas de TI. Um exemplo é o desta empresa do

polo tecnológico de Campinas: “Aqui todo mundo é analista. Todo mundo registrado. Mas aí

tem desenvolvedor de interface gráfica, outro é desenvolvedor web, outro é desenvolvedor

android, outro é testador…” (Entrevista 8 – Testador). Ao questionarmos se haveria alguma

razão ou implicação neste “registro único” de trabalhadores, este entrevistado, que é formado

em engenharia de telecomunicações, faz um apontamento interessante: “Eles fazem isso no

intuito de pagar menos. Eu sou engenheiro e eles não pagam piso de engenheiro, pagam piso

de analista. É uma jogada, que acho que todas [empresas] fazem” (idem).

Em seguida aos analistas, os trabalhadores em maior quantidade de registro do setor

são os técnicos em programação e os técnicos em operação e monitoração de computadores.

Somados aos  anteriores,  estes  trabalhadores  são aproximadamente  65% dos trabalhadores

39 Disponível em: https://infoproletarios.org/2020/07/rotatividade-no-setor-de-tecnologia-uma-forma-de-
reduzir-salarios/. Acesso em abril de 2020
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registrados  nas  empresas  com  setores  de  TI  in  house  e  72%  nas  empresas  dedicadas

especificamente ao setor de Tecnologia da Informação.

Na questão de gênero, quando abordamos os programadores, estamos tratando de um

universo  em  que  80%  destes  trabalhadores  são  homens.  A  partir  de  uma  análise  das

alterações no setor dos últimos 10 anos, poderia se argumentar que a participação feminina

nesta força de trabalho praticamente dobrou. Um olhar mais atento, no entanto, aponta que a

força de trabalho masculina, que já era a maior parte, aumentou mais do que isso, crescendo

em 144% e ampliando, portanto, ainda mais a maioria de homens no setor. Abordamos a

questão da diversidade (na verdade,  da não-diversidade) de gênero em nossas entrevistas.

Todos os entrevistados disseram tratar-se de algo evidente.  Inclusive, isso foi incorporado

pelo discurso das empresas,  que,  ao justificar  a predominância de homens,  afirmam que,

quando se propõem a contratar mais mulheres, se deparam com dificuldades estruturais para

tal. Conforme dito por um programador que era, também, responsável por montar a equipe de

desenvolvimento de uma empresa:

A gente não faz distinção de orientação, identidade, etnia, a gente realmente não faz.

Porém, a gente não fazendo não significa que não haja uma homogeneidade nesse

mercado. Então mesmo que a gente tenha esse tipo de política de contratar sem olhar

pra pessoa, contratar baseado em critérios técnicos, majoritariamente, esse campo é

masculino.  É  muito  difícil  você  encontrar…  hoje  não  mais  tanto,  tem  muitas

iniciativas que querem incluir  as mulheres na tecnologia, várias iniciativas… Mas

majoritariamente,  ainda,  é  masculino,  a  maioria  esmagadora  dos  currículos  que  a

gente  recebe  são  de  homens,  entendeu?  Maioria  de  homens  brancos,  maioria

esmagadora. Então mesmo que você tenha uma política de igualdade, você vai acabar

contratando mais homens porque eles são os caras que estão disponíveis no mercado

(Entrevista 2 – Programador Startup).

Para os entrevistados, essa não é uma questão notada apenas no mercado de trabalho,

mas  a  maioria  deles  citou  o quanto,  já  na universidade,  as  mulheres  estavam em menor

número. Para ilustrar algumas das informações apontadas: “Na minha faculdade tinha duas

mulheres e quarenta e oito homens, pra você ter uma base. Agora deve estar o dobro, 4

[mulheres] né,  [risos]” (Entrevista  6 – Programador);  ‘‘Quando você entra na faculdade

você já vê que o número de homens é muito superior, sabe? Se for pra chutar eu diria que é
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70% homem e 30% mulher.’’ (Entrevista 4 – Programador); ou, ainda, ao se analisar esta

questão conjuntamente com a questão racial,  “E quantas mulheres negras [você conseguiu

entrevistar]? Eu sou a primeira. É um ambiente bem masculino. E branco.’’  (Entrevista 3 –

Analista de Sistemas/Banco de Dados).

A universidade, é, também, característica marcante ao se abordar esta categoria. Mais

de 65% dos trabalhadores têm diploma de ensino superior, chegando esta porcentagem a 74%

no que  diz  respeito  aos  trabalhadores  em empresas  tipicamente  de  TI,  enquanto  os  que

trabalham em empresas  de outros  ramos são 67% os que tem formação superior.  Dentre

nossos entrevistados, dois não haviam concluído o ensino superior: uma estava finalizando-o

e outro iniciou Ciências da Computação mas havia desistido do curso.

Para além dos trabalhadores registrados de acordo com a Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT), abarcados neste levantamento, devem ser citados também os que prestam

serviços de TI às empresas que, no entanto, têm outras relações contratuais. Estes são mais

difíceis de quantificar com exatidão, já que não há uma coleta de dados sistemática como a

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais – que forneça informações precisas. Segundo

o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da

Informação do Estado de São Paulo (Sindpd), até 20% da força de trabalho deste setor está

trabalhando como Pessoa Jurídica (PJ), ou seja, sem carteira assinada.40

São  muitos  os  autores  que  chamam  atenção  para  a  “pluralidade”  das  formas  de

contratação de profissionais de TI. Salatti (2005), por exemplo, encontra 7 formas de vínculos

diferentes em sua pesquisa empírica em empresas de desenvolvimento de software: CLT, PJ,

cooperativas de trabalho, estágio, trabalho informal, trabalho autônomo e “pseudo-sócios”.

Esse tipo de flexibilização possibilita que processos de trabalho girem em torno da

consecução de projetos específicos,  com data de início e fim, dando certa elasticidade às

empresas  quanto  aos  aumentos  e  diminuições  das  demandas  de  mercado.  Conforme

demonstra Castro, a prática usual se organiza dessa forma:

(...)  a jornada é regulada por meio de um regime de organização do trabalho baseado em

projetos. O desenvolvimento de um serviço contratado por um cliente é assim denominado por

40 Disponível em:  https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1940310-infoproletarios-defendem-causa-
operaria-na-tecnologia.shtml?origin=uol. Acesso em maio de 2020.
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ter um objetivo e um ciclo de vida definidos previamente. A duração de um projeto depende

da complexidade  do trabalho  que  ele  demanda e do tamanho da equipe  nele  empenhada,

podendo durar de 3 meses a 2 anos ou mais. Como a competição entre as empresas do setor

para ganhar a concorrência de um projeto é alta, destaca-se quem oferecer o menor preço e

menor prazo. (CASTRO, 2013. p. 40).

Além de adaptar a empresa às oscilações de demanda e, portanto, apenas remunerar

força  de  trabalho  quando há  projeto  em andamento,  outro  ponto  aqui  é  que,  quando  as

contratações são feitas desta maneira, os encargos da legislação trabalhista também ficam de

fora do cálculo quanto ao custo da força de trabalho. Além de menor contribuição trabalhista,

estes trabalhadores também não gozam de férias e outros direitos.

Outra  forma  de  flexibilização  da  relação  assalariada,  para  além das  já  citadas,  é

apontada  por  Bridi  e  Braunert  (2015),  que  se  depararam,  em  pesquisa  empírica,  com

contratações  “CLT  Flex”.  Aqui,  o  trabalhador  tem o  vínculo  regular  e  registrado  com a

empresa. No entanto, diversos valores são pagos a ele “por fora” do valor de remuneração

declarado e registrado, burlando assim o equivalente em encargos sociais e trabalhistas.

Todas  essas  modalidades  de  vínculo  de  trabalho  encontram  suporte  em  diversos

discursos gerenciais e são recebidos pelos trabalhadores de diferentes maneiras. Apesar de

nosso  foco  nesta  pesquisa  terem  sido  os  trabalhadores  regidos  pela  CLT,  maioria  dos

trabalhadores  do  setor  de  TI,  acreditamos  que  essas  outras  formas  de  contratação  e

exploração da força de trabalho cumprem um importante papel na totalidade das relações de

trabalho  neste  setor.  Um de nossos  entrevistados,  programador  e  analista  de  projetos  da

empresa, ao ser questionado se haveria contratação de PJs em seus projetos, informou que em

sua empresa a maioria dos gerentes eram contratados como Pessoa Jurídica, a depender do

acordo entre estes gerentes e o CEO da empresa. Bridi (2014), neste sentido, mostra como a

informalidade neste setor não estaria restrita às atividades de baixa qualificação. Assim, na

área de Tecnologia da Informação essa modalidade de contratação pode cumprir um papel
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um tanto distinto, nesse caso, da “velha informalidade” como alternativa de trabalho para

expressivas parcelas da população excluídas do mercado de trabalho.

Para além da contratação de Pessoas Jurídicas  como “consultores” para os cargos

mais altos da empresa, localizamos também contratação de PJs em momentos de flutuação de

demanda.41 Em um caso levantado em entrevista, inclusive os próprios trabalhadores CLT da

empresa  podem  ser  mobilizados  fora  da  jornada  de  trabalho  como  PJs.  Segundo  o

entrevistado:

Quando tem muita demanda,  a gente tem que terceirizar.  [quando possível] A gente tenta

terceirizar pros próprios funcionários da equipe. A equipe trabalha 8h na empresa e a gente

contrata o freelancer deles pra trabalhar mais 4h no fim de semana, no feriado, mas assim, faz

o  contrato  como PJ,  entendeu?  transbordou,  a  única  saída  que  a  gente  tem é  terceirizar

(entrevista 9 – programador/analista de requisitos).

 No caso da empresa em que trabalha este programador, que exerce hoje o cargo de

analista  de  requisitos,  há  uma  tentativa  de  alterar  o  contrato  de  todas  as  equipes  de

programação de CLT para PJ. Discorrendo sobre qual teria sido a recepção dos trabalhadores

da empresa a esse respeito:  “Os desenvolvedores adoraram! O benefício pra eles é muito

bom.  Você  não  fica  amarrado  nas  regras  da  CLT,  principalmente  por  poder  trabalhar

remotamente, não precisar trabalhar com uma carga fixa... tudo isso é melhor pra eles.”

Questionado, no entanto, se também faria parte dos trabalhadores que passariam a trabalhar

conforme Pessoa Jurídica, respondeu que: “Não, acho que no momento não” (entrevista 9 –

programador/analista de requisitos).

Nesse  sentido,  acreditamos  ser  possível  apontar  para  um  limite  no  discurso

empresarial de flexibilidade e um conflito com a percepção concreta dos trabalhadores. O

gestor acima citado, analista de projetos, acredita que a percepção dos trabalhadores sobre

41 Conforme Bridi  e Braunert  (2015),  pela dinâmica característica do processo produtivo de software “sob
encomenda”, o tamanho da equipe e o prazo podem variar de acordo com o contrato de prestação de serviços.
Assim, depende da demanda do cliente a quantidade de trabalhadores e o período pelo qual estes se mantêm
necessários à empresa.
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perderem o vínculo  seria  a  de algo  vantajoso.  Não é o caso,  no entanto,  para  o próprio

entrevistado, que não quer, em um futuro próximo, aderir à pejotização.

Pires (2018), em análise empírica acerca do trabalho de jovens paulistas do setor de

TI, indica que no início da carreira é comum que estes jovens tenham uma percepção mais

positiva da flexibilidade, sobretudo quando ela lhes permite adquirir a alguma experiência

inicial ou realizar desejos imediatos de consumo. Para a autora, nesse momento da carreira

seria mais comum a visão positiva sobre contratos temporários, contratos PJ e “virar noites

trabalhando”. No entanto, Pires observa que com o decorrer do tempo é possível identificar

uma mudança de perspectiva. Dessa forma, 

Se a falta de rotina e de garantias é admissível em um primeiro momento, o que desejam dali

para a frente é uma vida mais calma e previsível. (…) O trabalho seguro, cercado de algumas

garantias ainda parece ser o desejo da maioria (PIRES, 2018, p. 139).

Em suma,  ao tratarmos  do setor de Tecnologia  da Informação no Brasil,  estamos

analisando  um  setor  que,  apesar  de  uma  origem  vinculada  a  uma  política  nacional  de

desenvolvimento interno, passa, nos anos 1990, a abrir o mercado para empresas estrangeiras

e a utilizar  tecnologias  e paradigmas produtivos  e organizativos  do setor  já  consolidados

pelas grandes corporações. Nesta mesma década, em que o neoliberalismo chega com força

ao Brasil, flexibilizações trabalhistas e produtivas (como as terceirizações), passam a figurar

centralmente, até hoje, no trabalho dos trabalhadores deste setor.

Voltado  principalmente  para  o  mercado  interno,  com  pouca  participação  dos

softwares padronizados, o setor é organizado por projetos, que ditam muitas vezes o ritmo e

intensidade  de  trabalho  assim como o  tamanho  das  equipes  e  o  prazo  de  cada  trabalho.

Assim, diversas modalidades de trabalho coexistem, tornando necessário, como demonstra

Bridi  (2014),  considerar  o  setor  em  sua  heterogeneidade  em  temas  como  remuneração,

condições e organização do trabalho.

62



Tendo apresentado, em linhas gerais, o setor de TI: sua formação, transformações e

seus trabalhadores, pretendemos agora abordar os seus processos de trabalho, partindo das

seguintes questões: Quais são as características que regem estes processos de trabalho? Como

se organiza a produção de software? Como funcionam as hierarquias, o controle da empresa,

como o trabalhador age e reage em relação a este controle?
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CAPÍTULO 3 – ATRAVESSANDO A PORTA DE “ENTRADA PROIBIDA”: OS 
PROCESSOS DE TRABALHO NA PRODUÇÃO DE SOFTWARE42

Nosso objetivo neste capítulo é descrever de forma pormenorizada os processos de

trabalho dos programadores de  software,  centrando a análise na gerência. Para isso, serão

mobilizados a bibliografia pesquisada e também os resultados de nosso trabalho empírico,

nos utilizando das transcrições  das entrevistas  para uma melhor compreensão e descrição

deste trabalho com base nos relatos dos trabalhadores que atuam em diferentes funções da

produção  de  software.  Faremos  essa  análise  discutindo  elementos  fornecidos  tanto  pelos

programadores quanto pela gerência.

Um  ponto  que  nos  parece  fundamental  para  iniciar  esta  análise  é  o  das

“metodologias” que hoje estão no centro do debate sobre a gestão e produção de software: as

metodologias  ágeis.  Estas,  como já  descrevemos  no  primeiro  capítulo,  são  adaptadas  da

gestão Toyotista de produção e teriam sido criadas, à primeira vista, para dar uma direção

“menos rígida” à produção de software, que, anteriormente, era realizada majoritariamente

pela organização do modelo conhecido como Método Cascata.

Por  ágeis  podem ser  chamados  diversos  processos  de organização do trabalho de

programação  de  software  baseados  em  equipes  de  programadores  e  entregas  rápidas  e

parceladas: o XP (Extreme Programming),  o  Scrum,  o  Adaptive Software Development, o

Dynamic Systems Development Methodology (DSDM), o  Crystal Methods,  entre outros. A

maioria  destes  processos  são,  no  entanto,  bastante  similares,  com  algumas  alterações

pontuais. Muitas vezes, apenas alteram-se nomes. O Team se torna Squad ou o Scrum Master

se torna Agile Coach, por exemplo.

Figura centralmente nos manuais gerenciais acerca das metodologias ágeis o preceito

de que, mais importante do que seguir de maneira fiel estes processos é a observação dos

princípios ágeis, das interações entre a equipe e da capacidade de adaptação de acordo com

novos requisitos de produto que possam surgir. Por vezes, as equipes podem se utilizar de um

42O título deste capítulo faz remissão ao trecho de O Capital em que Marx pretende transitar a sua análise da
troca de mercadorias para a análise do processo de produção. Para ele, é por trás dessa porta, que separa a
produção da compra e venda de mercadorias, que se localiza o ‘‘segredo’’ da geração de valor, a mais-valia.
‘’Deixemos,  portanto,  essa  esfera  rumorosa  onde  tudo  se  passa  à  luz  do  dia,  ante  os  olhos  de  todos,  e
acompanhemos os possuidores de dinheiro e de força de trabalho até o terreno oculto da produção, em cuja
entrada se lê: No admittance except on business [Entrada permitida apenas para tratar de negócios]’’ (MARX,
1996, p. 322).
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aspecto  ou  de  outro  destes  vários  processos  listados.  Em nossa  percepção,  esse  possível

intercâmbio de processos faz parte da construção da ideia de que as metodologias ágeis não

são imposições externas à liberdade criativa e autônoma da equipe. No entanto, frisamos, se

tratam de processos bastante similares entre uns e outros.

Entre  os  aspectos  centrais  do  Agile  figuram os  preceitos  do  Scrum e  os Sprints,

presentes basicamente no trabalho de todos os entrevistados desta pesquisa. O  Scrum  é a

forma de gerir as equipes dos trabalhadores de software baseada nas células de trabalhadores

do Toyotismo. Esta nomenclatura foi retirada de uma jogada do  Rugby,  na qual participa

apenas uma parte menor de cada time em campo. O nome é, assim, uma referência a equipes

pequenas e multidisciplinares (PORTUGAL, 2017).

São formadas equipes de 5 a 10 desenvolvedores para realizar a programação e outros

trabalhadores fazem o papel de gestão de pessoas e de gestão técnica para supervisionar e

distribuir as tarefas. “Papel” neste caso é um termo importante já que “(...) o Scrum funciona

como um jogo de  teatro  no  qual  os  trabalhadores  são orientados  a se  comportarem de

acordo  com o  papel  que  devem desempenhar” (AMORIM;  GRAZIA,  2018,  p.  764).  O

Scrum,  com  isso,  foca  na  adaptabilidade  dos  trabalhadores  como  forma  de  abordar  o

problema da grande variação de requisitos de acordo com cada  software a ser produzido

(PORTUGAL,  2017).  Seria  possível,  dessa  forma,  dividir  cada  projeto  em:  análise,

codificação e teste, atribuindo papéis a cada membro da equipe.

São também fundamentais no Scrum os ciclos contínuos de melhoria, feitos por meio

de  constantes  feedbacks e  adaptações.  Como  veremos  adiante,  são  realizadas  diversas

reuniões  de  equipe  no  decorrer  da  produção  dos  softwares com  o  propósito  de

acompanhamento e discussão do processo de trabalho.

Os Sprints também são aspecto fundamental das metodologias ágeis: além da divisão

de tarefas de acordo com os papéis da equipe, os projetos também são divididos, gerando

entregas  menores a partir  do que se chama,  como apresentamos no primeiro capítulo,  de

Produto Minimamente Viável (MVP). Os  Sprints  são formas de trabalhar cada uma dessas

subdivisões  de  projeto,  estipulando  prazos,  metas  e  entregas.43 Essa  técnica  proporciona,

43 Em vídeo de quase um milhão de visualizações de um canal dedicado a discutir métodos e processos para a
programação de  softwares,  indicado por um de nossos entrevistados,  há um trecho que enfatiza  bastante a
questão das entregas. Segundo este vídeo: “O que torna o processo realmente Agile é que uma parte palpável
do produto é entregue ao cliente periodicamente e feedback  [do cliente] é incorporado ao processo  [tradução
livre].” Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rIaz-l1Kf8w Acesso em junho de 2020.
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sendo  assim,  uma  divisão  do  trabalho  acentuada,  serializando  este  trabalho  e  ainda

possibilitando à empresa o controle de cada uma das tarefas realizadas.

Durante o nosso trabalho empírico, encontramos várias referências às metodologias

ágeis como se fossem “a última palavra”, isto é, o que haveria de mais avançado e eficiente

para o desenvolvimento e programação de software. Citaremos algumas: “o Sprint, o Scrum,

vieram pra tentar resolver esses problemas, tentar criar agilidade. É o que eles chamam lá

de  métodos ágeis.  É o que agora tá  na moda,  então praticamente  todo mundo fala que

trabalha com métodos ágeis…” (entrevista 1 – líder técnico); “São bastante aplicadas essas

metodologias ágeis aí porque as metodologias mais antigas fazem com que o projeto fique

engessado.’” (entrevista  3  –  analista  de  sistemas/banco  de  dados);  “Eu  trabalho  com

tecnologia  desde  2006.  Tirando  a  primeira  empresa  que  eu  trabalhei,  o  restante  todas

utilizavam Scrum. E na primeira eles até tentaram, mas não implantaram [não conseguiram]

porque era tudo bagunçado…” (entrevista 4 – programador).

Acreditamos,  devido  aos  resultados  da  pesquisa  empírica  e  a  partir  da  leitura  da

literatura  empresarial  que  estes  métodos  são,  de  fato,  o  referencial  para  a  produção  de

software e tendem a ser,  portanto,  empregados predominantemente neste setor,  ainda que

observadas  eventuais  particularidades  ou  projetos  que  demandem  outra  estruturação

organizativa. Por isso, enfatizamos a necessidade de uma análise mais detida acerca destes

métodos.

Se o método cascata, ainda fortemente amparado em preceitos fordistas, surgiu como

uma primeira  forma  do capital  organizar  o  trabalho  no  software,  as  metodologias  ágeis,

posteriormente,  aprofundam e  exploram  novos  limites  da  extração  de  valor  da  força  de

trabalho,  assim  como  o  Toyotismo  radicaliza  a  organização  da  produção  taylor-fordista.

Acreditamos,  neste  sentido,  que  estas  metodologias  ágeis  cumprem  um  papel

fundamental para submeter, de forma mais aprofundada, o trabalho do desenvolvimento de

software, ter mais controle sobre suas etapas, e, ainda, dividi-lo em parcelas de tarefas, que

poderiam, posteriormente, tornarem-se tarefas mais prescritivas e até automatizadas.
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3.1:  Percorrendo  o  objeto:  as  metodologias  e  a  gerência  do  trabalho  dos

desenvolvedores

Após termos realizado uma a exposição acerca da origem e formação do setor no

Brasil e, principalmente, após termos apresentado as metodologias ágeis conforme elas são

expostas por seus próprios formuladores, divulgadores e gerentes, acreditamos ser necessária,

agora, uma análise crítica acerca das suas práticas e finalidades, fazendo o caminho, portanto,

da aparência para a forma como operam na concretude dos processos de trabalho. Conforme

já assinalamos no início desta dissertação de mestrado, são muitos os aspectos que podem ser

apontados  como  influência  direta  do  Toyotismo,  da  produção  enxuta  de  veículos,  na

produção do (i)material (aqui, do software). O Kanban, talvez a evidência mais recorrente e

aparente desta relação, figura diversas vezes no cotidiano dos trabalhadores do software. Ele

pode ser utilizado da forma “tradicional”, pela via de placas ou post-its indicando a demanda,

conforme encontramos no trabalho deste programador:

Kanban é um elemento das questões de metodologias ágeis em que você tem quadros com

várias colunas. Aí você coloca um post-it, uns quadrinhos com as tarefas que tem pra fazer. E

aí o cara que vai fazer vai lá, pega e “opa, isso aqui não tá mais aqui, está para fazer”; “Opa,

isso aqui está feito”. E aí vai movimentando os cartõezinhos (entrevista 7 - programador).

Há uma diferença, no entanto, entre o objetivo do  Kanban  conforme ele surge nas

fábricas  do  Japão  e  na  forma  como  ele  é  utilizado  nos  processos  de  trabalho  dos

desenvolvedores. Não se trata de uma técnica de controle de estoque (ou de diminuição do

estoque ao mínimo possível), mas sim, de uma técnica gerencial do trabalho para organizar os

ciclos de entrega rápida conforme preconizados pelo Scrum e outras metodologias similares.

O Kanban na programação de software orienta o trabalho dos grupos de desenvolvedores e de

cada desenvolvedor individualmente como forma de flexibilizar o processo de trabalho como

um todo, ajustando esse processo às necessidades do cliente (AMORIM; GRAZIA, 2018).

Na  rotina  do  programador  acima  destacado,  esta  técnica  aparecia  por  meio  da

distribuição de tarefas via  post-it, fixados em uma lousa no local de trabalho. Em visita a

empresas  de Santa  Rita  do Sapucaí,  cidade  do sul  de  Minas  Gerais  que possui  um polo

tecnológico e uma incubadora de empresas de tecnologia,  pudemos verificar  este  tipo de

procedimento tanto em lousas como em grandes murais de vidro no local de trabalho. Aqui, é
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possível que as equipes de trabalho escrevam e apaguem sempre que avançarem em alguma

tarefa, atualizando em tempo real qual o estado de cada processo de trabalho a ser realizado.

Os espaços a serem preenchidos nesta técnica, por vezes com algumas diferenças de

nomenclatura  são:  TO  DO  →  DEV  →  TEST  →  DONE (ou  Por  fazer  →  Em

desenvolvimento  →  testar  →  feito).  É  por  meio  deste  esquema  de  quadros  que  são

subdivididas as tarefas a serem realizadas de acordo com as reuniões iniciais de planejamento

dos Sprints, assim como torna-se possível acompanhar, em tempo real, o progresso do que

havia sido planejado nestas reuniões. Os manuais de administração e gerência do trabalho das

equipes de software geralmente chamam este modelo de Pull System, ou em tradução sistema

de tração.  Isso porque – de acordo com a própria concepção do  Kanban –  é um “quadro

vazio” a frente que “puxa” a realização da tarefa anterior.44

Além destes murais, é comum que programas de gerência do trabalho realizem essa

distribuição das tarefas e controle dos fluxos de trabalho. Um dos mais utilizados, ao menos

no que diz respeito ao trabalho dos programadores abarcados em nossa pesquisa qualitativa, é

o  software  chamado Jira  Project  Administration.  Com ele,  seria  possível  que  a  empresa

“Crie histórias de usuários e problemas,  planeje sprints  e distribua tarefas em toda sua

equipe de software.” Este programa, além disso, promete “liberar o poder do Agile”45.

Segundo um engenheiro de  software  que entrevistamos, cujo processo de trabalho

utiliza do JIRA, é possível por meio deste  software  subdividir  as tarefas da programação

entre a equipe e acompanhar, através de uma “visão geral” possibilitada pelo programa, a

realização destas tarefas:

A gente utiliza muito o JIRA. As histórias que tem nos  Sprints, são divididas em testes ou

problemas, depende de cada História (...) o JIRA dá uma visão geral, tipo um Kanban da vida

também, você coloca ali no JIRA, ele é como se fosse um Kanban né, tem as Histórias, tem as

Tasks, cada um vai pegando e um desenvolvedor só pode desenvolver uma Task por vez…

(entrevista 6 – programador)

44 Dentre os canais que tratam do Pull System, consultamos Kanban: Toyota to Software Development (https://
www.youtube.com/watch?v=5izyN66PTxs)  e  Scrum  vs.  Kanban:  what’s  the  difference?
(https://www.youtube.com/watch?v=rIaz-l1Kf8w ). Acessados em junho de 2020.

45 Este programa foi desenvolvido pela empresa australiana  Atlassian e lançado em 2004. Tem por objetivo
gerenciar  o  trabalho  de  equipes  de  desenvolvimento  de  software. Disponivel  em:
https://www.atlassian.com/br/software/jira. Acesso em Julho de 2019.
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Assim, com o JIRA torna-se possível deixar disponível à equipe de desenvolvedores

cada “Task” (ou tarefa) que a equipe deve desenvolver em cada  Sprint,  por meio de uma

espécie de Kanban digitalizado de distribuição e acompanhamento das tarefas do projeto.

Como  dissemos  no  primeiro  capítulo,  a  organização  do  trabalho  das  equipes  de

programadores se move, na maioria das vezes, por meio de projetos específicos. As equipes,

assim,  trabalham em determinados  projetos  por vez,  sendo que estes  projetos  são,  ainda,

“quebrados”  em  diversas  partes  para  a  sua  consecução.  Isso  ocorre  não  apenas  para

contratações temporárias para trabalhos específicos, mas também com os trabalhadores que

podem ser considerados estáveis nas empresas. Em entrevista com um desenvolvedor que

conta com 19 anos de carteira de trabalho assinada em uma empresa do polo tecnológico de

Campinas, verificamos essa situação:  “Eu já rodei várias áreas, vários projetos. O projeto

acaba  e  tal  e  vai  pulando  pra  outros” (entrevista  8  –  testador).  Para  Kalff  (2017),  é

importante entender o projeto como uma forma concreta de organização do trabalho. Para ele,

o projeto é a forma de organização do trabalho especialmente utilizada para as necessidades

do que seria  o trabalho cognitivo ou trabalho do conhecimento.  Seria principalmente  por

meio  dessa estruturação que  se poderia  verificar  um descompasso entre  a  idealização  do

trabalho imaterial que demandaria criatividade, autonomia e flexibilidade e uma organização

do trabalho que é, na verdade, burocrática.

Ainda  segundo  Kalff,  há  dois  aspectos  a  serem apontados  na  “projetificação”  do

trabalho dos desenvolvedores de software: um é justamente a forma rigidamente estruturada e

disciplinada da gerência sobre o projeto e o outro é a forma coerciva, no entanto velada, em

que  ocorre  a  individualização  e  auto-responsabilização  do  trabalhador.  Para  o  autor  “O

gerenciamento  por  projeto  (…)  adiciona  uma  camada  de  conduta  profissional,  regimes

disciplinares e uma autonomia controlada que têm a finalidade de subordinação às metas

organizacionais” (KALFF, 2017, p. 18 – tradução nossa).

Amorim  e  Grazia  (2018)  ao  refletir  sobre  o  processo  de  auto-gerência  dos

programadores  de  software  elaboram  o  conceito  de  auto-taylorização  do  trabalho  nas

indústrias de software. Para estes autores, acompanhando a pressão em relação ao tempo e ao

cumprimento  das  tarefas,  impostos  objetivamente,  haveria,  também,  uma  “prática  de

convencimento subjetivo que acaba por criar no trabalhador uma gerência internalizada, o

que chamamos de auto-taylorização do trabalho” (AMORIM; GRAZIA, 2018, p. 770).
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Acreditamos que estes pontos levantados pelos autores seriam, de fato, dois pilares a

sustentar o trabalho do desenvolvedor de software cujos processos estão baseados, de forma

majoritária, nas metodologias ágeis. A estruturação do projeto de acordo com o Lean Digital

parece seguir um roteiro bastante similar nas empresas: em relação direta e constante com o

cliente demandante do software (que pode ser um cliente interno, no caso de empresas que

contam com setor de TI próprio; ou um cliente  externo, para o caso de empresas que se

especializaram no desenvolvimento de sistemas), o gerente de projetos, o Product Owner ou,

ainda,  o  líder  técnico,  traçam  suas  características  gerais  e  repassam,  às  equipes  de

desenvolvimento, as tarefas de programação e os prazos de entrega estipulados no projeto.

Notamos, em relação a esse processo de gerência e organização do trabalho, algo que

se assemelha  bastante  ao preceito  taylorista  de separação entre  concepção e execução na

produção,  algumas  vezes  proclamada  como  “morta”  nos  processos  de  trabalho

fundamentados nas tecnologias de informação e comunicação.

Um líder técnico de equipe, ao nos descrever seu cotidiano de trabalho, relata este

tema de forma didática:

Trabalho com um grupo de desenvolvedores, então atuo mais na parte de liderança técnica,

tenho mais contato com o cliente direto,  que é o cara  que demanda o que ele  quer de

evolução nas plataformas, nos softwares, e faço um entendimento técnico disso e depois me

reúno com os desenvolvedores lá e saio tocando o barco. No macro, é isso… uma interface

entre o cliente e a equipe que vai desenvolver. Hoje em dia é difícil eu colocar diretamente

a mão para ficar codificando. É mais ficar fazendo prova de conceito e entendimento

com o cliente (entrevista 1 - líder técnico).

Após realizar essa formulação do produto via contato com o cliente, a forma pela qual

a  equipe  trabalha  é  por  meio do  Sprint.  Nessa técnica,  geralmente  presente  em todas  as

empresas  que  se  utilizam  das  metodologias  ágeis,  realiza-se o  que  os  desenvolvedores

chamam de “quebra” do projeto.  Cada  Sprint  funciona como uma forma de produzir  em

curtos  períodos de tempo (que podem variar  entre  uma e quatro semanas)  cada  parte  do

projeto que foi subdividido em parcelas ou tarefas menores. Além disso, estas parcelas são,

elas próprias, parceladas e subdivididas dentro da equipe de trabalho.

Na  linguagem comum entre  os  trabalhadores  e  os  gestores,  o  squad,  ou time  de

trabalho, é composto por algumas funções diferentes, como o Scrum Master, o líder técnico,

os desenvolvedores, os testadores, podendo variar os nomes e a composição das equipes de
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acordo com a empresa. No entanto, o essencial é que nesta metodologia, como nos atesta um

dos entrevistados, há “(...) papéis diversos dentro de um squad (…) cada um atacando uma

parte específica. Aí no final, quando estiver na entrega final, todo mundo está ali esperando

dar  certo,  porque  cada  um  fez  um  pedaço  e  vai  colocar  no  ar  todo  mundo  junto.’’

(entrevista 1 – líder técnico).

Ainda, de acordo com o gerente de TI que entrevistamos, o qual se encontrava em

pleno processo de formação da sua equipe para a empresa:

A montagem do scrum, do Agile no processo, ele começa com a montagem do squad, que é

um time de pessoas multifuncionais. Então você pega um cara de experiência do consumidor,

do usuário,  você pega um cara de desenvolvimento  BackEnd que a gente chama,  que é o

sistema por trás, você pega desenvolvedores  Full,  que fazem absolutamente tudo… ai tem

também o arquiteto… (entrevista 5 – gerente de TI)47

É  dessa  forma  que  os  squads,  as  equipes  de  trabalho  inseridas  no  contexto  da

produção ágil se tornam “(…) equipes de trabalhadores multidisciplinares em uma linha de

produção customizável  aos  diferentes  tipos  de software”  (AMORIM; GRAZIA, 2018,  p.

764).  O desenvolvimento de  software  se realiza,  portanto,  fundamentado nos preceitos do

Toyotismo na medida em que os trabalhadores,  em um ambiente que teve sua hierarquia

relativamente diminuída, em um determinado nível gerenciam a si próprios e aos seus pares

nas equipes e, ainda, tem seu trabalho intensificado, tendo que desempenhar múltiplas tarefas.

É  muito  importante,  neste  contexto  de  uma  equipe  multifuncional  –  que  deve

responder  de  forma  ágil  às  mudanças  de  projeto  e  às  demandas  do  cliente  –  realizar  a

verificação, periódica e se possível “em tempo real”, do andamento do trabalho de cada um

dos desenvolvedores. A “auto-gerência”, afinal, é um aspecto, mas não é o único e faz parte

de uma totalidade em que o controle externo também se faz presente.

Para isso, fazem parte do escopo destas metodologias as  Daily Meetings,  reuniões

diárias  de  equipe  com  seus  gestores,  líderes  ou  gerentes  de  projetos.  Nestas  reuniões,

geralmente curtas (a ideia é que sua duração seja de 15minutos), compete aos membros das

47 Notamos ainda que em meio ao discurso da “imaterialidade”, da “criatividade”, da “autonomia” e da auto-
proclamação do “novo”, é muito comum e constante o uso de exemplos baseados no que seria tipicamente uma
produção “material”. Para explicar a divisão do trabalho, este gerente acima citado, fez a seguinte analogia:  “É
mais ou menos como construir uma casa. Você precisa da planta, do engenheiro, do arquiteto, você precisa dos
pedreiros, você precisa do mestre de obras, é igual.” (entrevista 5 – gerente de TI).
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equipes descreverem como está a sua parte no todo do Sprint. Dessa forma, como sugere um

entrevistado: “(...) a gente chama de Daily Meeting pra saber o que cada um precisa naquele

dia, o que ele pretende fazer e se tem alguma coisa no caminho dele (…) essas são coisas que

a gente faz diariamente” (entrevista 2 – programador  startup). Ou ainda  “A gente tem as

Dailys. Aqui eu trabalho em 2 projetos. Então a gente tem uma daily das 10h45 até as 11h.

15 minutos, a gente fala o que a gente fez… Aí depois, às 11h, tenho outra.’’ (entrevista 4 -

programador).

Além  destas  reuniões  diárias,  podem  ocorrer  também  reuniões  semanais,  ou

contemplando um número maior de dias, um tanto mais longas, “para falar mais sobre o

acompanhamento semanal, o que foi feito, qual é a meta a curto prazo… Se a gente está

dentro  dessa  meta,  se  a  gente  escapou  da  meta,  porque  escapou...” (entrevista  2  -

programador  startup).  Assim, as equipes de desenvolvimento estão em constante  contato,

tanto com os outros membros da equipe quanto com os gestores da equipe e os responsáveis

pelo produto junto ao cliente. Neste sentido, como observa Bernardo (2004) o just-in-time da

produção baseada nas tecnologias de informação e comunicação se realiza pela integração

dos processos produtivos entre as fornecedoras, as sub-contratantes e a empresa demandante,

tudo isso interligado pela internet ou por redes específicas.

No entanto, se o  just-in-time  é uma característica central do Toyotismo, nos parece

que as metodologias ágeis para o desenvolvimento de software proporcionaram também um

just-in-time  digital  aprofundado,  não  apenas  da  entrega  do  produto,  mas  também do

monitoramento e gerenciamento da força de trabalho envolvida nesta produção. O “controle

de qualidade” e a supervisão externa ocorrem de maneira constante durante todo o processo

produtivo.  Ela  é  periódica,  diária  no  caso  das  dailymeetings dos  programadores  com  a

gerência,  mas,  também,  é  constante  entre  a  equipe  de trabalhadores  e  a  empresa cliente,

iniciando-se no primeiro Produto Mínimo Viável (MVP) e seguindo a cada entrega parcelada

de valor ao cliente.48Com isso, queremos demonstrar que torna-se possível a verificação em

tempo real dos processos de trabalho e tempos de execução dos trabalhadores e que, além

disso, é possível influir no resultado do trabalho, ou seja, no produto a ser desenvolvido,

ainda durante seu período de desenvolvimento. 

48 No jargão dos trabalhadores e gestores, “valor” é uma parte do produto total a ser desenvolvido, que, no
entanto,  já  é  mensurável  ou  “palpável”  após  cada  etapa  do  Sprint.  No  que  se  refere  a  esta  questão,  um
programador nos explicou: “Cada Sprint você consegue ver o que você entregou de valor cada duas semanas.
Acho que valor é uma boa palavra pra definir o Sprint. Não pode fazer mil coisas e não entregar nada, sabe? Aí
você não vê evolução no seu produto, no seu projeto.” (Entrevista 4 – Programador). 
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Cabe  ainda  apontar  que,  no  início  dos  projetos  ou  de  cada  Sprint são  realizadas

reuniões também com as equipes. Neste momento,  os trabalhadores, em conjunto com os

gerentes ou Scrum Masters, devem estipular o tempo de trabalho específico para cada tarefa.

Assim, as tarefas são pontuadas, por exemplo, de 1 a 20, sendo 1 as mais simples de serem

realizadas e 20 as mais complexas. A partir destes dois extremos, avalia-se, em comparação,

cada  uma  das  tarefas  que  se  deve  realizar  em  termos  de  complexidade  do  trabalho

demandado.

Na prática, no que se refere a este planejamento, ocorre:

(...) uma avaliação conjunta, que é o desenvolvedor, o Scrum master junto na sala, e a gente

vota e faz uma média. Se a pessoa votou muito alto, ou alguém votou muito baixo, tem que

explicar  o  porquê  ela  acha  que  é  tão  discrepante  em  relação  a  maioria  (entrevista  6  -

programador).

Esta  técnica  pode  ser  também  conhecida  como  o  Planning  Poker,  quando  cada

trabalhador estipula a nota de cada tarefa e, escrevendo em uma carta, baixam suas cartas na

mesa ao mesmo tempo.

Nos  chamou  a  atenção  nesse  ponto  que,  mesmo  se  tratando  de  um  trabalho

amplamente fundamentado nas TICs, uma parte importante da verificação e o controle dele

seja feito dessa forma, face a face, pessoalmente entre a equipe toda e seus superiores. Nos

parece que dessa maneira há a possibilidade de constranger os trabalhadores, o que poderia

ocasionar,  por  exemplo,  a  estipulação  de  tempos  de  trabalho  menores  nos  momentos  de

planning, haja vista a pressão coletiva criada pela presença de toda a equipe e do superior.

Nas  palavras  de  uma  desenvolvedora  haveria,  portanto,  uma  forma  de  conduzir  a

determinadas estimativas:

Vamos dizer que eu sou meio que conduzida a dizer que eu vou demorar 20 dias porque eu sei

que a pessoa quer isso rápido, porque eu sei que geralmente as pessoas fazem isso em 20 dias,

porque eu sei que se eu levar mais que isso a pessoa vai pensar que eu estou enrolando…

(entrevista 11 – programadora).

Acreditamos que isso – o monitoramento e controle do trabalho feito de forma mais

pessoal  e  também  em meio  a  toda  a  equipe  –  tenha  relação  com a  forma  com que  as

metodologias  ágeis  planejam  justamente  esse  controle  e,  mais  ainda,  com  uma  forma
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discursiva que as empresas e o capital vêm se utilizando para o controle da força de trabalho,

não apenas em seu local de trabalho, mas nos diversos âmbitos da vida em sociedade.

Nesse sentido, vemos tanto a reunião de planejamento que estima tempos e tarefas,

quanto as Daily Meetings ou outras reuniões de acompanhamento da execução dessas tarefas,

como formas, ao mesmo tempo, de gerenciar o trabalho mas, também, de utilizar o trabalho

em equipe para o auto-gerenciamento destas equipes. Um aspecto a esse respeito é que se

espera dos trabalhadores que façam seu trabalho sem a presença on-shift da supervisão. Ou

seja,  sem um supervisor “no turno”, o trabalho do desenvolvimento de  software  deve ser

realizado de acordo com um sistema de  “self-management”  (VALLAS, 2003) ou, como já

apontamos, pela auto-taylorização dos coletivos de trabalho (Amorim; Grazia, 2018). Nisso,

poder-se-ia identificar até mesmo uma delegação de poder de decisão ou de autoridade.

Segundo Vallas,

Em  alguns  casos  isso  significa  que  os  trabalhadores  têm  autoridade  para  certificar  as

habilidades de seus pares e, consequentemente, sua elegibilidade para aumentos salariais ou

promoções. Também significa que os trabalhadores devem, eles mesmos, organizar reuniões e

tomar decisões técnicas entre eles (VALLAS, 2003, p. 212).

Assim, o papel do supervisor, em quaisquer dos nomes pelos quais ele se apresente já

citados aqui – Scrum Master, Gerente de Projetos, Líder Técnico – seria o de

Encarregado de coordenar as tarefas, determinar o tempo e “motivar” os desenvolvedores (…)

[isto é]  um chefe  que não dá ordens nem espera  as  diretrizes  da direção.  (…) Com essa

estimativa em mente [dos tempos mínimo e máximo admissíveis] ele deverá procurar fazer

com  que  os  desenvolvedores  não  atrasem  sua  tarefa  nem  fiquem  “desmotivados”,  como

costuma acontecer quando se trata de um trabalho relativamente rotineiro (MIGUEZ, 2017, p.

47)

Com a ressalva de que o trabalho dos desenvolvedores de software pode sim se tratar

de  um  trabalho  rotineiro,  acreditamos  que  um  dos  papéis  do  chefe  de  equipe  de

desenvolvimento é justamente o de realizar uma gestão mais dissimulada, em “colaboração”

com a equipe. Sobre isso, o Gerente de TI afirma:

O legal  não é o gerente,  o  líder  como eu,  falando o que tem que fazer.  Eles  mesmos se

combinam. Então “Ah, a gente vai fazer 12h porque antes de sair do almoço a gente vai fazer
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uma revisão’’. Beleza, eles fazem, não tem problema nenhum. Por isso eu falo: existiu um

empoderamento do próprio time.” Entrevista 5 – Gerente de TI).

Dessa forma, seguindo com Miguez, o cumprimento das tarefas prescritas requereria

o  uso  de  novas  técnicas  de  controle  e  convencimento  dos  trabalhadores  na  produção  de

softwares,  “Técnicas  menos  convencionais,  mas  não  necessariamente  menos  efetivas”

(MIGUEZ, 2017. p. 53).

Em  Boltanski  e  Chiapello  (2009)  também  encontramos  este  questionamento.

Analisando uma vasta bibliografia empresarial francesa, estes autores apontam que, de fato, a

“empresa enxuta” se desfaz de uma série de escalões hierárquicos, chegando a desempregar

“camadas  hierárquicas  inteiras”  (BOLTANSKI;  CHIAPELLO,  2009,  p.  102).  Em

contraposição,  os  próprios  trabalhadores  deveriam  se  organizar,  como  já  dissemos,  em

equipes “pluridisciplinares”,  tendo como patrão (ou, ao menos, quem guia o resultado do

trabalho) o próprio cliente.

Para tanto, para os autores, seria preciso:

(...) orientar todos esses seres autogeridos e criativos, nos quais se baseia agora o desempenho,

numa  direção  ditada  apenas  por  alguns,  mas  sem  voltar  aos  “chefes  hierárquicos”  de

antigamente. É então que entram em cena os líderes e suas visões. A visão tem as mesmas

virtudes do espírito do capitalismo, pois ela garante o engajamento dos trabalhadores  sem

recorrer à força,  mas dando sentido ao trabalho de cada um (BOLTANSKI; CHIAPELLO,

2009. pp. 104-105).49

Isso não quer dizer, no entanto, que uma coerção mais direta não esteja à disposição e

não seja utilizada.  Em uma das empresas abarcadas por nossas entrevistas, constatamos a

necessidade de “lançar as horas” dedicadas à tarefa que deve ser realizada em certo período.

Então, se no momento do planejamento, o tempo estipulado para determinada tarefa foi de 6

horas,  há  o  monitoramento  do  tempo  em que esta  foi  efetivamente  realizada.  Espera-se,

assim, a realização do trabalho dentro destas 6 horas, com uma margem de 10% de tempo,

para mais ou para menos.

Os  softwares  que organizam a  produção das  equipes  também cumprem um papel

bastante proeminente de uma gestão objetiva dos processos de trabalho. Além do JIRA, já

49 Estes autores, como se identifica pela própria terminologia desse trecho (“espírito do capitalismo”) partem
de uma perspectiva weberiana. Embora, portanto, distinta da perspectiva que nos utilizamos aqui, acreditamos
que os autores fornecem elementos interessantes para a análise da gestão do trabalho.
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citado, que distribui as tarefas e acompanha o seu progresso e andamento, encontramos, em

nosso  levantamento  bibliográfico,  menções  a  diversas  outras  redes  e  softwares com  as

mesmas  funcionalidades  do  JIRA  e  ainda,  que  tenham  outras  funções  que  podem

proporcionar um controle ainda mais aprofundado dos coletivos de trabalho. Yansen  et al

(2012),  por  exemplo,  descrevem dois  tipos  de  softwares disponíveis  no  mercado  com a

finalidade de verificar  a utilização do tempo de trabalho pelos trabalhadores durante suas

jornadas.  Um primeiro  tipo  teria  a  capacidade  de estimar  os  tempos  para a  execução  de

determinadas tarefas. Aqui os autores nomeiam o programa  Intranet Labour Claiming,  da

IBM. Com programas deste tipo, haveria a possibilidade de fracionar as tarefas e os tempos

necessários para cada uma destas tarefas, gerando estatísticas que possibilitam estimar custos

e prazos de determinado projeto. Vemos, dessa forma, que se torna possível a automação das

estimativas  de tempo,  trazendo a possibilidade do planejamento a respeito  dos prazos ser

realizado pelo programa e não mais pela reunião de trabalhadores e gerentes no planejamento

dos Sprints.

O segundo tipo de  software apontado pelos autores seria o dos que possibilitam o

monitoramento de tudo o que o trabalhador faz em seu computador de trabalho, elaborando

estatísticas que indicam o tempo que ele se dedicou a cada tarefa e o tempo utilizado em

outros ambientes  online,  como em redes sociais. Os autores citam o Rescue Time como um

programa que permite o envio destas informações pela internet, o que indica seu uso também

para o controle do trabalho em homeoffice.

Outra  forma  de  controle  objetivo  encontrada  diz  respeito  à  avaliação,  pelos

consumidores finais, da qualidade do software ou aplicativo disponível para download pelos

usuários diretos de  smartphones, em lojas digitais como a  Playstore (serviço do  google de

download de aplicativos). Assim,

(...) naquela avaliação, que o cara fala “ah, odiei [o aplicativo], 2 estrelas [em nota que vai de

uma a cinco]…” Então, aquilo ali é uma meta de time de TI, então o cara tem que trabalhar

pro aplicativo ter uma nota boa… Aquilo é bem sério, é meta que serve de percentual pra

ganho do analista ao presidente… então todo mundo está olhando para aquele número, porque

se abaixar aquele número [quantidade de estrelas da avaliação] está mexendo no bolso de todo

mundo… (entrevista 1 – líder técnico).
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Fica a cargo dos próprios programadores, dessa forma, os resultados da avaliação do

software pelo  usuário  final,  sendo  necessário  que  estejam  atentos  às  notas  atribuídas  e

também  aos  comentários  e  reclamações  escritas  por  estes  usuários  quando  avaliam  o

aplicativo, tendo em vista o aprimoramento para as novas versões a serem produzidas.

Alguns autores já trataram do tema de como se poderia transferir para o consumidor

algumas tarefas50. Nesse caso, nos parece o caso de uma transferência para o consumidor de

uma função de suporte gerencial para o controle e avaliação do trabalho dos desenvolvedores.

Ademais,  tanto  nesta  empresa,  que  conta  com  a  avaliação  do  consumidor  final

individual que realiza o  download, quanto em outras empresas em que não há esse tipo de

nota e patamar a ser atingido, há ainda um sistema de avaliações que pode consistir em uma

autoavaliação,  uma  avaliação  pelos  pares  e  uma  avaliação  dos  superiores.  Acerca  deste

processo, nos descreveu um entrevistado: 

(...) você tem um sistema que você pode avaliar as pessoas que trabalham diretamente com

você, você pode avaliar seu próprio gestor direto. Na verdade, você pode entrar ali no portal e

avaliar quem você quiser. (entrevista 1 – líder técnico). 

Essa avaliação, assim como a supracitada pontuação do aplicativo atribuída pelos usuários

que realizaram o seu download, tem consequências concretas, conforme nos explicou ainda

na mesma entrevista o líder técnico:

Eu percebi que as pessoas levam em consideração. Então, quando seu gestor vai te avaliar ele

vê como as pessoas te avaliaram e ele gera uma nota mesmo, acho que de 0 a 5. Fala pontos a

melhorar,  a desenvolver,  pontos de destaque… e eles usam isso pra questão de promoção

mesmo, de aumento salarial, esse tipo de coisa (entrevista 1 - líder técnico).

Há também uma outra atribuição de pontos na qual se compara toda a equipe tendo

por base as médias das notas das avaliações. Este critério é também utilizado para promoções.

No que se refere a questão destas pontuações um programador explicou como funciona esta

50 PENA; THÉBAUD-MONY (2005) em estudo articulado entre Brasil e França, mostram como é possível
verificar como os clientes de hipermercados podem ser utilizados para acelerar e controlar permanentemente o
trabalho dos caixas, assim como em RÉMY, J;.et al (2005)  encontra-se também uma análise deste segmento
profissional. Há, também, menção a esse tipo de controle em BRAGA (2006) acerca das “filas telefonicas”
originadas pelos clientes de call-center aguardando atendimento, assim como em ALMEIDA et al. (2011). Em
estudos mais recentes, Isaac (2014) aborda essa relação a partir da atribuição de nota pelo cliente e a gerência do
trabalho dos motoristas de Uber.
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dinâmica na empresa em que trabalha “(...)  aí você se avalia e aí o seu gerente se avalia,

avalia  você,  e  depois  tem  a  avaliação  geral,  do  time,  com as  porcentagens  para  cada

pontuação.  Tem  que  obedecer  a  essa  porcentagem.  Então  tem  que  ter  x  pessoas  com

avaliação  1,  y  pessoas  com 2,  3,  até  5’’  (entrevista  6  -  programador). Nesse  sentido,  a

avaliação é feita de tal forma que, mesmo que existam dois desenvolvedores avaliados como

excelentes,  seria  necessário  encontrar  alguma  diferença  entre  estes,  já  que  ao  final  das

avaliações, só se poderia dar promoção ou aumento de salários para um deles.

O  feedback coletivo  constante  entre  o  desenvolvedor  e  seus  pares  e  entre  os

desenvolvedores e seus supervisores surge, assim, como uma forma de realizar ao mesmo

tempo o auto-gerenciamento da equipe sobre seu trabalho e, além disso, uma forma direta do

supervisor ter controle tanto da produção em seus aspectos mais diretos, como as metas e os

tempos  de  cada  tarefa,  quanto  no  que  diz  respeito  a  outros  aspectos  na  forma  dos

trabalhadores  se  comportarem  dentro  da  empresa,  já  que  os  critérios  avaliados  e  que

influenciam na avaliação final incluem não apenas pontos técnicos e de produtividade, mas

também relacionais e comportamentais.  Segundo o gerente de TI, ao responder sobre qual

seria  o  desenvolvedor  ideal  para  trabalhar  e  integrar  a  equipe:  “ele  tem  que  ter  uma

resiliência pra entender que o mercado vai precisar de alguma coisa mais rápida, que vai

mudar  todo  dia…”.  Dessa  forma,  para  além  da  capacitação  técnica,  habilidade  com  as

ferramentas  e  linguagens  de  programação  requeridas,  também  se  espera  outro  tipo  de

habilidade: uma forma, chamada pelo entrevistado, de “skill básico… [que] eu chamo do skill

de  convivência.  Tudo isso que nós  estamos falando,  convencimento  (...)”  (entrevista  5  –

gerente de TI).  A utilização do termo convencimento nos chamou a atenção, pois conforme

compreendemos  com  o  decorrer  da  entrevista,  se  trata  da  capacidade  de  convencer os

colegas, e, principalmente a equipe de programação acerca da metodologia ágil.

Assim, a empresa em questão busca programadores que além de autogerenciar seu

próprio  trabalho,  cumpram ainda  um papel  motivacional  e  de  convencimento  acerca  das

formas de organização do trabalho das metodologias ágeis. Para este gerente entrevistado, o

ideal de trabalhador na empresa é o de um programador que é, além de tudo, um agitador e

propagandista do Agile.

Retomamos, aqui, a discussão acerca das qualificações requeridas pelo capital à força

de trabalho51. Como dissemos no primeiro capítulo, após a reestruturação produtiva da década

51 Em Dias (2012), há um interessante debate sobre o que seria a “qualificação” do trabalhador (que o autor
afirma que se trataria,  na  verdade,  de  um adestramento).  O sistema educacional,  como um todo,  teria  um
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de 1970 muita ênfase foi dada ao surgimento do “operário polivalente” ou, de acordo com a

literatura crítica, ao operário “multitarefas”. Em Leite (1996), encontramos uma descrição do

que  seria  o  trabalhador  de  perfil  ideal  em  uma  empresa  considerada  “inovadora”:  este

trabalhador  deveria  ser  capaz  de  mobilizar  algumas  competências  que,  para  além  do

conhecimento  técnico  (ou  do  saber-fazer),  se  caracterizariam  por  um  saber-agir,  pela

intervenção em situações de emergência e, além disso, um saber-ser que incluiria traços de

personalidade e caráter.

Este  autor,  realizando  uma  discussão  acerca  da  qualificação,  faz  uma defesa  dos

cursos curtos, no próprio espaço de trabalho (on-the-job-trainning), contra críticas de que eles

seriam  o  sinônimo  de  um  simples  “adestramento”.  Para  ele,  o  próprio  conceito  de

qualificação  deveria  ser  objeto  de  revisão,  simplesmente  porque  não  mais  traduziria  um

simples  domínio  de  habilidades,  mas  deveria  admitir,  portanto,  outras  dimensões,  que

combinam a aprendizagem formal e a aprendizagem do saber-ser e do saber-agir. Notamos,

dessa  forma,  que  a  construção  de  competências  para  além  do  saber  técnico  é  bastante

valorizada pelas empresas e pelos gestores. O propagado retorno do “saber-fazer”, conforme

discutimos na Introdução desta dissertação de mestrado, assim como o “saber-vernacular” do

qual trata Gorz (2005), nos parece pender para um “saber-fazer-a-si-mesmo” do trabalhador,

como um trabalhador  que guarde as características das quais  a gerência do trabalho por

projetos necessita, principalmente, o auto-gerenciamento e auto-convencimento.

Prado (2014), ao abordar o que chama de “forma contemporânea da subordinação”,

afirma que a gerência científica nunca descuida de campanhas internas de  marketing  ou de

programas de educação e comunicação, que tem por objetivo “(...) conquistar os corações e

mentes” dos  trabalhadores.  Nesse  sentido,  há  um  aspecto  que  procura  garantir  que  o

trabalhador atue como um “colaborador aparentemente voluntário”. Assim, exige-se que o

trabalho  seja  executado  nas  condições  esperadas  pela  gerência.  “Para  tanto,  ele  deve

fornecer seu trabalho admitindo, em princípio, inclusive para si mesmo se possível, que a sua

inteligência, vontade e disposição moram na própria empresa” (PRADO, 2014. pp. 71-72).

O papel da gerência, nesse sentido, seria o de administrar de maneira eficiente essa liberdade

aparente do trabalhador.

formato de ensino instrumental para o capital, formando trabalhadores de acordo com as exigências do mercado,
preparando esses trabalhadores para desempenharem atividades servis. Dardot e Laval (2016) embora partindo
de outra perspectiva, fornecem também argumentos interessantes sobre o adestramento e gestão das mentes, em
diálogo com o “adestramento de corpos’’ de Foucalt.
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Do desenvolvedor, portanto, não se espera apenas a capacidade da qualificação em

determinadas linguagens de programação, mas também que se adapte e esteja moldado pelas

metodologias ágeis (pelo  Lean Digital), pela flexibilidade, pela verificação de seu trabalho

periodicamente  e,  ao  final  das  contas,  que  seja  um  adepto  e  até  um  divulgador

(evangelizador,  se possível)  da “cultura” digital.  Passaremos agora a analisar este aspecto

dentro da gerência do trabalho de TI.

3.2. - Discurso, ideologia e gerência

Já mencionamos acima como uma determinada “visão”, disseminada pelos líderes (os

chamamos  aqui  de evangelizadores)  é  necessária  para a  execução deste  trabalho.  Harvey

(1992)  demonstra  que  esse  seria  um  tópico  “insanável”  das  sociedades  capitalistas.  A

empresa, seja a empresa fordista “tradicional”, seja a empresa que se utiliza das metodologias

ágeis precisaria de algum nível de adesão dos trabalhadores. É preciso, para a exploração do

trabalho,  sempre  uma  mistura  de  repressão,  familiarização  e  cooptação,  que  devem  ser

organizados no local de trabalho, mas também em toda a sociedade.

Boltanski  e  Chiapello  se  referiram  a  esta  visão  como  uma  forma  de  “sentido

compartilhado”.  Assim,  “cada  um sabe aquilo  que  deve  fazer  sem que  ninguém precise

mandar.  Imprime-se  com  firmeza  uma direção,  sem ser  preciso  recorrer  a  ordens,  e  o

pessoal pode continuar a autogerir-se, nada lhe é imposto, pois ele adere ao projeto (...)’’

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009. p. 105).52  

 A empresa, portanto, não encontrando tanta legitimidade nas hierarquias ou ainda nas

promessas de promoção – em tempos de projetização e alta rotatividade – tem, como maneira

de impor seu ritmo de trabalho, para além das técnicas que abordamos acima, como o Scrum,

os  Sprints  e  as  reuniões  diárias,  a  mobilização  de  determinada  visão  dos  trabalhadores.

Lojkine (1992), no início da década de 1990, já havia chamado a atenção para o  ohnismo

como  um  mito  mobilizador,  que  permitiria  legitimar  os  comportamentos  dos  dirigentes

perante si mesmos e perante seus subordinados. Wolff (2005) faz uma análise desta questão

por  meio de uma pesquisa sobre os programas de qualidade  total  (PQTs) – baluartes  da

administração “moderna” - a partir da década de 1990.

52 Temos discordância quanto à ideia de que “nada seria imposto”, como pretendemos demonstrar, no que diz
respeito ao trabalho dos programadores,  por meio da utilização dos  softwares  de controle e distribuição de
tarefas e das metodologias de monitoramento estipuladas pelo Lean Digital.
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Os PQTs introduzem novidades técnicas e também comportamentais nos processos de

trabalho por meio da ideia de “qualidade”. A qualidade, em vez de estar ao encargo de um

departamento específico ao final do processo produtivo, passa a ser incorporada a todo o

processo de trabalho, tornando-se, dessa forma, responsabilidade de todos e não apenas de

um departamento. Juran (1988), um dos formuladores destes programas e autor de um dos

seus grandes manuais práticos, afirma que o essencial da qualidade é aumentar a participação

dos trabalhadores na coleta dos dados, utilizando-se destes dados e informação para realizar

melhoras  contínuas  no  processo  produtivo.  Este  seria,  na  prática,  um  incentivo  ao

comprometimento e ao orgulho pelo trabalho entre as equipes.

Para Wolff, estaríamos diante de um tipo novo de expropriação do trabalho, à medida

que  é  possível  expropriar  a  própria  concepção  do  trabalhador  de  seu  trabalho.  Esta

expropriação  teria  como  resultado  a  incorporação  desse  saber  operário  nas  máquinas,  a

automação deste saber. Ou seja: a transformação do trabalho vivo em trabalho morto. Para a

autora, seria uma forma de: “(...) reunificação do trabalho de concepção e de execução para

fins exclusivos do desenvolvimento e manutenção do capital” (WOLFF, 2005, p. 189).

Para nós, menos do que reunificar a concepção e a execução no processo de trabalho,

ocorre o compartilhamento  e  o fornecimento de elementos  para a  gerência  acerca de um

processo de trabalho do qual ela não participa. O compartilhamento de “macetes” dos quais

apenas o trabalhador pode ter conhecimento, conforme tratamos no primeiro capítulo desta

dissertação. Macetes restritos, porém, ainda ao âmbito de tarefas divididas e parceladas. No

entanto, concordamos com Wolff quando a autora afirma que:

Para  nós  fica  clara  a  similaridade  com  o  taylorismo  no  que  se  refere  à  observação,

sistematização e seleção de certas habilidades do trabalho humano e posterior apropriação e

direcionamento para a melhoria do processo capitalista de produção, o qual está bem longe de

coincidir com o real desenvolvimento da criatividade (WOLFF, 2005, p. 191).

A autora, porém, complementa essa passagem afirmando que  “(...) nesse caso, em

lugar  dos  gestos,  como  ocorria  com  o  taylorismo,  o  que  se  expropria  é  o  próprio

pensamento.” Neste  ponto,  teríamos  duas  observações:  a  primeira,  concordando  com

Amorim (2017), todo trabalho tem um componente manual  mas,  também, intelectual.  Ou

seja, não há forma de trabalho que seja absolutamente manual ou absolutamente intelectual.

O  Taylorismo,  por  meio  da  observação,  coletou  tudo  o  que  foi  possível  acerca  do
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conhecimento do trabalhador,  ainda que este trabalhador  estivesse exercendo um trabalho

predominantemente manual. Por meio da análise destes movimentos foi possível chegar à

prescrição  do  melhor  movimento  (para  a  produtividade  do  capital).  Acreditamos  que,  na

atualidade, à simples observação pela gerência e a supervisão foi adicionada a possibilidade

da apropriação por outras formas, sob a justificativa da participação.

A concepção dos processos de trabalho, porém, permanece com a gerência. Tanto é

assim que todo o material coletado por meio da observação ou  sugerido  pelo coletivo dos

trabalhadores passa pela análise crítica do alto escalão da empresa, que o examina de acordo

com as suas determinações. É a soma das contribuições individuais (ou até das equipes de

trabalhadores)  que  são  mobilizadas  pela  gerência  que,  essa  sim,  decide  o  que  deve  ser

incorporado ao processo de trabalho. Que o coletivo de trabalhadores possa sugerir alterações

no processo de trabalho não significa que tenham eles a concepção sobre esse trabalho, mas

sim  que  há  alguma  autonomia  para  “solucionar  problemas”  referentes  a  cada  tarefa.

Sugestões que passam em todos os casos pelo crivo da gerência.

Nas palavras de um gerente de projetos acerca das sugestões dos trabalhadores:

Eles têm muita ideia quanto a organização do trabalho, e eu tento sempre ouvir porque eu

acho que isso é estimulante pra eles também. Eles sempre têm sugestões, tipo: ‘se a gente se

organizasse dessa maneira pra poder fazer isso acontecer, o que você acha?’ Se eu acredito

que é viável eu sempre opto por tentar seguir uma orientação deles (Entrevista 10 – gerente de

projetos).

Notamos, nesse sentido, em nossa pesquisa bibliográfica aos manuais de gerência e

administração,  o  quanto  determinados  termos  –  como  os  supracitados:  autonomia,

criatividade  e  qualidade  –  são  empregados  sem qualquer  qualificação  mais  aprofundada.

Lima (1994) abordando o Toyotismo, já apontava para a existência de uma narrativa simples,

sem conceituação, sendo esta narrativa uma estratégia para obter adesão dos trabalhadores

rapidamente. Seria possível dessa forma operar uma mistificação da realidade,  obstando o

pensamento  crítico  a  respeito  das  indicações  da  gerência  e  das  teses  dos  manuais

administrativos.

Bihr (2008), em análise do que chama de “novlangue néoliberále”, sobre a retórica

do fetichismo do capitalismo, faz uma analogia com a ideia de novilíngua de George Orwell,

elaborada no romance  1984.  A partir  dessa ideia,  aponta para os procedimentos  retóricos
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pelos quais podem ser obtidos efeitos ideológicos. Na trama orwelliana, o partido no poder

impõe a criação de uma nova língua que tem por efeito tornar impossível qualquer dúvida,

qualquer reflexão autônoma, privando os cidadãos de condições de contestação intelectual,

linguística e psicológica.

Para Bihr, o crédito e a confiança que o discurso neoliberal recebe no debate público

não ocorre por suas virtudes, mas sim por seu escopo ideológico. Mascaram-se por meio dele

políticas  de classe,  fortalecendo a dominação capitalista  e obscurecendo a percepção dos

trabalhadores acerca desta dominação. Uma das formas pelas quais isto ocorre é por meio da

obliteração  de  sentido,  ao  tornar  determinado  significado  inacessível  ou  impraticável,

impedindo, portanto, o pensamento em certos termos ou expressões.

Por algumas vezes, no decorrer deste texto, nos referimos às mais diversas formas

pelas quais são chamados os “supervisores” nas metodologias ágeis:  Scrum master, Tech.

Lead, Agile Coach, Project Owner… Nunca, de fato, estes quadros são referidos por nomes

que remetam à supervisão ou à chefia. O disfarce da subordinação ganha ares de autonomia e

liberdade.

Outro termo “proibido” nas equipes do Lean é o controle.  A ênfase na liberdade de

ação  das  equipes  e  seus  membros  é  sempre  presente  nos  manuais  e  nas  falas  dos

evangelizadores e gestores.  Ao nos descrever todos os processos de reuniões diárias e de

acompanhamento por meio do software  de gerenciamento, uma programadora aponta que a

empresa sempre apresenta isso como uma forma de ver se há alguém com dificuldades ou se

precisa de alguma ajuda. Isso seria, no entanto, uma dissimulação. Para ela: “Nunca vai falar

[que é] pra controlar, nunca. Até porque se você falar isso você é meio que malvisto.  [a

gerência  fala] “Como assim  eu  to  tentando  te  controlar??  nunca””.  (entrevista  11  –

programadora).  Isto  é,  pretende-se  que  o  controle  desapareça  do  processo  produtivo

simplesmente pela desaparição do termo que remeta ao controle. 

Estas  são  características  fundamentais  presentes  nos  discursos do  Lean Digital:  a

ideia da participação do trabalhador nas formas como se organiza seu trabalho, a autonomia

na  resolução  de  problemas,  a  criatividade  que  seria  mobilizada  neste  processo.  Estas

características conformam uma totalidade que desenha, dentro do processo produtivo, o tipo

de trabalhador demandado pela produção no contexto Lean.

Em análise  do  que  chamam de  “nova  razão do mundo”,  Dardot  e  Laval  (2016)

abordaram  “(…)  certos  tipos  de  relações  sociais,  certas  maneiras  de  viver,  certas
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subjetividades’’  (p. 16) que compõem esta razão. Para eles, o que seria objeto do “poder”

seria  o  desejo dos  sujeitos:  suas  vontades  de  realização pessoal;  os  projetos  que querem

desenvolver ou, ainda, a motivação que os anima como “colaboradores” de uma empresa. O

“ser desejante” se tornaria o substituto dos dispositivos de direção das condutas ou, como

dissemos,  das  hierarquias  rígidas  e  das  ordens  diretas.  Assim,  “o efeito  procurado pelas

novas práticas de fabricação e gestão do novo sujeito é fazer com que o indivíduo trabalhe

para a empresa como se trabalhasse para si mesmo.”(DARDOT; LARVAL, 2016. p. 327).

Para estes autores,  o que caracterizaria  fundamentalmente essa nova razão do mundo é a

imposição de uma:

(…) competição generalizada, [que] intima os assalariados e as populações a entrar em luta

econômica uns contra os outros, ordena as relações sociais seguindo o modelo do mercado,

obriga a justificar desigualdades cada vez mais profundas, muda até o indivíduo, que é instado

a conceber a si mesmo e a comportar-se como uma empresa (DARDOT; LARVAL, 2016. p.

16).

Os  autores,  nesta  obra,  se  debruçam  sobre  o  neoliberalismo,  afirmando  que  sua

originalidade  seria  a  de  criar  uma  nova  subjetividade  e,  amplamente,  outra  sociedade.

Acreditamos,  neste  ponto,  não  se  tratar  de  uma  novidade  específica  da  sociedade  e  do

trabalho sob o neoliberalismo. Já apontamos em nossa introdução como Gramsci analisa o

tema do modo de vida e sua importância para o Fordismo. O autor, em uma rica articulação

de  elementos,  apresenta  como  as  relações  de  produção  e  um  conjunto  de  instituições,

inclusive ideológicas,  confluem para as formas de dominação e  subalternização da classe

trabalhadora. Dessa forma, no que diz respeito ao nosso objeto, estamos tratando de um modo

de  vida  histórico,  que  fundamenta  a  formação  de  características  subjetivas,  situadas  em

determinada conjuntura,  que são demandadas  pela  produção flexível,  Lean,  pelo trabalho

baseado em projetos.

Nesse mesmo sentido, Bernardo (2004) sublinha como a criação deste modo de vida

pode ser realizada de maneiras as mais diversas possíveis. Para ele, o processo de produção

realiza-se  também  nos  lares  e  em  vários  outros  ambientes,  citando,  por  exemplo  os

videogames e a rapidez com que as novas gerações se habituam aos computadores. A difusão

dos divertimentos eletrônicos contribuiria para um adestramento do indivíduo, no sentido de

desejar o produto que socialmente ajudou a fabricar. Isto é, “Se aproveita a publicidade e o
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lazer para introduzir na força de trabalho as qualificações pretendidas ou para incutir nos

gestores  capitalistas  a  apresentação  e  o  comportamento  que  se  espera  de  um  chefe”

(BERNARDO, 2004, p. 68).

Lima e Oliveira (2017) também abordam a importância de dispositivos tecnológicos

na formação desta força de trabalho e no despertar de seu interesse pelo setor:

Nas trajetórias  de formação desses  trabalhadores,  a  opção pela atividade profissional  e  as

referências centram-se nos primeiros contatos com o computador e/ou jogos de games obtidos

na infância ou adolescência. É nesse momento que, de alguma forma, passam a “pesquisar” e

a entender o funcionamento dos dispositivos, dos programas, despertando o interesse pela área

[de tecnologia] (LIMA; OLIVEIRA, 2017, p. 129).

Além de cumprir um papel de despertar o interesse da força de trabalho para o setor

de tecnologia, a utilização destes jogos pode, também, já no ambiente do trabalho, se tornar

um  elemento  gerencial.  Abílio  (2019),  por  exemplo,  faz  uma  análise  do  que  chama  de

gamificação  da  gerência  do  trabalho.  Segundo  a  autora,  a produtividade  poderia  ser

estimulada  e  conquistada  por  meio  de  tarefas  que  se  apresentam  como  desafios  para  o

trabalhador,  que  envolvem  premiações  e,  principalmente,  a  incerteza  de  se  alcançar  o

resultado  perseguido (ABILIO,  2019,  p.  03).  Embora  fazendo  uma  análise  baseada

principalmente em trabalhos que chama de uberizados, acreditamos que alguns dos elementos

apontados  pela  autora  podem  indicar  alguns  aspectos  gerenciais  que  dizem  respeito  ao

trabalho dos programadores de software abarcados por esta pesquisa.

Primeiro porque, conforme aponta a própria autora, a uberização não se inicia com a

atuação desta empresa e muito menos se restringe a ela. O trabalho por plataformas se situa

no contexto do neoliberalismo e da flexibilização do trabalho. As plataformas digitais seriam,

assim,  o  resultado de  um  processo  de  transformações  no  controle,  gerenciamento  e

organização do trabalho mas, também, poderiam materializar e consolidar um novo estágio

deste processo, catalisando novas formas de dispersar o trabalho sem perder o controle sobre

o mesmo.53 Além disso, um ponto de contato com nossa pesquisa diz respeito à mobilização

53 Neste sentido, identificamos que já existem plataformas especializadas em funções típicas do trabalho dos
programadores, como o Crowdtest e o TopCoder. Na primeira, se encontra uma “multidão de testadores” (nas
palavras da empresa) cadastrados para encontrar as falhas nos programas. Haveria, ainda, a opção de pagamento
apenas  pelas  falhas  que  foram  encontradas  (Pay-Per-Bug),  não  remunerando  o  trabalhador  pelo  tempo
conectado. Outro destaque que a própria plataforma oferece é o de que os testadores devem gravar seus testes,
para permitir o monitoramento pelas empresas contratantes. Quanto ao TopCoder, maior plataforma deste tipo, é
possível encontrar trabalhadores que façam desde o design, a concepção do produto, suas especificações, até o
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de ideias do empreendedorismo nestas plataformas que figuram muitas vezes no cotidiano

dos  programadores  de  software  ainda  que  tenham  relações  de  trabalho  formais  com  as

empresas.

Abílio (2019) aponta para o fato de que o empreendedorismo assume usos diversos na

atualidade,  como uma forma obscurecedora  da informalização  e  também como forma de

transferência  de  riscos  para  o  trabalhador.  Acreditamos  que  ideias  que  fundamentam  o

empreendedorismo  atuam  também  no  trabalho  dos  programadores  de  software  CLT,  na

medida em que reforçam elementos que estabelecem que os trabalhadores sejam pró-ativos,

que sejam colaboradores  e  que auto-gerenciem seu trabalho,  qualificações  tomadas como

“naturais” para ser um “bom” programador. Conforme Salgado (2016), se durante os anos do

Pós-II  Guerra  Mundial  até  a  década  de  1970  o  “sucesso  social”  era  representado  pelo

empresário – sendo um discurso corrente o de que “todos poderiam ser empresários” – a

partir  do  neoliberalismo  essa  representação  do  sucesso  passa  por  uma  transição  para  o

“empresário-de-si”, cuja empresa é única e exclusivamente a própria força de trabalho, vista

como capital  humano que pode se valorizar ou desvalorizar.  O capital  humano, conforme

desenvolvido por Schultz (1973), parte de uma concepção que equivale a força de trabalho ao

capital,  principalmente no que diz respeito à auto-valorização por meio da educação e da

formação individual, que faria o trabalhador aumentar seu valor no mercado de trabalho.

Neste contexto o trabalhador é, individualmente, responsável pelo próprio emprego,

competindo com outros trabalhadores,  mas, ao mesmo tempo, e justamente devido a esta

competição,  colaborando  com  a  empresa.  Para  isso,  desde  o  ensino  básico,  busca-se

convencer  os trabalhadores  a  agir  de determinada forma,  concorrendo para estruturar  um

novo “nexo psicofísico” com base no auto-gerenciamento, na auto-taylorização (AMORIM;

MODA; MEVIS.  No prelo). Características que, em conjunto com a adesão ao  Agile, são

bastante valorizadas pelas empresas e pelos gerentes de tecnologia da informação.

 Um exemplo desta introjeção das qualificações pretendidas pode ser encontrado nessa

fala  de  um  desenvolvedor  trabalhador  de  uma  startup  localizada  em um espaço  de  co-

working.54 Este nos relatou, com alguma irritação, as impressões que tinha de seus colegas:

seu  desenvolvimento  e  programação.  Nesta  plataforma,  com mais  de  um milhão  de  usuários  cadastrados,
organizam-se “competições” em que o Topcoder “quebra” os projetos das empresas clientes e os oferece aos
programadores cadastrados na forma de um desafio (MELO, 2018).
54 Nestes espaços se encontram diversas start-ups em uma disposição que representa idealmente, ao menos na
aparência,  características  da  liberdade  e  da  novidade  pregadas  por  essas  empresas:  puffs,  videogames,  e
happyhour com cerveja gratuita. As empresas, além de pagar aluguel para estarem nesses lugares, geralmente
passam por processos seletivos de ocupação do prédio. A ideia é que, para além de uma locação, alguns  co-
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(…) empreendedor de palco, essas coisas: “nós estamos inovando”, aí vem aquele pensamento

que “a  empresa também é sua”,  “se a  empresa  crescer,  você vai  crescer  também”,  “você

também é dono do negócio…” Porque existe uma cultura do vale do silício, por filmes, por

livros, por artigo e não sei o que, que é assim: pessoas que começam com muito pouco e ficam

bilionárias.  Google é assim,  Yahoo é assim, Facebook é assim, a  Apple é assim… você tem

um monte de gente… a Microsoft é assim. Todas as empresas começam pequenas e de repente

elas explodem e viram negócios bilionários. Eu acho que o que leva essa galera a pensar dessa

maneira é que eles querem ser o novo Steve Jobs, o novo Mark Zuckberg, o novo Bill Gates.

Eles acham que vão começar muito pequenos, de repente vão explodir e vão ficar bilionários.

Isso é um sonho que é vendido (entrevista 2 – programador startup).

Por fim, em suma, acreditamos que o trabalho dos desenvolvedores de  software se

configura, por um lado, por um controle via projetos que são subdivididos em várias tarefas e

acompanhadas cotidianamente por meio das ferramentas tecnológicas e também das técnicas

das  metodologias  ágeis,  formuladas,  em grande parte,  pelos  preceitos  do Toyotismo.  Por

outro, a apologia acrítica destas metodologias e das TICs, realizadas fundamentalmente pelos

evangelizadores e pela literatura especializada na gerência do trabalho também cumprem um

papel na gestão,  controle e convencimento desse coletivo de trabalho. No entanto,  e para

além disso, a propagação de uma determinada “cultura”, “visão”, “nova racionalidade” ou, a

partir de uma abordagem de classe, um “modo de vida’’ necessário à acumulação do capital

em tempos de contratos flexíveis, projetos subdivididos, atendimento ao cliente em tempo

real e subcontratação/terceirização – parece cumprir um papel cada vez mais essencial no que

se refere à formação de um novo trabalhador coletivo.

A partir desta exposição, analisaremos agora os impactos destas práticas gerenciais

relacionados  à  organização  coletiva,  política  e  sindical  destes  trabalhadores,  assim como

quais alternativas despontam a partir do ponto de visto do trabalho.

3.3. - Organização coletiva e sindical

O  IBGE  –  Fundação  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística,  desde  2012

questiona,  em  sua  Pesquisa  Nacional  de  Amostra  de  Domicílios,  PNAD,  acerca  da

sindicalização dos entrevistados. Todos os anos após 2012 registraram uma diminuição dos

workings funcionem como vitrine das empresas.
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trabalhadores  sindicalizados em proporção aos trabalhadores  ocupados.  Se,  em 2012 essa

taxa  era  de  16,2%,  em 2017  ela  alcança  14,4%,  o  menor  patamar  nestes  seis  anos.55 A

avaliação técnica do próprio órgão é a de que esse número vem caindo porque houve uma

queda da população ocupada com carteira assinada, justamente o setor da classe trabalhadora

que,  historicamente,  está  mais  organizada  em  sindicatos.  Soma-se  a  isso  o  aumento  de

trabalhadores que têm registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, artifício

geralmente utilizado para camuflar relações de assalariamento em forma de contratação de

“uma empresa por outra”. 56

Temos,  portanto,  uma tendência  geral  de  queda  do número de  sindicalizados  e  a

substituição de postos de trabalho com uma maior segurança e estabilidade por postos cada

vez mais precários. Em pesquisa do IPEA (CAMPOS; MOURA, 2017) acerca das diferenças

de  remuneração  entre  trabalhadores  sindicalizados  e  não-sindicalizados,  estes  autores

mostram por meio dos dados disponíveis – a PNAD de 2015 – que há uma diferença que

pode chegar a 33,5% do salário a favor dos trabalhadores sindicalizados.  Esta situação se

repete  no  que  diz  respeito  aos  benefícios  como  auxílio-alimentação,  auxílio-transporte  e

auxílio-saúde, tanto no que se refere ao acesso a estes benefícios quanto ao valor.

Diversos  autores  debateram  a  respeito  dos  sindicatos  e  sua  situação  posterior  à

reestruturação produtiva desde a década de 1970.57 Se o Brasil, ao contrário dos países do

norte global, principalmente a Europa, viu surgir um sindicalismo combativo e de massas

durante as décadas  de 1970 e 1980, sintetizados nas grandes greves dos metalúrgicos  da

região do ABC Paulista  no final  da década de 1970, nem por isso deixou de receber  os

impactos das reestruturações, desverticalizações e da produção enxuta, em geral tendo estes

impactos aparecido com mais força na década de 1990.

Para Pinto (2013), o desmantelamento das estruturas que permitiam a sindicalização

baseada  em  grupos  numerosos  de  trabalhadores  assalariados  não  foi  acompanhada  pela

organização sindical das diversas categorias surgidas a partir disto. Esse é o caso de alguns

dos trabalhadores do desenvolvimento de software que entrevistamos. Um deles, com 10 anos

55 Até o momento desta dissertação, os dados referentes ao ano de 2018 ainda não estavam disponíveis.
56 Informações  disponíveis  em:  https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/22954-sindicalizacao-cai-para-14-4-em-2017-a-menor-taxa-em-cinco-anos. Acesso em julho de
2019.
57 Não faz  parte  do escopo desta  pesquisa  o  tratamento  aprofundado  desta  questão  sindical.  No entanto,
apontamos como referência fundamental BIHR, Alain. Da grande noite à alternativa: O movimento operário
europeu em crise. São Paulo, Boitempo, 1998.
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de  trabalho  no  setor,  nunca  passou  pelo  sindicato  que  representa,  especificamente,  os

trabalhadores de software, nem, tampouco, um que representasse trabalhadores do setor de TI

em geral:

O sindicato nosso é muito fraco, é o “Sindicatão”. Apelidam de Sindicatão. Eu não conhecia,

fui  conhecer  agora  que eu  mudei  de  empresa.  Eu  sempre  fui  ligado bastante,  sempre  fui

sindicalizado quando trabalhava… Era o securitários [dos trabalhadores  de seguros],  agora

esse  (…)  Sindicato  dos  empregados  e  agentes  autônomos  do  comércio  em  empresas  de

assessoramento, perícia, informações e empresas de serviços contábeis do Estado de SP. Por

isso, eles chamam de Sindicatão, pega tudo ali que sobrou e tenta representar todos [mas] de

uma maneira péssima… (entrevista 1).

Essa é a realidade dos trabalhadores que atuam, principalmente, nos setores internos

de TI desenvolvendo software para empresas cuja finalidade não é a produção de software.

Estes trabalhadores acabam vinculados a sindicatos cuja representação principal é de outras

categorias.

Mas  ainda  no  interior  da  própria  categoria  dos  trabalhadores  de  TI  podem  ser

levantadas diferenciações importantes que refletem na dificuldade de uma organização mais

ampla.  Huws  (2017)  demonstra  o  quão  profunda  pode  ser  essa  fragmentação  ao  tentar

analisar  quais  seriam as  condições  de luta  política  dos trabalhadores  dado o aumento  do

coletivo deste, cujo fundamento central é o “trabalho virtual”. Para a autora, alguns elementos

conjunturais da década de 199058 teriam proporcionado leituras que indicariam a emergência

de  um  “proletariado  global  com  uma  consciência  comum”.  Pelo  contrário,  um  dos

apontamentos de Huws vai justamente no sentido de pensar a diversidade dos trabalhadores

das  tecnologias  da  informação  e  comunicação.  A  própria  dificuldade  em  nomeá-los  já

demonstra a dificuldade de uma organização política homogênea.

Fazendo um levantamento de pesquisas e textos que tratam destes trabalhadores nos

últimos anos, a autora identifica diversos termos utilizados para a análise da categoria como

58 Marcadamente o colapso da União Soviética em 1989, o desmantelamento das restrições ao movimento de
capital,  bens  e  propriedade  intelectual  entre  países  pela  Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC) e  a
consequente expansão de corporações transnacionais, criando uma situação em que uma parte cada vez maior da
população  mundial  tem seu  trabalho  determinado,  direta  ou indiretamente,  por essas  corporações  (HUWS,
2017). 
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“colarinho  branco”;  “não  manual”;  “trabalho  de  escritório”;  “analistas  digitais”;

“trabalhadores  do  conhecimento”;  “processador  de  informações”,  entre  outros  menos

utilizados.  Estes  trabalhadores,  ainda,  estariam  envolvidos  em  uma  “teia  complexa  de

contratos em processo de renegociação contínua”. Nesta situação, a “classificação setorial”

do  trabalhador  seria  bastante  elástica  e  variável,  o  que  apontaria  para  uma  dificuldade

adicional  em  sua  organização  coletiva.  Por  fim,  a  autora  conclui  que  um  fato  que

indubitavelmente influenciará a propensão dos trabalhadores para a organização diz respeito

ao próprio interesse econômico imediato. Assim, se:

nenhuma perspectiva de promoção parecer provável – por exemplo, porque os cargos mais

altos estão localizados em outro lugar, do outro lado do mundo, ou porque apenas homens,

pessoas brancas ou de uma certa nacionalidade ou casta são promovidos – então a melhor

maneira de melhorar a própria renda pode parecer estar em estabelecer uma pauta comum com

os outros colegas trabalhadores (HUWS, 2017, p. 239).59

 Rabosto e Zukerfeld (2017), embora tenham realizado uma pesquisa tendo como foco

o setor de produção de software na Argentina, levantam ponto interessante para se pensar a

relação deste setor com a luta coletiva também aqui no Brasil. Os autores iniciam apontando

para a falsidade do discurso, bastante forte também no Brasil,  de que “as empresas estão

dispostas a pagar altos salários, mas não existem trabalhadores qualificados”. A realidade,

pelo contrário, é outra: foi justamente neste setor, na Argentina, em que o aumento relativo

dos salários foi menor e o poder de compra diminuiu. Dessa forma, enquanto o setor de TI,

em termos relativos, gerou a maior quantidade de empregos no país analisado entre o período

de 1998 a 2014, seus trabalhadores foram a única categoria do país a perder poder de compra

neste mesmo período, apesar dos aumentos de vendas e das exportações. Para os autores, essa

situação tem uma razão: falta de um sindicalismo forte.

59 Aqui  recordamos  de  Hobsbawm  (2005)  no  que  diz  respeito  à  formação  de  uma  categoria  atuante
politicamente. O autor aponta para a compreensão de que a classe não se encontra nunca “pronta”; sua mudança
é sempre permanente. Assim, ao analisar o “fazer-se” da classe operária britânica, o autor mobiliza uma série de
fatores que são constituintes dessa formação. Lutas como o direito ao sufrágio (masculino) e a consequente
criação do Partido Trabalhista possibilitaram um verdadeiro salto na formação da classe operária, já que tornou
possível que um “agregado de microcosmos”, uma “coleção de pequenos mundos” fosse, por fim, uma classe no
sentido social,  e não apenas um agrupamento classificatório.  A classe trabalhadora nunca se tratou de algo
homogêneo ou unitário do ponto de vista organizativo ou político. A unidade, neste sentido, constrói-se a partir
dos movimentos da classe, do “fazer-se”.
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Existiria  ainda,  segundo  os  autores,  uma  diferença  salarial  considerável  entre  os

trabalhadores da indústria de software e a média geral das outras categorias de trabalhadores

na Argentina. No entanto este GAP estaria diminuindo ano após ano com essa perda relativa

de ganhos salariais dos trabalhadores.

Ao  analisarem  as  razões  para  a  falta  de  uma  luta  coletiva  mais  abrangente  dos

programadores,  os  autores  indicam  três  causas  principais:  1)  Em  algumas  “fábricas  de

software” a sindicalização foi diretamente proibida; 2) a tendência destes trabalhadores  a

rechaçar os métodos do sindicalismo tradicional, acreditando que estes sejam pertencentes a

um  “outro  tempo”;  3)  os  discursos  acerca  da  autonomia,  meritocracia  individual  e

empreendedorismo teriam, também, esse efeito: causar uma baixa sindicalização.

A respeito destes pontos podemos identificar algumas características no Brasil que

parecem se  aproximar  do  que  levantaram estes  autores.  Um exemplo  foi  a  fundação  do

Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciências e Tecnologia, o SINTPq.  Fundado no

ano de 1990, este sindicato representa uma boa parte dos trabalhadores das empresas do polo

tecnológico de Campinas, além de possuir também alguma base no município de São Paulo.

Sua criação e organização, no entanto, não ocorreu sem sofrer pressão por parte das empresas

que  constituem  essa  base.  No  CPqD (Centro  de  Pesquisa  e  Desenvolvimento  em

Telecomunicações) três trabalhadores envolvidos na fundação do sindicato foram demitidos,

sendo reincorporados aos quadros da empresa apenas 2 anos depois, por decisão judicial.60

A pressão das empresas contra a sindicalização dos trabalhadores é um aspecto a ser

analisado ainda hoje. Um dos entrevistados, ao mencionar a assembleia dos trabalhadores de

sua empresa, afirma que se pode atribuir em parte a ausência dos trabalhadores devido a um

receio quanto a reação da gerência. Em suas palavras: “Aqui o pessoal não vai, o pessoal é

muito passivo aqui, tem medo de represália, de alguma coisa, de falar e ficar marcado pela

gerência…” (Entrevista  8  –  testador).  No  restante  de  nossas  entrevistas,  contudo,  não

encontramos mais relatos acerca deste aspecto, na maioria das vezes pela simples falta de

contato dos trabalhadores com o sindicato. Nestes casos, o único contato dos trabalhadores

com o sindicato se deu no momento de protocolar a manifestação expressa necessária para

que não seja descontado de seu salário o valor sindical.

60 http://sintpq.org.br/index.php/quem-somos. Acesso em maio de 2020.
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Neste  ponto  é  possível  encontrar  aspectos  no que  diz  respeito  à  segunda questão

levantada  por  Rabosto  e  Zukerfeld  (2017):  o  rechaço  dos  métodos  do  sindicalismo

tradicional. Identificamos isto não apenas entre os trabalhadores que decidem por não manter

qualquer contato com o sindicato, mas, inclusive, entre aqueles que resolvem por tomar parte

na luta sindical tendendo, no entanto, a evitar os métodos considerados tradicionais. A este

respeito, um conselheiro do sindicato afirma:

Então eu participo do sindicato, o sindicato é bem leve assim, não é igual dos metalúrgicos,

que  promove  greve  e  tal… mesmo  porque  nossa  categoria  não  promove  greve.  É

diferente, outra cabeça. Eu não vou conseguir manipular o pessoal. Quando é uma fábrica,

e tem pessoas menos cultas,  se motivam por um discurso fervoroso .  Você promete  a

pessoa  acredita,  entendeu?  Aqui  você  sabe  que  não  vai  acontecer  isso  (entrevista  8  –

testador).

Mesmo o trabalhador envolvido na luta sindical portanto, parece tentar a todo custo se

desvencilhar do que seriam os métodos de luta do sindicalismo de conflito, ou um método de

“pessoas menos cultas”.

Contudo, é possível também encontrar trabalhadores se organizando justamente por

avaliarem  ser  insuficiente  a  atuação  dos  sindicatos.  Em  nossa  pesquisa  empírica

entrevistamos um programador ligado a uma organização de trabalhadores da tecnologia da

informação  denominada  Infoproletários. Esta  organização,  formada  em 2017,  vem sendo

construída a partir da percepção de seus membros de que o seu sindicato ou ainda os diversos

sindicatos  relacionados  a  outras  categorias  dentro  dos  quais  estão  distribuídos  os

programadores  de  software  não  respondem  às  necessidades  político-organizativas  da

categoria.61

61 Na toada de “novas organizações” que envolvem os programadores, podemos citar a fundação da  Game
Workers  Unite,  em 2018.  Sindicato  que  pretende  organizar  coletivamente  os  trabalhadores  na  indústria  de
videogames, tanto nos EUA quanto no Reino Unido, dois dos países onde estão as maiores líderes do mercado
(WOODCOCK,  2019)  rapidamente  se  tornaram  organizações  com  alguma  relevância,  integrando  centrais
sindicais como a Independent Workers of Great Britain (IWGB) no Reino Unido e a Communication Workers of
America nos Estados Unidos.
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Discorrendo sobre as  dificuldades  para  a  construção  de uma organização  coletiva

entre  estes  trabalhadores,  o  entrevistado  aponta  dois  pontos  principais:  a  “novidade”  da

categoria e a “cultura” desta categoria. Assim:

(...)  a  gente tá  num momento difícil  e  ainda numa categoria  que historicamente  nunca se

organizou. Porque é nova também. Essa categoria surgiu, na melhor das hipóteses, no final da

década  de  1990.  Ela  não  é  uma  categoria  histórica,  como os  metalúrgicos,  o  pessoal  da

construção civil, como outras categorias. Ela é uma categoria nova, com uma cultura difícil de

você inserir essa consciência de classe. E então… é um ambiente bastante hostil, até mesmo

pelo momento histórico e pela cultura envolvida. (Entrevista 2 – programador startup).

Alves (2000), neste sentido,  analisa como o Toyotismo, ao se consolidar,  sendo o

resultado  de  uma ofensiva  do  capital  na  produção,  busca  negar  ou ao menos  debilitar  o

caráter antagônico do trabalho e do capital dentro da produção. Isso seria fortalecido com a

neutralização do intelectual orgânico da classe operária no plano produtivo: o sindicato. A

partir  de  uma  avaliação  similar  a  esta  leitura,  os  integrantes  da  organização  dos

Infoproletários, partindo de um primeiro seminário de formação coletiva vêm tentando traçar

formas de diálogo com os trabalhadores desta categoria por meio de panfletagens, um espaço

eletrônico para receber denúncias de ilegalidade ou abusos por parte das empresas e também

por meio de um podcast em que se debate diversas pautas sobre o trabalho em TI. A forma de

podcast,  nos parece, desponta como um formato de contato de bastante importância com a

base, ainda mais ao tratarmos de uma categoria que, como afirmamos anteriormente,  tem

forte identificação com a internet e as mais variadas ferramentas digitais.

Em pesquisa  às  plataformas  digitais  que hospedam  podcasts, identificamos  vários

deles cuja temática é o trabalho de programação de  software,  todos eles com, ao menos,

algumas  centenas  de  seguidores.62 Alguns  destes  programas  são  dedicados  a  discussões

técnicas ou até discussões de tom acrítico/de apologia às metodologias ágeis, com entrevistas

a  evangelizadores,  por  exemplo.  Outros,  no  entanto,  apresentam  pautas  críticas  e  até

organizativas dos trabalhadores, desde a situação das mulheres ou dos LGBTs no trabalho em

TI,  até  programas  que  discutem  stress  no  trabalho,  ansiedade  entre  os  programadores  e

demais problemas desse nível derivados do trabalho, como também programas dedicados a

62 Entre eles, nesta pesquisa consultamos: DEVnaestrada, Devshow, Devs Cansados, Quebradev, o podcast do
infoproletários e também o do SintPq, o Sindcast.
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discutir os motivos para desistir da área de programação de softwares. Acreditamos que os

podcasts  sejam um meio importante de articulação e discussão entre a categoria, inclusive

para suas organizações com viés classista, sejam elas o sindicato tradicional ou outros grupos

e coletivos atuando entre estes trabalhadores.

Outra  forma  organizativa  que  nos  chamou  a  atenção  dentro  desta  categoria  diz

respeito aos coletivos voltados à pauta de gênero. Tendo em vista que se trata de um setor

que, conforme abordamos no capítulo 2 desta dissertação, tem uma forte predominância de

força de trabalho masculina, há diversos grupos de mulheres que atuam em duas frentes que

pudemos  identificar:  1)  são  grupos  que  buscam  a  inserção  feminina  neste  mercado  de

trabalho, oferecendo cursos introdutórios,  workshops,  rodas de conversas e 2) grupos que,

partindo de mulheres  que  já  trabalham no setor,  discutem a  participação  e  os  problemas

vividos  pelas  mulheres  dentro  deste  mercado.  Alguns  deles  se  mobilizam  por  meio  de

linguagens  de  programação  específicas  (como  é  o  caso  das  Pyladies,  de  mulheres  que

trabalham com  Python,  ou das  DjangoGirls),  outros  são mais  gerais,  abarcando  diversas

linguagens  e  temas,  como  é  o  caso  do  MinasProgramam,  PrograMaria  e  o  Pretalab,

dedicado às mulheres negras.

Da mesma forma que os podcasts, é possível encontrar diferentes tons de crítica entre

os mais diversos grupos. Alguns deles têm relação expressa com empresas, por meio da qual

há  o  recrutamento  de  força  de  trabalho  e  se  limitam  às  pautas  mais  gerais  da

representatividade. Outros, porém, aprofundam o debate crítico acerca das relações sociais

no  modo  de  produção  capitalista  e  da  divisão  sexual  do  trabalho.  Estes  coletivos,

acreditamos,  podem enriquecer  o  debate  entre  os  trabalhadores  da  categoria  e  se  tornar,

também catalisadores de lutas coletivas e de organização nesse setor.

94



3.4. - Dois ‘‘polos’’ da tecnologia da informação? Uma tentativa de 

aproximação com o teleatendimento62

Conforme apresentamos na introdução desta dissertação, dentro do debate acerca das

condições de trabalho a partir da inserção das TICs nos processos produtivos já existe uma

bibliografia  crítica  dedicada  a  demonstrar  que  as  centrais  de  teleatendimento,  ainda  que

fundamentadas  nestas  TICs,  apresentam uma enorme incidência  de preceitos  Tayloristas-

fordistas,  já  que os  trabalhadores,  mesmo que utilizando  um computador, softwares  e  as

telecomunicações,  desempenham  um  trabalho  repetitivo,  rotinizado,  prescrito  nos  seus

mínimos detalhes.

Neste  item  iremos  realizar  uma  abordagem  comparativa,  após  termos  descrito

criticamente a gerência do trabalho dos programadores de  software,  partindo das seguintes

interrogações: em que medida se sustenta a compreensão corrente de que, de um lado, os

teleatendentes têm seu trabalho prescrito e rotinizado e, de outro, que os programadores de

software têm na criatividade e na liberdade produtiva sua força produtiva central? O  Lean

Digital que organiza a produção de programação de softwares é uma forma de organização da

produção  que  rompe  completamente  com  a  antiga  racionalização  da  produção  ou  ele

radicaliza a subordinação do trabalho, aproximando-se assim do trabalho seriado e tarefeiro

dos teleatendentes? Essa comparação, assim, nos parece central pois nos ajuda a aprofundar o

argumento de que o trabalho de programação de softwares está suscetível a um processo de

desqualificação e racionalização, de maneira que, embora muitas vezes considerado o “polo”

oposto do trabalho dos teleatendentes, podemos abordar aproximações com o trabalho destes,

ainda que levando em conta que existam diferenças do ponto de vista do trabalho concreto. 

Conforme nossa exposição, as metodologias ágeis na organização dos processos de

trabalho  dos  programadores  de  software  radicalizam  a  subordinação  e  representam  um

avanço da gerência do capital sobre este trabalho, outrora apresentado como fora do alcance

das  formas  organizativas  impostas  pela  gerência.  Nesse  sentido,  a  parcialização  deste

trabalho, após concepção prévia do produto final e a possibilidade da distribuição de tarefas

prescritas aponta para uma reprodução do caráter seriado da produção taylor-fordista. Dessa

62 Neste item, no que diz respeito ao trabalho dos teleatendentes  serão pressupostos alguns aspectos deste
trabalho, vastamente já discutidos pela bibliografia apontada na introdução. Optamos por esse método tendo em
vista que os processos de trabalho dos  Call-Centers  não são o centro de nossa análise, mas sim a discussão
acerca da gerência do trabalho dos trabalhadores cujos processos são fundamentados nas TICs. Utilizaremos
desta  comparação  para,  por  fim,  evidenciar  determinados  modos  de  racionalização  do  trabalho  dos
programadores de software.
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forma, contemplamos a possibilidade de que, em vez do trabalho imaterial criativo, o que

sintetizaria  um  possível  futuro  do  trabalho  sob  as  TICs  seriam,  na  verdade,  as  formas

produtivas e gerenciais do teleatendimento. Ou seja, o trabalho de programação de software

parece tendencialmente se aproximar do trabalho dos teleoperadores.

Schumacher  (2007) insere,  no debate para pensar o caráter seriado, parcializado e

repetitivo  que  pode  atingir  o  trabalho  dos  programadores  de  software,  uma  análise  de

diversos processos trabalhistas impetrados por trabalhadores de empresas de alta tecnologia

no Vale do Silício. O autor elabora essa pesquisa a partir do contato com um blog que reunia

diversas denúncias acerca da exploração do trabalho na  Eletronic Arts,  uma das maiores e

mais famosas empresas do desenvolvimento de videogames. As denúncias atestavam que os

programadores eram muitas vezes coagidos a realizar jornadas de trabalho de mais de 80

horas  semanais,  sem qualquer  compensação  como,  por  exemplo,  o  pagamento  de  horas-

extras.63 O que para nós é central da pesquisa do autor é que, ao analisar estes processos

trabalhistas do Vale do Silício, local que seria epicentro da autonomia e da criatividade no

trabalho,  ou  ainda  o  “farol  da  assim  chamada  economia  do  conhecimento”

(SCHUMACHER,  2007,  p.  144),  Schumacher  aponta  para o fato  de que em muitos  dos

processos judiciais da região do Vale a principal queixa é a de que os trabalhadores estariam

sendo classificados de maneira imprópria como “trabalhadores criativos”.64 Descrevendo um

processo que envolve mais de 600 trabalhadores que, segundo o autor, sintetiza o ponto de

todos os outros processos abarcados em sua pesquisa, afirma:

A petição alegava que os trabalhadores frequentemente trabalhavam mais de 8 horas ao dia ou

40 horas ao mês, incluindo fins de semana e feriados, sem qualquer compensação extra. (…)

Eles trabalhavam sob estrita supervisão e sua tarefa era montar imagens que seriam resultado

do  trabalho  criativo  de  outros.  A  reclamação  ainda  descrevia  um  processo  de  trabalho

hierárquico (…) em que os trabalhadores deviam seguir ordens entregues a eles de maneira

prescrita, de forma que os produtores e os diretores podiam monitorá-los por cima de seus

ombros (SCHUMACHER, 2007, p. 150 – Tradução nossa).65

63 Esta  prática,  não  restrita  a  Eletronic  Arts,  é  conhecida  por  Crunch  e,  segundo  pesquisa  com
programadores desta indústria, é praticada por mais de 50% das empresas do ramo.  Disponível em: https://
www.theguardian.com/games/2018/dec/14/new-union-video-games-workers-launch-uk-
game-workers-unite. Acesso em junho de 2020.  
64 Na California, explica o autor, a lei  Bill 88, aprovada pela pressão do lobby do Vale do Silício, isenta as
empresas  de  obrigatoriedade  de  pagamento  de  horas  extras  se  os  trabalhadores  são  classificados  como
“intelectuais ou criativos”, em funções que requerem o exercício do julgamento independente.
65 A  demanda  trabalhista  apontada  acima  foi  considerada  procedente  pelo  tribunal,  resultando  em  uma
indenização de mais de 15 milhões de dólares ao conjunto dos trabalhadores.
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Categorizar,  assim,  os  trabalhadores  dessa  indústria  como  trabalhadores  criativos

parece ser mais um subterfúgio das empresas do Vale do Silício para burlar pagamentos de

horas-extra e outros direitos aos seus trabalhadores do que uma descrição do trabalho destes

programadores  e  desenvolvedores  de  games. O  autor  chama  ainda  a  atenção  para  a

similaridade dos argumentos dos gerentes das empresas, por um lado, e dos teóricos “pós-

fordistas”, de outro.

Notamos ainda, a partir do trecho citado, que essa grande quantidade de trabalhadores

envolvidos  na  demanda  trabalhista  (mais  de  600)  afirma  que  seu  trabalho,  sob  intensa

supervisão e monitoramento, era realizado sobre o trabalho criativo de outros. Neste sentido,

lembramos da seguinte afirmação coletada em entrevista, fornecida por um programador que,

promovido, passou a ser o responsável pela análise de requisitos da empresa e que, para isso,

também concebe os projetos a serem desenvolvidos:

Como eu te disse, eu já faço as telas do sistema que tem que desenvolver, o desenvolvedor só

olha aquela tela e tenta fazer igual. E isso já facilita muito a vida do desenvolvedor, o produto

já nasce da forma mais certa possível, da forma mais correta. (…) É, já entrego mastigado,

dizendo o que tem que fazer, onde fazer e como fazer. O cara só vai botar a mão na massa.

(Entrevista 9 – Programador/Analista de Requisitos).

Pesando nesta questão, nota-se, portanto, a possibilidade de uma “pré-elaboração” de

modelos,  telas  as  quais  o  programador  deve  reproduzir  para  que  o  desenvolvimento  do

software, portanto, seja realizada da forma mais correta. 

Neste sentido,  nos parece para esta abordagem comparativa,  que em determinados

processos de trabalho dos programadores de  software seria possível traçarmos um paralelo

com a utilização dos scripts que organizam e prescrevem o trabalho dos teleatendentes. Os

scripts no teleatendimento são um importante fator na atribuição das tarefas e do atrelamento

do  trabalhador  a  elas.  Não  apenas  prescrevem  frases  ou  soluções  para  os  atendimentos

esperados, como também indicam modulações do discurso, simulações de emoções pela voz,

proibições de determinadas gírias ou outras questões como, por exemplo, nunca desligar o

telefone antes do cliente (PENA; ALMEIDA; ARAÚJO, 2011).

A supervisão garante seu cumprimento por meio do monitoramento em tempo real;

pela possibilidade de verificações posteriores de gravações do atendimento dos trabalhadores
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e, ainda, pelas avaliações individual e de equipes dos trabalhadores. Embora não seja possível

afirmar que os scripts formulados pelos call-center tenham o mesmo nível de controle  e

prescrição  que  as  instruções  repassadas  pela  gerência  dos  programadores  de software à

equipe de programação, eles são formulados sobre o mesmo princípio: o projeto definido pela

gerência em conjunto com o cliente. Assim, se o call-center define contratualmente o tempo

médio de ligação, que baseia a formulação dos scripts, os projetos das empresas de software

são também balizadores dos processos de trabalho dos programadores. Nas palavras de um

gerente de projetos:

Essa  etapa  de  definição  é  importante  justamente  pra  isso:  a  gente  senta,  monta  uma

documentação, inclusive com telas, textos, funções, tudo mais completo possível, pra chegar e

sentar  e  validar  isso  com o  cliente.  A partir  dali,  a  gente  já  tem um norte  pra  pautar  o

desenvolvimento (Entrevista 10 – gerente de projetos).

Isso nos leva a um outro ponto de aproximação possível da nossa comparação, que diz

respeito  à  relação  entre  os  trabalhadores  e  o  cliente  das  empresas  contratantes.  Como

afirmamos, a relação com o cliente pauta de maneira central o trabalho dos programadores,

principalmente os que estão inseridos em processos produtivos de  softwares  customizáveis.

Nestes, além da elaboração e concepção inicial a partir da relação com a gerência da empresa

contratada, há ainda a participação ativa do cliente em diversas fases do desenvolvimento,

quando os clientes recebem partes do produto e fornecem feedback a cada etapa concluída.

Motim e Rodrigues (2018) apontam para essa relação afirmando, a partir de uma pesquisa

empírica com trabalhadores da produção de software customizável, que:

(...) o cliente não tem conhecimento técnico algum, mas sua interferência é bastante incisiva.

Ele exerce pressão nos trabalhadores na medida em que exige que a tarefa seja cumprida em

determinado prazo,  define  a demanda e,  em última instância,  o produto,  já que o projeto

também depende de sua aprovação  para  não fracassar.  A pressão  pode ser  tanto exercida

diretamente,  no  contato  pessoal,  ou  à  distância,  por  monitoramento  eletrônico  (MOTIM;

RODRIGUES, 2018, p. 154).

 Uma análise acerca da relação com o cliente no trabalho dos teleatendentes parece se

assemelhar bastante ao descrito pelas autoras acima. Venco (2006, p. 14), ao pesquisar os
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Call-Centers, constrói a imagem de uma “(...) pirâmide de coações com efeito cumulativo”,

que  determinaria  o  ritmo  do  trabalho,  as  ações  agressivas  de  venda  (e  contenção  de

cancelamentos)  e o atendimento racionalizado.  Para a autora,  o contratante  do serviço da

central de teleatendimento está “no topo” de uma pirâmide que, em cadeia, exerce pressão

sobre  o  trabalhador.  A  pressão  seria,  então,  o  “leitmotiv” do  trabalho  nas  centrais  de

teleatendimento, se desencadeando em um efeito cascata por todos os grupos hierárquicos

dessas empresas. Dessa forma, o cliente externo pressiona a empresa terceirizada; a gerência

desta faz o mesmo com a coordenação; que pressiona a supervisão e estes, por último, os

teleatendentes.

Nas equipes de programação de software, principalmente nas equipes que se utilizam

do  Scrum,  é comum que exista a figura do  Product Owner66 (PO), entre os integrantes da

equipe.  O  Scrum,  como  demonstramos,  é  uma  metodologia  pela  qual  os  trabalhadores

assumem diversos papéis dentro do processo de trabalho da programação. O PO é, em linhas

gerais, o membro da equipe que assume o papel do cliente. Por vezes, essa figura pode ser até

um funcionário da própria empresa contratante, principalmente em projetos de mais longa

duração, como foi o caso de um trabalhador que entrevistamos prestando serviço para uma

grande empresa seguradora. Sua empresa, contratada como terceira, deveria desenvolver o

sistema interno da seguradora. A equipe de programação, assim, reportava-se, nas reuniões

estipuladas pelo método Agile, ao PO da empresa contratante (Entrevista 7 – programador).

Nesse sentido,  se,  por um lado,  o  monitoramento  e  a  verificação do trabalho dos

teleatendentes  pelo cliente  ocorre por  softwares  que permitem que a empresa  contratante

verifique em tempo real as metas e as ligações dos trabalhadores, assim como o cumprimento

dos  scripts  previamente prescritos, por outro, esse monitoramento, no que diz respeito aos

programadores ocorre, tanto por meio das entregas periódicas do produto a cada período de

Sprint, como, também, por meio do auto-controle que a própria equipe realiza, em nome do

cliente, pelos trabalhadores que tem esse papel no Scrum. Isso não significa, contudo, que se

pode  desprezar  o  papel  dos  softwares  de  monitoramento  no  controle  do  trabalho  de

programação  de  software.  Já mencionamos  neste  capítulo  a  presença  do  JIRA como um

programa para a distribuição de tarefas e seu acompanhamento, assim como a existência de

outros com diversas funcionalidades de verificação, como o Rescue Time e o Intranet Labour

Claiming.

66 Por vezes este recebe o nome de Project Owner mas as funções são basicamente as mesmas.
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Assim,  em  ambos  os  processos  de  trabalho  (programação  de  softwares e

teleatendimento)  a  figura  do  cliente  demandante  do  atendimento  da  central  de

teleatendimento ou do software desenvolvido é presença não apenas constante, mas também

organizadora  dos  processos  de  trabalho,  o  que,  por  consequência,  tem  influência  no

ritmo/cadência do trabalho e nas condições de trabalho.

Outro ponto de aproximação possível ocorre por meio da estruturação do trabalho por

equipes. Alguns dos mecanismos da forma de organização Toyotista do trabalho em equipe

operam dentro das centrais de teleatendimento. Um deles é a responsabilização individual e

coletiva para se atingir as metas. A formação de equipes de trabalho e a responsabilidade

dessas  equipes  para  cumprir  metas,  assim como a  responsabilização  individual  por  estas

metas, com as respectivas sanções ou recompensas aparece aqui de forma a gerir o trabalho

do teleatendente, tanto individualmente, quanto em sua relação com a sua equipe e por meio

de competições  entre  equipes.  Há uma diferença,  porém,  entre  esta  organização  e  a  dos

programadores, no que diz respeito ao papel da supervisão e à presença do controle e do

monitoramento do trabalho. Nas centrais de teleatendimento, a pressão dos supervisores (a

própria utilização do termo supervisor já denota esta diferença) é bastante palpável, embora

isso não elimine seu papel como motivadores da equipe. Além disso, a disposição física do

ambiente de trabalho de forma mais rígida, com separação em baias, também denota uma

verificação  do  trabalho  de  forma  mais  sensível  do  que  nos  ambientes  de  trabalho  dos

programadores de software.

Os ambientes de trabalho mais  descontraídos  de algumas empresas de  software,  no

entanto, nos parecem possíveis apenas na medida em que perpassa, pelas equipes e por seus

trabalhadores,  a  lógica  da  auto-gerência  e  da  auto-taylorização,  mais  forte  entre  os

desenvolvedores do que entre os teleatendentes. Dessa forma, não seriam necessárias baias ou

um ambiente de trabalho que remeta ao controle e monitoramento “tradicional” do trabalho

se o gerenciamento já se encontra internalizado pelos programadores, grupos e equipes de

programadores e se, por fim, no momento de entrega do projeto ao cliente seja possível obter

dos trabalhadores o que cita este líder técnico:

Geralmente em um mês você tem algo que dá pra entregar, um valor com uso para a produção

mesmo. Então quase certo que uma vez por mês você vai ter uma sexta-feira que vai passar

comendo pizza [na empresa] até 4h, 5h ou 6h da manhã’’. (entrevista 1 – líder técnico).
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A partir desta exposição comparativa, retomamos o que Huws (2017) aponta a partir

de pesquisa com trabalhadores considerados criativos do setor de Tecnologia da Informação

em diversos países da Europa. Para a autora, “(...) impressionaram muito algumas tendências

comuns que atravessam todas essas variáveis. Em particular,  uma visível padronização e

intensificação do trabalho e uma aceleração de seu ritmo.” (HUWS, 2017, p. 256). Tendo

isso  em vista,  a  autora  afirma  que  mudanças  na  divisão  do  trabalho  têm sido  altamente

dinâmicas, com decomposição e recomposição de setores, da organização do trabalho e de

qualificações. Um componente que opera neste contexto é o da desqualificação, por meio do

qual o conhecimento dos trabalhadores acerca do processo de trabalho pode ser capturado

pelos gerentes, analisado e padronizado para criar processos mais simples e, portanto, mais

suscetíveis de serem impostos ou prescritos, realizados de acordo com scripts.

Para a autora, um aspecto que caracteriza este processo é que “Há uma ligação íntima

entre a simplificação das atividades rotineiras e a expansão do papel do gerente.” (HUWS,

2017, p. 261). Retomamos, neste ponto, o levantamento estatístico realizado pela SOFTEX,

que pode dar pistas valiosas nesse sentido. Segundo os dados coletados, o cargo que mais

cresceu nos 10 anos abarcados pela pesquisa foi o dos gerentes, sendo este aumento de 260%

nas empresas dedicadas exclusivamente à tecnologia da informação.

Com isso,  acreditamos ser necessária  a  análise  dos processos  de trabalho tratados

nesta dissertação sempre tendo em vista esta possibilidade de uma racionalização cada vez

mais profunda, inclusive das formas de trabalho que seriam consideradas à primeira vista

intelectuais. É neste sentido que caminham as reestruturações produtivas e as recomposições

e reorganizações do trabalho, guiadas sobretudo pela gerência científica. Para isso, o único

contraponto  –  mais  do  que  um  componente  intelectual  ou  cognitivo  que  teria  surgido

acidentalmente por meio da inserção das TICs nos processos produtivos – é a organização e a

contra-ofensiva dos antagonistas deste processo: os trabalhadores.  

Por  fim,  nossa  argumentação,  aqui,  foi  realizada  no sentido  de  demonstrar  que  a

gerência do trabalho e sua racionalização, dedicadas a subordinar os processos de trabalho a

outras determinações que não o próprio interesse coletivo de quem trabalha, é um processo

que  atinge  também os  trabalhadores  da  produção  de  softwares,  trabalhadores  digitais  ou

trabalhadores do imaterial. 

Nesse sentido, iniciamos esta discussão a partir da exposição das formas de gerência

historicamente  utilizadas  para  esse  fim,  assim  como  da  apresentação  da  origem  e
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consolidação  do  setor  de  TI  no  Brasil.  Expusemos,  assim,  as  flexibilizações,

desregulamentações de regras trabalhistas e terceirizações que possibilitaram, por sua vez, a

conformação de um trabalho realizado por projetos, em íntima ligação com a demanda do

cliente. Chegamos, a partir deste contexto, à análise das metodologias ágeis, forma gerencial

que vem em um processo de consolidação e de se tornar hegemônica no processo produtivo

dos programadores de software. 
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Considerações Finais

No  decorrer  desta  pesquisa  procuramos  apreender  os  elementos  constitutivos  da

organização  dos  processos  de  trabalho  na  produção  e  desenvolvimento  de  softwares  no

Brasil. Neste  processo,  nossa  ênfase  foi  a  análise  crítica  de  aspectos  da  gerência,

monitoramento e controle do trabalho e da utilização, para esta gerência, das metodologias

ágeis, baseadas em preceitos toyotistas. 

Para nos inserir neste debate buscamos, no primeiro capítulo, situar o Toyotismo –

forma de gerência predominante na produção capitalista após a crise do “pacto fordista” -

como a forma de organização histórica capaz de superar a crise da acumulação dada pelas

resistências operárias à organização capitalista do trabalho e pela crise econômica durante

toda a década de 1970 e 1980. Abordamos o Toyotismo não como um modelo produtivo, mas

como uma prática hegemônica de controle, um produto da luta de classes e de uma ofensiva

do capital contra o trabalho, com resultados particulares em cada formação social concreta.

Nossa perspectiva, assim, trata-o como uma forma organizativa de racionalização do trabalho

que avança na radicalização da gerência do trabalho coletivo para além do Taylor-fordismo.

Avança  por  meio  da organização do trabalho  em equipes;  por  meio  da  participação  dos

trabalhadores, que se tornam responsáveis pela qualidade do produto e, neste mesmo sentido,

avança fazendo o trabalhador  vestir  a camisa de “colaborador” da empresa,  ao participar

ativamente da resolução de problemas e auxiliando a gerência na redução dos tempos mortos.

Neste contexto, a inserção das TICs no âmbito produtivo possibilitou, em conjunto

com estas mudanças gerenciais e organizativas, a dispersão do movimento operário e de suas

organizações de classe, desmembrando, no mesmo movimento, cadeias produtivas, levando

etapas da produção para outras localidades geográficas.  As terceirizações também surgem

neste horizonte, fragmentando categorias inteiras, fomentando uma relação de clientela entre

diferentes processos de trabalho e criando um fluxo tensionado de entregas, impulsionando,

ainda,  a  concorrência  entre  as  empresas  terceirizadas  e  o  rebaixamento  dos  salários  dos

trabalhadores dessa rede de empresas fornecedoras de produtos e de serviços.

A partir deste entendimento tratamos, no capítulo 2 desta dissertação, da formação do

setor de Tecnologia da Informação no Brasil. Houve, em sua origem, uma política de reserva

de  mercado  com o intuito  da  proteção  e  fortalecimento  de  empresas  nacionais  do  setor.

Diferente de países que trilharam o caminho “terciário exportador”, empresas de pesquisa e
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desenvolvimento  de  software  no  Brasil surgem  para  atender  um  mercado  interno,

principalmente das telecomunicações, do setor público e do setor financeiro. A reserva de

mercado,  no entanto,  não  resiste  ao  lobby  de grandes  multinacionais  do  setor  e,  em um

âmbito  mais  abrangente,  à  própria  conjuntura  da  década  de  1990  de  privatizações  e

terceirizações. Neste mesmo contexto, ocorrem diversas flexibilizações no que diz respeito às

proteções trabalhistas e, ao mesmo tempo, as terceirizações também passam a se tornar uma

prática em ascensão.

Dessa  forma,  o  trabalho  dos  programadores  de  software  no  Brasil  passa  a  estar

inserido em uma estrutura produtiva subordinada no que diz respeito à divisão internacional

do trabalho e submetido a relações de subcontratação, terceirização, regras trabalhistas mais

flexíveis e, por fim, a um trabalho que tem fortes vínculos com projetos específicos, o que

alguns  autores  denominam  projetificação,  que  tem  consequências  quanto  ao  ritmo,

produtividade e organização dos processos produtivos da produção de softwares.

No capítulo 3, buscamos analisar o Lean Digital e suas metodologias ágeis como um

desenvolvimento ulterior do Toyotismo, que propõe a produção enxuta e por projetos para a

indústria de software. Após um curto período de pouca influência da gerência nos processos

de trabalho dos desenvolvedores de  softwares  até o movimento progressivo de  subsunção

real deste trabalho,  tornou-se possível a organização dos programadores em equipes que se

articulam  em  torno  de  projetos  delimitados  entre  a  empresa  e  seus  clientes.  Com  a

incumbência de realizar entregas periódicas ao cliente – e aguardando seus feedbacks – e de

realizar reuniões periódicas com os gerentes do projeto – que quase nunca são chamados por

nomes que lembrem gerência – estes programadores recebem tarefas, ou tasks, ou stories de

um software que, por meio de um Kanban de afazeres, distribui as parcelas divididas do todo

do projeto.

Formas de monitorar este processo são inseridas nas ferramentas informacionais de

trabalho. Softwares de distribuição de tarefas e de acompanhamento de sua execução figuram

no  cotidiano  de  todos  os  trabalhadores  abarcados  por  nossa  pesquisa  empírica.  Estes

programas  que  organizam  a  produção  dos  desenvolvedores  contêm,  absorvidos  em  suas

funções digitais, os “antigos” relógios de ponto e os cronômetros de tempo de execução das

tarefas.  Formas  de  controle  para  além  das  “digitais”  também  se  fazem  presentes:  na

estruturação do trabalho por projetos,  na formação de equipes de trabalho e nas reuniões

periódicas entre os trabalhadores e seus supervisores concebidas pelas metodologias ágeis.
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Além disso, cumpre um papel fundamental o que chamamos de auto-taylorização dos

coletivos  do trabalho.  Entendemos  esse  processo por  meio  da  interiorização  da gerência.

Notamos assim, um controle ideológico instrumentalizado pela utilização de determinadas

terminologias, que originam uma aparência de trabalho sem subordinação. Por meio disto, há

uma delegação de maiores responsabilidades produtivas ao trabalhador coletivo, tendo por

base a dissimulação e a mistificação das relações de exploração. Este processo está ancorado,

como também buscamos demonstrar, por um modo de vida que prescreve, ao trabalhador, um

determinado tipo de perfil e de conduta adaptado às necessidades da produção flexível e por

projetos. Este perfil, nesse sentido, deve estar articulado com a “cultura” digital, que exige a

flexibilidade, a adaptabilidade e a própria afinidade dos trabalhadores com as ferramentas de

trabalho. 

A cooptação gerencial da subjetividade dos trabalhadores se apoia, sendo assim, na

sua afinidade pela tecnologia, por determinados elementos da cultura  pop, dos  videogames,

de uma cultura tecnológica que tornaria  este trabalho diferente do  antigo trabalho.  Esses

elementos são mobilizados de várias maneiras:  na  gamificação  dos processos de trabalho,

com a criação de “desafios” a serem superados pelos trabalhadores; na disponibilidade de

videogames,  puffs,  frigobars  e  outros  elementos  no  ambiente  de  trabalho,  dando  uma

aparência de liberdade produtiva; na recusa, por alguns trabalhadores, de métodos de luta e

organização  coletiva  “tradicionais”  e,  ainda,  na  participação  consentida  e  adesão  do

trabalhador às técnicas das metodologias ágeis, e, mais do que isso, na transformação deste

trabalhador em um divulgador e propagador destas metodologias.

Dessa  forma,  acreditamos  ter  abordado  elementos  que  em  nossa  análise  são

formadores  de  um modo  de  vida,  que  tem,  por  objetivo,  a  naturalização  dos  interesses

capitalistas, que são reproduzidos entre as formas de consenso e também de coerção.

As  promessas  de  um  novo  trabalho,  um  trabalho  imaterial,  um  trabalho  do

conhecimento  livre  de  subordinação  nos  parece  cada  dia  mais  distante  do  cotidiano  dos

programadores  de  software.  Apenas  a  gerência  e  os  evangelizadores  de  metodologias

gerenciais parecem de fato determinados a apontar para este horizonte do trabalho. De acordo

com nossa pesquisa, chegamos à conclusão, portanto, que avança um processo de controle

cada vez mais minucioso do trabalho destes trabalhadores do  software.  Apontamos para a

tendência de que esse possa se tornar um trabalho cujas características centrais podem ser a

repetição e a distribuição de tarefas previamente concebidas e prescritas.
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Gostaríamos, ainda,  de registrar que o desenvolvimento desta pesquisa, a partir de

suas questões iniciais, suscitou, por sua vez, a formulação de diversas outras questões que

merecem um aprofundamento, ou seja, outros objetos de pesquisa que poderiam dar origem a

outras frentes de trabalho. Se as metodologias ágeis procedem por meio de uma radicalização

da  racionalização  gerencial  sobre  o  trabalho,  nos  pareceu  um  problema  premente  a  ser

analisado as possibilidades de uma dispersão ainda maior do controle gerencial através da

proliferação de diversas plataformas digitais que despontam oferecendo “mediar” o encontro

entre empresas e a força de trabalho dos desenvolvedores de software.

Neste  mesmo  sentido,  outro  ponto  a  ser  mencionado  é  o  dos  impactos  da  nova

legislação trabalhista e do aumento das possibilidades de terceirização aprovados no Brasil

em  2017.  Quais  seriam  as  formas  de  precarização  do  trabalho  dos  desenvolvedores  de

software  a  partir  destas  alterações?  Um setor  em que,  marcadamente,  a  maioria  de  seus

trabalhadores  são  regidos  pela  CLT  poderia  ver  alterada  essa  configuração?  Quais  os

impactos disso para a gerência e a subordinação do trabalho? 

Por  fim,  conforme  buscamos  demonstrar  neste  texto,  as  alterações  na  divisão  do

trabalho e a complexificação desta divisão são uma dinâmica constante a partir da subsunção

real dos processos de trabalho, que inaugura a produção tipicamente capitalista. Assim, uma

dinâmica  de  composição  e  recomposição  de  trabalhos  e  de  qualificações,  ou,  ainda,  um

processo de desqualificação de certos trabalhos permeia todas as formas de organização e de

gerência do trabalho. As metodologias  ágeis, caso abordado nesta pesquisa, operam neste

sentido.  Estas  metodologias,  assim  como  a  produção  enxuta,  o  Toyotismo  e  o  Taylor-

fordismo são formas históricas que este processo assume, sendo articuladas com um conjunto

de relações sociais que conformam o modo de vida. Por tratar-se ainda, de formas históricas,

compreendemos  e  contemplamos  suas  transformações,  alterações  e  radicalizações  no

horizonte do trabalho e das relações sociais.
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ANEXOS

Anexo 1 – Roteiro de entrevista dos programadores de software

● Atuação,  informações  do  trabalho,  dados  socioeconômicos  e  identificação  do

entrevistado 

1. Nome do entrevistado, Sexo, Idade, Etnia (auto-declaração), Escolaridade, Salário,

Estado  Civil,  Filhos  (se  sim,  quantos?)  (faixas  salariais:  entre  5  e  8  salários

mínimos; entre 8 e 10 salários mínimos; acima de 10 salários mínimos). 

2.  Você poderia  elaborar  um breve resumo do seu percurso na empresa? (quando

entrou? em qual cargo? CBO? Descrição do dia-a-dia na função? cargo atual? Caso

tenha mudado de cargo, quando e por quê? Novo CBO? Descrição do dia-a-dia na

nova função?)

● Organização do trabalho

3. Você poderia elaborar um breve resumo de como está organizado o seu trabalho?

{hierarquia,  etapas  de trabalho,  fluxo de comunicação,  atividades  exercidas  (Você

executa funções que vão além das atribuições seu cargo?), controle/monitoramento

(supervisor  ou  software  [Se  sim  para  softwares,  qual?  Poderia  descrever  como

funciona e qual a sua opinião?]), Home Office, jornada de trabalho (turnos, pausas,

férias,  banco  de  horas,  contato  com a  empresa  fora  da  jornada  de  trabalho,  hora

extras)} 

4. Houve recentemente alguma mudança na organização do seu trabalho na empresa

como um todo ou em seu setor? (LEAN, XP, SCRUM e etc...) Em caso de resposta

afirmativa,  como  afetou  seu  trabalho?   (Evangelização/catequização  destas

metodologias/SPRINTS)
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5.  Existe  uma  política  de  qualificação  na  empresa?

(obrigatoriedade/participação/quais  cursos/expectativa  da  empresa  com  a

qualificação/opinião do trabalhador/papel do empreendedorismo).

● Condições de trabalho

6.  Faça  uma  breve  descrição  de  seu  ambiente  de  trabalho.  [Questões  de

saúde/segurança/comitês/participação/programas  motivacionais  (participação/quais

programas/expectativa da empresa/opinião do trabalhador)/avaliação do ambiente]

7. Há rotatividade de trabalhadores no setor em que você trabalha? Como ela

interfere nas condições de trabalho? [demissões, terceirização]

8. Qual é o seu tipo de contrato de trabalho? [Há trabalhadores terceirizados em seu

setor? Há diferenças (salário, jornada, comunicação e hierarquia) entre eles e outros

trabalhadores?] (Verificar se conhece/se empresa atua como Anjo Investidor)

● Sindicalização/ organização e ação política

9. Você conhece o sindicato do seu setor? [Participação/presença do sindicato/assédio

da empresa/negociação coletiva/greve ou outras formas de atuação]

● Divisão sexual do trabalho/ gênero/ raça/ 

10.   Qual o perfil de trabalhadores no seu setor? (etnia, gênero, reclamações (salário e

contratos)/atuação do sindicato/atuação da empresa).
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Anexo 2 – Breve apresentação das entrevistas

No  decorrer  desta  pesquisa  de  mestrado,  como  dissemos,  realizamos  entrevistas

qualitativas,  a  partir  de  roteiros  semi-estruturados,  com 11 trabalhadores  do setor  de  TI,

essencialmente programadores, desenvolvedores de software e outros correlatos. Embora esta

não tenha sido uma pesquisa amostral  quantitativa,  buscamos ter acesso por meio dessas

entrevistas  ao  mais  diversos  cargos  e  funções  que  estruturam  a  programação  e

desenvolvimento  de  software.  Neste  anexo  pretendemos  fornecer  alguns  aspectos  que

possibilitem a melhor compreensão acerca das experiências e das trajetórias dos entrevistados

que contribuíram com esta pesquisa, ainda que preservando sua anonimidade. Em negrito,

estão assinaladas as formas pelas quais nos referimos a estes entrevistados no decorrer desta

dissertação.

No que diz respeito às empresas nas quais os entrevistados trabalham ou trabalharam,

há  alguma  variação  de  tamanho  das  empresas,  de  vínculo  empregatício  e  também  das

atividades das empresas, que pretendemos deixar claro na descrição de cada entrevistado.

Fizeram parte do escopo desta pesquisa trabalhadores que programam softwares In House, ou

seja, que trabalham em empresas cuja finalidade não é a produção de softwares mas contam

com  setores  internos  dedicados  a  este  fim, e,  também,  trabalhadores  em  empresas

denominadas Core  TI, cuja  finalidade  e  a  produção  é  justamente  o  desenvolvimento  de

softwares e aplicativos. 

A maioria  destas  entrevistas  foi  realizada  pessoalmente,  com gravação e  posterior

transcrição.  As  que  foram  realizadas  à  distância  também  foram  gravadas,  por  meio  da

plataforma digital utilizada para a entrevista.

A Entrevista 1 – líder técnico foi realizada com o líder técnico (ou Tech. Lead) de

uma equipe de programação de  software  de uma grande empresa do ramo financeiro.  Os

trabalhadores  dedicados  à  programação  nesta  empresa  são  40,  embora,  no  momento  da

realização desta pesquisa, 10 vagas estavam em processo de preenchimento, para uma equipe

que  contaria,  então,  com 50 trabalhadores  envolvidos  com a  programação.  Esta  foi  uma

entrevista essencial para a nossa compreensão da divisão de tarefas entre os programadores.

Este trabalhador, em contato com o cliente da empresa, elabora a concepção do produto a ser

desenvolvido. Feito isso, repassa para a sua equipe, que se utiliza das metodologias ágeis para

o desenvolvimento. 
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A Entrevista  2  –  programador startup foi  articulada  por  meio  da  organização

política que o programador integra, a Infoproletários. Este trabalhador, antes de chegar a esta

startup,  trabalhou com contrato formal em outras duas empresas e, antes disso, chegou a

prestar  serviço  a  uma  empresa  estadunidense  por  3  anos  sem qualquer  tipo  de  vínculo,

recebendo  pagamento  via  paypal.67 Esse,  curiosamente,  foi  o  “vínculo”  (ainda  que  sem

vínculo)  de  maior  tempo  deste  trabalhador.  Todas  as  outras  empresas  em  que  passou

trabalhou por menos de 3 anos – todas sendo registrado conforme as regras da CLT.

Na empresa atual, ele é responsável técnico pela programação. Esta startup é de um

modelo bastante estereotipada desse tipo de empresa: localizada em um espaço de co-working

com diversas  outras  empresas  similares,  em que há diversas  áreas  comuns onde se pode

trabalhar em puffs  ou em sofás, e, ainda, uma laje para o  happy hour  com cerveja gratuita

todos os dias. As empresas disputam para estar nesse espaço, gerido por um banco. Estar

neste espaço é uma espécie de vitrine. Apesar de ser empresa de menor porte (a equipe conta

com 4 programadores), utiliza-se também de vários elementos das metodologias ágeis.

A  Entrevista  3  –  Analista  de  Sistemas/Banco  de  Dados  trabalha  com  o

carregamento, extração e análise do banco de dados da empresa. Foi a única mulher negra

que conseguimos entrevistar para a nossa pesquisa, em um setor majoritariamente branco e

masculino,  conforme apontamos  no segundo  capítulo  desta  dissertação.  A entrevistada  é

formada em Sistemas de Informação e seu trabalho foi o único dentre nossas entrevistas não

regido  pelas  metodologias  ágeis,  o  que  parece  ser  uma  característica  específica  dos

trabalhadores que trabalham com bancos de dados. Nesta empresa, os trabalhadores podiam

ficar  tanto  alocados  dentro  da  própria  empresa  mas  podiam,  também,  ter  como local  de

trabalho  as  empresas  contratantes  do  serviço.  A  partir  do  contrato  entre  as  empresas

contratantes e a contratada, eram estipulados prazos para o trabalho. 

Nossa entrevista foi marcada logo após um exame admissional desta trabalhadora, que

estava em processo de mudança de emprego.  

A  Entrevista  4  –  Programador foi  realizada  com  um  trabalhador  do  polo

tecnológico de Campinas que trabalha com o desenvolvimento de software para smartphones

que  se  utilizam  do  sistema  operacional  Android  (basicamente,  todos  os  smartphones  à

exceção dos iPhones). Esta empresa, que tem mais de 300 trabalhadores, surgiu na metade da

67 Paypal trata-se de um sistema de pagamentos online.
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década  de  1990  como  um instituto  ligado  à  uma  multinacional  de  tecnologia  voltada  à

telefonia. O entrevistado, formado em Análise de Sistemas, trabalha com programação há 10

anos e estava há 5 anos na empresa, mas, no momento da entrevista, estava em sua última

semana de trabalho, pois havia sido contratado para trabalhar em uma empresa francesa, em

Paris.

Nossa Entrevista 5 foi com um Gerente de TI que tem 25 anos de atuação na área,

com passagem por 4 grandes multinacionais e que, no momento de nossa entrevista, era o

responsável por montar a equipe de desenvolvimento de  software de uma multinacional do

setor automobilístico. Essa equipe será, ainda, responsável pelos produtos dessa empresa em

toda  a  América  Latina.  Esse  processo  de  formação  do desenvolvimento  In  House dessa

empresa havia iniciado há 1 ano e meio da data da entrevista, o que a fez muito interessante

para verificar como se dá a formação da equipe, como se implementam as metodologias e o

que a gerência espera dos trabalhadores. A equipe do setor de TI da empresa, no momento de

nossa  entrevista,  contava  com  50  trabalhadores,  subdivididos  em  squads  de  5  ou  6

trabalhadores cada. 

Este entrevistado, ainda, é o que se denomina evangelizador das metodologias digitais

(ele  mesmo,  ao  se  referir  ao  assunto,  utilizou  o  termo  “evangelizar”),  recebendo

periodicamente  convites  para  realizar  diversas  palestras  e  cursos  a  respeito  do  tema,  no

sentido de incentivar as empresas a adotarem o Agile.

A  Entrevista 6 – Programador  foi realizada com um trabalhador  que conta com

mais de 10 anos de trabalho na mesma empresa, localizada no polo tecnológico de Campinas.

Surgida na primeira metade dos anos 2000, também se trata de empresa criada a partir de

uma multinacional voltada à telefonia. São mais de 300 trabalhadores contratados por esta

empresa. O entrevistado é formado em Engenharia de Software, e, nestes 10 anos de empresa,

circulou por diversos projetos internos, nos fornecendo informações muito importantes sobre

a projetificação deste trabalho, a estruturação das equipes e a dinâmica da transição entre um

projeto  e  outro.  No momento  da  entrevista,  este  programador  trabalhava  em um projeto

internacional, coordenado pela matriz de sua empresa, de programação android. 

A Entrevista 7 – Programador foi realizada com um trabalhador concursado em

determinada prefeitura da região metropolitana de São Paulo como Analista de Sistemas e

que, anteriormente, passou por diversas empresas de consultoria de software que prestavam
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serviço a outras empresas. Chegou a trabalhar, ainda, em uma empresa sem qualquer vínculo,

ou, como ele definiu, era um trabalhador “autônomo não formal” e era “MEI antes do MEI

existir”. Também foi professor do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas de um

Instituto Federal, ensinando linguagens de programação. Todas essas experiências tornaram a

entrevista  muito  importante,  tanto  as  experiências  anteriores  quanto  o  trabalho  no

departamento de TI da prefeitura, pelo qual pudemos ter uma noção do desenvolvimento de

software  antes  das  metodologias,  já  que  o departamento  de tecnologia  da informação  se

utiliza “da mesma forma de desenvolver de 20 anos atrás”.

A Entrevista 8 – Testador, ou Tester,  como as empresas chamam o trabalhador da

equipe de programação e desenvolvimento que realiza os testes dos produtos desenvolvidos.

Este é o trabalhador com mais tempo de empresa dentre os que entrevistamos: quase 20 anos.

Sua empresa, a mesma de outro trabalhador entrevistado aqui, tem mais de 300 trabalhadores

e é um instituto vinculado à uma multinacional de tecnologia. Este entrevistado é, também,

conselheiro  do  sindicato  da  categoria.  Formado  em  Engenharia  Elétrica,  entrou  nessa

empresa quando esta contava com um departamento de telecomunicações. Após remodelação

dos negócios, foi realocado para o setor de software, onde já está a maior parte do tempo de

sua  carreira.  Trabalhou  em  vários  projetos  em  várias  posições  nas  equipes  de

desenvolvimento.

Do  polo  tecnológico  de  Fortaleza,  realizamos  a Entrevista  9  –  Programador

Analista  de  Requisitos.  Este  é  um  programador  de  software  que  se  tornou  um  dos

responsáveis  pelo  setor  de  projetos  da  empresa.  Trata-se  de  empresa  passando  por  um

processo de reestruturação e implementação das metodologias ágeis, sendo que o entrevistado

é um dos responsáveis por esse processo, estando a frente do setor de projetos. Nesta empresa

são 15 os trabalhadores dedicados à programação, divididos em alguns squads menores. Esse

foi o único caso em nosso trabalho empírico em que a empresa estava em negociações para

que seus funcionários CLT se desligassem deste vínculo e se tornassem PJs, o que pode

indicar diferenças regionais na configuração do trabalho no setor. O entrevistado é formado

em Ciências da Computação pela Universidade Estadual do Ceará.

A  Entrevista  10  –  Gerente  de  Projetos  foi  realizada  dentro  da  empresa,  após

visitarmos  a  mesma, localizada  no  sul  do  Estado  de  Minas  Gerais,  em uma cidade  que

pretende ser um grande polo tecnológico do Brasil, contando com uma incubadora de start-
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ups, um centro de ensino de tecnologia e alguns incentivos da prefeitura. O entrevistado é o

responsável por gerenciar e coordenar projetos de empresa que cria e desenvolve tanto o

hardware  quanto o  software  dos seus  produtos.  Assim,  nesta  empresa  são desenvolvidos

tanto software embarcado, o básico para fazer os aparelhos funcionarem, quanto software de

“alto nível”, nas palavras do entrevistado. Como algumas outras empresas do escopo desta

pesquisa,  nesta  as  metodologias  ágeis  começaram a  ser  implementadas  recentemente,  ao

menos  no  que  diz  respeito  ao  software  de  alto  nível,  pois  seria,  sempre  segundo  o

entrevistado, a área que demandaria maior flexibilidade, o que indicaria a melhor situação

para a utilização destas metodologias. Ele é formado em Engenharia de Telecomunicações,

com mestrado na mesma área, ambos por um instituto de tecnologia local.

A  Entrevista 11 – Programadora  foi a única de nosso escopo realizada com uma

trabalhadora que não tinha formação universitária na área de tecnologia da informação ou

áreas correlatas, e sim em Ciências Sociais (curso em andamento no momento da entrevista).

Esta trabalhadora entrou na empresa por meio do Help-Desk,  o setor dedicado a solucionar

problemas relacionados aos softwares adquiridos pelos clientes, atendendo-os por telefone ou

digitalmente. A partir deste trabalho, a entrevistada passou para o setor de desenvolvimento

após alguns meses de experiência. Esta empresa, que trabalha por projetos, presta serviços de

desenvolvimento de  softwares,  aplicativos, manutenção e aprimoramento destes  softwares,

muitas vezes alocando seus trabalhadores dentro do espaço das empresas contratantes. 
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