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Resumo: A aprendizagem tecnológica das empresas siderúrgicas brasileiras, durante o 
período de implantação e consolidação do setor no país (1943-1989), foi bastante 
heterogênea. Que mecanismos explicam a heterogeneidade desses processos de 
aprendizagem, centrados na transferência de tecnologia e na introdução de inovações 
incrementais? Os estudos existentes, com freqüência, conferem papel quase exclusivo às 
decisões estratégicas das direções das empresas. Essa dimensão, embora decisiva, é 
insuficiente. A formação de competências produtivas pelas firmas dependeu também do 
caráter contingente de processos decisórios que permitiram (ou não e em graus diversos) a 
construção de mecanismos incitativos (e de controle) que contribuíram direta e indiretamente 
para a absorção, criação e reprodução (socialização e/ou codificação) do saber técnico nas 
empresas. No âmbito deste trabalho, discute-se a influência das políticas de gestão de 
recursos humanos e das rotinas organizacionais sobre os processos (contingentes) de 
aprendizagem das empresas siderúrgicas brasileiras. 
Palavras-chave: Gestão da Aprendizagem Tecnológica, Rotinas Organizacionais; Políticas 
de Recursos Humanos. 

1. Introdução 

Este trabalho inscreve-se num projeto de pesquisa mais amplo sobre gestão, relações 
de trabalho e aprendizado (transferência de tecnologia e inovação incremental) na siderurgia 
brasileira. O texto apresenta algumas hipóteses explicativas para o êxito (e para as 
dificuldades) do desenvolvimento tecnológico de algumas empresas do setor. Para além das 
decisões de investimento da alta administração das empresas, acredita-se que teriam 
concorrido favoravelmente tanto os mecanismos que asseguraram a coordenação dos 
processos decisórios, em primeiro plano, as rotinas organizacionais; quanto as medidas que 
incitaram à cooperação, assim como os dispositivos de controle sobre os indivíduos e de 
gestão dos conflitos; notadamente as políticas de gestão de recursos humanos e as relações de 
trabalho. 

O trabalho divide-se em quatro seções (aí compreendida esta introdução). A próxima 
seção discute, de modo sumário, as relações entre aprendizagem, rotinas organizacionais e 
gestão de recursos humanos. Na terceira seção do trabalho, caracterizam-se os processos de 
aprendizagem das empresas siderúrgicas brasileiras. Inicialmente, apresentam-se formas de 
transferência de tecnologia e de inovação incremental; modalidades de políticas de gestão de 
recursos humanos; e conjuntos de rotinas organizacionais. Em seguida, procura-se tipificar os 
processos de aprendizagem de cada empresa a partir da interação entre as características 
dominantes da gestão de recursos humanos e das rotinas. A quarta seção apresenta algumas 
conclusões preliminares e indica temas para trabalhos posteriores. 

Entre as principais fontes do trabalho citem-se enquetes diretas do autor junto às 
empresas do setor, além de artigos, teses, dissertações e monografias publicadas nas duas 
últimas décadas, e de publicações das empresas e de entidades setoriais (ABM e IBS). No que 
concerne o levantamento primário, os relatos apóiam-se na observação direta de situações de 
trabalho e em entrevistas, com roteiros semi-articulados, junto à direção das empresas, 
técnicos, engenheiros e, em alguns casos, operadores(THIOLLENT, 1980). 
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2. Aprendizado, rotinas e gestão de recursos humanos 

Nos últimos anos, a discussão sobre a gestão do conhecimento tem ganho 
progressivamente espaço na literatura gerencial. Assiste-se , no âmbito das empresas, à 
numerosas iniciativas que compreendem do emprego de inteligência artificial para a tomada 
de decisões (sistemas especialistas, notadamente) até a formação e gestão de bancos de dados 
que teriam por objetivo transpor para a organização o conhecimento técnico disperso entre 
seus membros. No afã de assegurar uma sorte de permanência e reprodução do conhecimento 
organizacional, observa-se, inclusive, um amplo esforço de normatização e padronização. 
Alguns autores advogam, inclusive, uma tendência à codificação do conhecimento graças às 
novas tecnologias da informação e comunicação, que permitiriam uma grande redução dos 
custos de armazenagem e transmissão de informações em suportes magnéticos (COWAN; 
DAVID & FORAY, 2000; HATCHUEL & WEIL, 1995; HAVARD BUSINESS REVIEW, 
2000,2001; ISHIKAWA, 1984). 

A questão é todavia mais complexa. Em primeiro lugar, o conhecimento não se 
resume à informação (ou ao algoritmo) e o ato de aprender requer uma atividade cognitiva 
particular, por exemplo, a elaboração de uma heurística de solução de problemas (DOSI, 
1995). Em segundo lugar, a transferência do conhecimento do indivíduo (sujeito) para a 
organização (aprendizagem organizacional), tema caro a trabalhos já clássicos como os de 
Argyris & Schon (1979) e a outros mais recentes como o de Nonaka & Takeuchi (1995), não 
é de modo algum trivial. Em terceiro lugar, o conhecimento é, muitas vezes, idiossincrático e 
dependente do contexto no qual é elaborado, características que não são estranhas à inovação 
tecnológica (AMABLE; BARRE & BOYER, 1997). Em quarto lugar, graças à dimensão 
tácita do conhecimento, traduzida no aforismo ‘sabemos mais do que podemos dizer’, está 
presente em toda atividade cognitiva (POLANYI, 1962,1966,1969). Sabe-se que nem todo 
saber pode ser articulado e apresentado sob a forma de uma linguagem ou sistema de 
símbolos de modo a ser transferido a um indivíduo desde que este conheça o código, 
prescindindo do contato (e da interação direta) com outros indivíduos que dominam aquele 
conteúdo (MANGOLTE, 1997,1998). Em quinto lugar, alguns autores, opondo-se à tese da 
tendência à codificação do conhecimento, lembram ainda que toda nova informação 
codificada cria (e depende de) novos conhecimentos tácitos para que possa ser interpretada, 
aplicada e difundida (LORENZ; LUNDVALL & JOHNSON, 2002). 

No âmbito da firma, os processos de absorção, de criação e de reprodução do 
conhecimento são mediados por regularidades que coordenam a tomada de decisões e que tem 
uma dimensão duplamente cognitiva e política. Logo, entende-se que os processos de 
aprendizagem dependem de regularidades que ‘pilotam’ (ou guiam) o processo de tomada de 
decisão no que se refere à formação de competências organizacionais. 

Nesse sentido, os processos de aprendizagem (seleção e compra de tecnologia, 
decisões de investimento, inovação técnica incremental etc) dependem da coordenação de 
decisões. Sob este prisma, o conceito de rotinas organizacionais como mecanismos que 
dirimem conflitos, permitem economias cognitivas e simplificam os processos decisórios 
parece-nos de grande interesse. Mesmo se usualmente empregadas na sua dimensão cognitiva 
(‘como se os indivíduos numa organização fossem todos anjos’), as rotinas organizacionais 
possuem uma dimensão política que é inseparável da primeira (CORIAT & DOSI, 1998; 
DOSI & NELSON, 1994; MANGOLTE, 1998; NELSON & WINTER, 1982).  

Em seguida, se as empresas existem porque sabem fazer coisas (têm competências 
específicas que as diferenciam e permitem sua sobrevivência), há também que se indagar 
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sobre a implicação dos indivíduos com as organizações, isto é, as razões que levam os 
assalariados a cooperar e sua importância para a performance das firmas. As políticas de 
gestão de recursos humanos, na medida em que condicionam a repartição do valor gerado nas 
empresas (ou correspondem a um ‘pacto distributivo’ microeconômico entre capital e 
trabalho), são elementos importantes do cenário no qual se desenrolam os processos de 
aprendizagem tecnológica. Acreditamos que as políticas voltadas para a estabilização e 
internalização da gestão de mão-de-obra, os chamados mercados internos de trabalho, muito 
difundidos na siderurgia brasileira no período 1943-1989, são de grande interesse neste ponto. 
Mesmo quando se afastam de sua formulação canônica  de Doeringer & Piore (1971), podem-
se definir os mercados internos de trabalho pela internalização a uma organização de tudo que 
diz respeito à gestão de mão-de-obra (seleção-recrutamento, treinamento-formação, 
promoção-carreira, nível e formas de remuneração), sob relações de trabalho estáveis. 
Usualmente, discutem-se as conseqüências dos mercados internos de trabalho para a 
segmentação do mercado de trabalho. Neste artigo, tomam-se os mesmos pela sua dimensão 
incitativa, ou seja, se representam certos compromissos distributivos entre cada empresa e 
seus assalariados (emprego estável, salários acima da média do mercado e relativamente 
protegidos de flutuações conjunturais típicas do mercado externo de trabalho, perspectivas de 
promoção-carreira e evolução salarial), poderiam contribuir para a implicação subjetiva dos 
assalariados com o trabalho e com a organização. 
 

3. Aprendizagem tecnológica na siderurgia brasileira 

No período de implantação e consolidação da siderurgia brasileira, os processos de 
transferência de tecnologia caracterizaram-se, sobretudo, pela compra, absorção e 
desenvolvimento incremental de tecnologia. Muitos estudos existentes buscam as razões do 
insucesso e do êxito de cada experiência nas decisões da alta direção das empresas 
(DAHLMAN & FONSECA, 1988; FIGUEIREDO, 2001, PAULA, 1992). 

O Quadro 1 apresenta as principais características da aprendizagem de cinco grandes 
empresas (aços longos e planos comuns, e aços especiais) de sua origem até fins da década de 
80. De fato, decisões (estratégicas) de investimento custaram caro às empresas ‘D’ (abandono 
de uma linha de produtos de baixo conteúdo tecnológico, porém rentável) e ‘E’ (escolha de 
uma linha de produto em dissonância com a estrutura da demanda). Contudo, os êxitos das 
decisões de investimento das empresas ‘A’ (modernização e ampliação de capacidade) e ‘B’ 
(mudança radical da linha de produtos), assim como aspectos positivos das decisões 
estratégicas da empresa ‘C’ (modernização e ampliação de capacidade ainda que com 
excessiva diversificação da linha de produtos), são insuficientes para explicar as diferenças de 
seus processos de aprendizagem (FERREIRA, 1997; FURTADO et alii, 1999). 

Elementos contingentes, condicionados por aspectos que exploraremos abaixo, foram 
decisivos para os processos de aprendizagem, tais como: 

a) o grande interesse e envolvimento dos principais fornecedores de tecnologia 
(empresa ‘A’), seu oposto (empresas ‘B’ e ‘C’) ou sua fragilidade (empresa ‘D’), mesmo 
que não tenha sido condição de suficiência da eficácia da aprendizagem (empresa ‘E’); 

b) a gestão eficaz dos contratos de expansão e a capacidade, ainda que moderada, 
de coordenação de fornecedores (empresas ‘A’ e ‘D’) ou seu oposto (empresas ‘B’, ‘C’ e 
‘E’); 

c) a institucionalização e eficácia de atividades de suporte técnico nas empresas 
(empresa ‘A’) ou seu oposto (empresas ‘B’, ‘C’, ‘D’ e ‘E’); 

d) os efeitos de transbordamento da venda de tecnologias incorporadas (sobretudo 
de implantação, reforma e operação de plantas siderúrgicas) sobre a construção de 
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competências organizacionais, que podem ser caracterizados como importantes (empresa 
‘A’), moderados (empresa ‘C’) ou incipientes (empresas ‘B’, ‘D’ e ‘E’). 

Quadro 1 - Aprendizagem tecnológica na siderurgia brasileira – 1943-1989 
 

A B C D E

Modalidades de contrato de transferência 
de tecnologia, fases iniciais da empresa

BOT – Building 
Operating and 

Transfer, 
formalmente Turn 

Key

licenciamento de 
tecnologia

Turn Key
licenciamento de 

tecnologia
BOT – Building 

Operating and Transfer

Envolvimento do(s) principal(is) 
fornecedores de tecnologia (licenciamento 

e assistência técnica)
alto baixo baixo moderado alto

Envolvimento de fornecedores de 
equipamentos e de obras civis no projeto 

de investimento
alto baixo baixo moderado baixo

Efeitos de transbordamento (spillovers) 
da venda das tecnolgias adquiridas sobre a 

aprendizagem

fortes, 
cumulativos e 

pervasivos

fracos, descontinuados 
e localizados 

(operação de alguns 
equipamentos)

moderados, 
descontinuados e 

localizados (atividades 
de projeto)

fracos, descontinuados 
e localizados (operação 

de alguns 
equipamentos)

fracos, descontinuados 
e localizados (operação 

de alguns 
equipamentos)

Papel de universidades e consultores após 
a entrada em operação das usinas (ou 

novas linhas)

cooperação 
(projetos conjuntos)

pontual (prestação de 
serviços)

pontual (prestação de 
serviços)

pontual (prestação de 
serviços)

pontual (prestação de 
serviços)

Avaliação 'ex-post' das decisões de 
investimento

corretas corretas parcialmente corretas equivocadas equivocadas

Eficácia de Centros de P&D
existentes e 

eficazes
existentes e pouco 

eficazes
existentes e pouco 

eficazes
inexistentes inexistentes

Características
Empresas

 
Fonte: Elaboração própria a partir de levantamento primário junto às empresas e de estudos de 
outros autores [BRANDÃO LOPES & HIRATA, 1982; COUTINHO & GRECO, 1991; 
CRIVELLARI, 1988; DAHLMAN & FONSECA, 1988; FERREIRA, 1987; FERREIRA, 
1997;  FIGUEIREDO, 2001; FURTADO et alii, 1999; GRECO, 1993,1998; OLIVEIRA, 
1988; PAULA, 1992]. 
 

No que diz respeito às rotinas organizacionais (Quadro 2), estas entraram, muitas 
vezes, em conflito com a aprendizagem tecnológica de várias empresas na medida em que se 
carecia de princípios de coordenação estáveis (não necessariamente centralizadores). O 
intercâmbio de conhecimentos entre funções ou departamentos da empresa (inclusive o 
equacionamento ou a potencialização de conflitos) e a formação de grupos informais de 
prática, conhecidos na literatura como comunidades de prática (BROWN & DUGUID, 1991; 
COWAN; DAVID & FORAY, 2000), ocorreram seja com tolerância velada da hierarquia 
(empresa ‘A’ e ‘D’), seja a despeito de decisões contraditórias da alta direção e/ou como 
forma de resistência à decisões desta natureza (empresas ‘B’, ‘C’ e ‘E’). 

Digna de nota, a relação conflituosa entre P&D e as demais funções de cada empresa 
elevou os custos e a duração do aprendizado das empresas ‘B’ e ‘C’. No entanto, nas 
empresas onde tais conflitos foram equacionados de forma satisfatória (por exemplo, na 
empresa ‘A’), o foram, com freqüência, à margem da hierarquia e da (suposta) capacidade 
(estratégica) da gerência em antecipar problemas, fazer as melhores escolhas e implementar as 
mesmas. Na verdade, os conflitos foram contornados a partir de estratégias de inserção dos 
indivíduos e dos grupos a que pertenciam (engenheiros de P&D que, a despeito de diretiva 
superior, permaneciam nas áreas de produção e aí estreitavam relações pessoais e colaboração 
profissional em detrimento de suas atividades no laboratório de P&D, por exemplo). Já a 
venda das tecnologias absorvidas teve efeito duplamente positivo, canalizando os conflitos 
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intergerenciais ao estimular a acumulação (difusa) de competências –caso da empresa ‘A’. 

Quadro 2 - Rotinas organizacionais na siderurgia brasileira – 1943-1989 
 

A B C D E

Relações hierárquicas

autoritárias, centradas 
no poder do chefe 

imediato, mas 
centralizadas até a 

direção

autoritárias e 
desagregadoras (poder 

dos gerentes 
intermediários levou à 

'feudalização' da 
empresa)

autoritárias e 
desagregadoras (poder 

dos gerentes 
intermediários levou à 

'feudalização' da 
empresa)

autoritárias e 
desagregadoras (poder 

de gerentes 
intermediários X 

organização sindical 
crescente no local de 

trabalho)

enfraquecidas - 'terra de 
nimguém'

Interação entre funções da 
empresa na tomada de decisões 

de investimento

alta (central para o 
detalhamento e a 

retificação das decisões 
estratégicas)

baixa (decisões apoiadas 
em critérios vagos)

baixa (decisões apoiadas 
em critérios vagos)

moderada (interação sob 
a forma de forças-tarefa)

baixa (decisões apoiadas 
em critérios vagos)

Interação entre grupos 
funcionais e tomada de 
decisões operacionais

alta baixa baixa moderada moderada

Relação entre P&D e demais 
funções da empresa

conflituosa e 
competitiva, mas 

mediada por estratégias 
informais (individuais 

ou de grupos) de 
integração toleradas pela 

gerência

conflituosa, competitiva 
e potencializada por 

conflitos de interesses 
entre funções da 

empresa e entre níveis 
hierárquicos 

conflituosa, competitiva 
e potencializada por 

conflitos de interesses 
entre funções da 

empresa e entre níveis 
hierárquicos 

incipientes - 
concentrados nas 

relações com a empresa 
matriz do grupo à qual 

'D' pertence

inexistentes

Papel dos centros de 
informação técnica

eficazes (visão dinâmica 
- difusão interna do 

estado da arte no setor 
siderúrgico)

pouco eficazes para a 
difusão (controle, 

inclusive restrições de 
confidencialidade, sobre 
informações adquiridas 

ou produzidas pela 
empresa)

pouco eficazes para a 
difusão (fraca integração 

com o cotidiano de 
outras funções da 

empresa) 

incipientes incipientes

Formação de comunidades de 
prática

tolerada, sobrevivem 
aos conflitos de 
interesses inter-

gerenciais

tolerada, mas minada 
por conflitos de 
interesses inter-

gerenciais

tolerada, mas minada 
por conflitos de 
interesses inter-

gerenciais

tolerada, sobrevivem 
aos conflitos de 
interesses inter-

gerenciais

tolerada 

Venda de assistência técnica e 
fortalecimento de comunidades 

de prática
alta quase inexistente quase inexistente baixa quase inexistente

Principais facilitadores ou 
animadores do processo de 

reprodução do conhecimento na 
empresa 

chefes imediatos e 
colegas (pares)

colegas (pares) quase inexistentes colegas (pares) quase inexistentes

Rotinas
Empresas

 
Fonte: Elaboração própria a partir de levantamento primário junto às empresas e de estudos de 
outros autores [BORGES, 1982; BRANDÃO LOPES & HIRATA, 1982; COUTINHO & 
GRECO, 1991; CRIVELLARI, 1988; DAHLMAN & FONSECA, 1988; FERREIRA, 1987; 
FERREIRA, 1997;  FIGUEIREDO, 2001; FURTADO et alii, 1999; GRECO, 1993,1998; 
OLIVEIRA, 1988; PAULA, 1992]. 

 
Diretivas estratégicas para o processo de tomada de decisões, como o fortalecimento 

dos chefes imediatos em todos os níveis, tiveram desdobramentos distintos. Em alguns casos, 
o poder de gerentes intermediários levou à formação de ‘feudos’ que dificultavam a solução 
de problemas técnicos (empresas ‘B’ e ‘C’). Em outros, a forte centralização do poder 
coabitou com estratégias informais de grupos de interesse que conferiram eficácia à 
aprendizagem embora não tivessem este objetivo (como o caso da empresa ‘A’ descrito no 
parágrafo precedente). Em outros casos ainda, o despotismo dos ‘pequenos chefes’ foi 
arrefecido pela organização sindical dos trabalhadores, que valorizando os ‘ofícios’ e o 
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sentimento de pertencimento a um grupo profissional (e social) colaborou para a performance 
operacional da usina e, desta forma, colaborou para a acumulação de competências técnicas 
(empresa ‘D’). 

Pode-se inferir que as políticas de recursos humanos (Figura 3), fundadas, longo 
tempo, numa relação de emprego estável, contribuíram favoravelmente para o êxito dos 
programas de transferência de tecnologia. Todavia, aquela contribuição deve ser relativizada. 
Por um lado, os chamados mercados internos de trabalho não se estruturaram da mesma 
forma. Por outro lado, nem sempre as contrapartidas salariais (e não salariais) associadas aos 
mercados internos de trabalho incitaram os assalariados a cooperar com a performance das 
empresas. 

Quadro 3 – Políticas de gestão de recursos humanos na siderurgia brasileira - 1943-1989 
 

A B C D E

Contratação de jovens 
sem experiência anterior 

de trabalho
quase exclusiva

progressivamente 
importante mas não 

exclusiva

mitigada pela 
contratação de 

profissionais com 
experiência anterior

quase exclusiva

mitigada pela 
contratação de 

profissionais com 
experiência anterior

Preenchimento dos 
postos superiores através 

da contratação interna
dominante

mitigada pelo 
loteamento de cargos 

entre lideranças 
políticas locais

mitigada pelo 
loteamento de cargos 

entre lideranças 
políticas locais e 

militares reformados

dominante

mitigada pelo 
loteamento de cargos 

entre lideranças 
políticas locais

Gama de benefícios 
salariais diretos e 

indiretos
ampla moderada moderada ampla ampla

Determinantes das 
possibilidades de 
promoção carreira

poder discricionário do 
chefe imediato

negociação entre 
grupos de interesse no 

interior da empresa

poder discricionário do 
chefe imediato, 

progressivamente 
arrefecido pela 

negociação entre 
grupos internos e pelo 
fortalecimento sindical

poder discricionário do 
chefe imediato, 

progressivamente 
arrefecido pela 

negociação entre 
grupos internos e pelo 
fortalecimento sindical

negociação entre 
grupos de interesse no 

interior da empresa

Contratação de 
familiares de 
empregados

permamente
inicialmente pontual, 
depois permamente

descontinuada a partir 
de meados da década 

de 80

descontinuada a partir 
de meados da década 

de 80
pouco importante

Salários acima do nível 
de mercado

prioridade da alta 
direção (procura 

assegurá-la como peça 
de um compromisso 

hegemônico)

prioridade dos 
sindicatos (atuação 

fortemente 
reivindicatória)

prioridade dos 
sindicatos (atuação 

fortemente 
reivindicatória)

prioridade dos 
sindicatos (atuação 

fortemente 
reivindicatória)

ameaçados pelo 
enfraquecimento da 

alta direção em relação 
ao Estado e pela 

atuação ambígua dos 
sindicatos

Relações de trabalho
autoritárias e anti-

sindicais
mediadas pela presença 

dos sindicatos

inicialmente 
autoritáras; 

posteriormente 
mediadas pela presença 

dos sindicatos  

inicialmente 
autoritáras; 

posteriormente 
mediadas pela presença 

dos sindicatos  

mediadas pela presença 
dos sindicatos

Negociações coletivas
salvo curtos períodos, 

controladas pela 
empresa

conflituosas conflituosas conflituosas
conflituosas com 

atuação ambígua dos 
sindicatos

Atuação dos sindicatos
salvo um curto período, 
atuação subordinada à 

direção da empresa

pauta restrita à 
questões salariais e 

imediatas

atuação 
progressivamente 

estratégica dos 
sindicatos

atuação 
progressivamente 

estratégica dos 
sindicatos

pauta restrita à 
questões salariais e 

imediatas

Empresas
Características

 
Fonte: Elaboração própria a partir de levantamento primário junto às empresas e de estudos de 
outros autores [BORGES, 1982; BRANDÃO LOPES & HIRATA, 1982; CORREA, 1989; 
CRIVELLARI, 1988; FERREIRA, 1987; FERREIRA, 1997;  GRECO, 1998; LE VEN, 1989; 
MANGABEIRA, 1993; OLIVEIRA, 1988; PIMENTA, 1989; SILVA, 1997]. 
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Assim, a gestão de recursos humanos na empresa ‘A’ foi a que mais se aproximou da 
noção de mercado interno, ainda que com diferenças importantes em relação ao modelo 
canônico de Doeringer & Piore (1971). Em primeiro lugar, naquela empresa as linhas de 
carreira não eram claramente definidas e as possibilidades de promoção dependiam da decisão 
do chefe imediato -condição de suficiência que encorajaria comportamentos despóticos. Por 
outro lado, a mesma empresa teve sempre uma política marcadamente anti-sindical e as 
negociações coletivas foram freqüentemente controladas pela direção da empresa em 
detrimento da organização sindical dos trabalhadores. 

A empresa ‘B’ transitou de uma gestão de RH pouco estruturada para uma política de 
internalização, sobretudo no que toca à contratação interna e ainda que mitigada pela 
apropriação dos mecanismos de progressão na carreira por grupos internos, que ocorreu em 
detrimento tanto da hierarquia gerencial, quanto da ação coletiva dos trabalhadores. No caso 
da empresa ‘E’, pode-se dizer que o ‘modelo’ de mercado interno de trabalho adere pouco à 
sua política de recursos humanos. Já as empresas ‘C’ e ‘D’ transitaram de uma forma 
autoritária de gestão para um quadro de mercado interno com fortalecimento progressivo dos 
sindicatos. Ali, é notória importância da organização sindical para a democratização das 
relações de trabalho, mas houve diferenças. Na empresa ‘C’, a pauta sindical não logrou 
incluir temas como as políticas de investimento e as formas de gestão das empresas. Ao 
contrário, na empresa ‘D’, assistiu-se entre fins dos anos 70 e a primeira metade da década de 
80, uma experiência inovadora de formação sindical (formação cultural e política dos 
trabalhadores) que se cassava com forte presença do sindicato no cotidiano da usina. Pode-se 
mesmo dizer que a performance (e a eficiência) da usina dependia menos da coordenação 
gerencial (havia fortes conflitos inter-gerenciais) que dos laços de solidariedade entre o 
assalariados. Entretanto, no conjunto das empresas, os sindicatos tiveram papel secundário na 
aprendizagem tecnológica, ainda que operários, técnicos e engenheiros, tomados 
individualmente ou em grupos (funcionais ou informais) tenham tido papel central (BORGES, 
1982; BRANDÃO LOPES & HIRATA, 1982; CORREA, 1989; COUTINHO & GRECO, 
1991; CRIVELLARI, 1988; FERREIRA, 1987; FERREIRA, 1997; GRECO, 1993,1998; LE 
VEN, 1989; MANGABEIRA, 1993; OLIVEIRA, 1988; PIMENTA, 1989; SILVA, 1997). 

Inércia das rotinas organizacionais Rotinas organizacionais instáveis e eráticas

Mercado interno de trabalho gerido pela 
hierarquia com sindicatos de empresa

 Aprendizagem cumulativa, coerente e 
rápida (Empresa A)

Aprendizagem pontual, lenta e contingente 
(Empresas C e D, primeiras décadas)

Mercado interno de trabalho com sindicatos 
fortes com negociações coletivas

 Aprendizagem cumulativa, coerente e 
lenta (Empresa D)

Aprendizagem descontínua, ambígua e 
lenta (Empresas B e C - 1983-1989)

Mercado interno de trabalho com gestão 
pouco precisa - Aprendizagem pontual, ambígua e lenta  

(Empresas B, primeiras décadas, e Empresa 
E)

Rotinas Organizacionais

G
e
s
t
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o
 
d
e
 

R
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Figura 1 – Modos de aprendizagem na siderurgia brasileira – 1943-1989 
Fonte: Elaboração própria a partir dos Quadros 1 a 3. 
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A Figura 1 procura tipificar os modos de aprendizagem dominantes na siderurgia 

brasileira. A partir de diferenças-chave entre as políticas de RH e entre as rotinas 
organizacionais, exploram-se as possibilidades de associação entre ambas tendo em vista suas 
conseqüências sobre os processos de transferência de tecnologia e de inovação tecnológica 
incremental. No caso da empresa ‘A’, o componente inercial dos mecanismos de tomada de 
decisão (rotinas organizacionais) e a centralização na hierarquia da gestão de pessoal chamam 
atenção (aprendizagem cumulativa, coerente e rápida). No entanto, como salientamos na 
seção anterior, muitos problemas foram resolvidos ao largo da hierarquia e podemos 
acrescentar que o tipo de ‘pacto distributivo’ entre a alta direção da empresa e seus 
assalariados certamente contribuiu para que soluções alternativas emergissem. 

A empresa ‘D’ ilustra a possibilidade de combinação entre rotinas organizacionais 
estáveis e relações de trabalho mais democráticas (período 1975-1989), ainda que o 
aprendizado desta empresa tenha sido penalizado pela fraca institucionalização das atividades 
de suporte tecnológico e por certos equívocos nas decisões de investimento (aprendizagem 
cumulativa, coerente e lenta). 

As empresas ‘C’ e ‘B’ (a última em menor medida) caminharam em direção a certa 
democratização das relações de trabalho, mas permaneceram imersas em conflitos 
intergerenciais desagregadores e decisões do corpo dirigente que oscilaram entre a ousadia e a 
gestão emergencial e contingente de problemas imediatos (aprendizagem descontínua, 
ambígua e lenta). Finalmente, a empresa ‘E’ corresponde a um caso extremo de combinação 
infeliz entre rotinas ineficazes e gestão de RH imprecisa (aprendizagem pontual, ambígua e 
lenta). 
 
4. Conclusão 

Procurou-se demonstrar que a dinâmica do conhecimento tecnológico na siderurgia 
brasileira não depende apenas de decisões estratégicas voltadas para a compra e 
desenvolvimento de tecnologia. Ao contrário, há que se considerar as rotinas organizacionais 
(regularidades que simplificam a tomada de decisões e asseguram a coordenação de 
comportamentos e ações) e os dispositivos que incitam os indivíduos à cooperar e os formam 
para a cooperação, notadamente, as políticas de recursos humanos. A caracterização dos 
processos de aprendizagem na siderurgia brasileira demonstra diversos arranjos possíveis 
entre estas dimensões, ainda que restem muitos aspectos a serem explorados em trabalhos 
posteriores. 

A título indicativo, cabe discutir com maior nível de detalhe o modo como tanto as 
rotinas organizacionais, quanto a gestão de RH condicionam a aprendizagem das empresas, 
dado que ambas operam, muitas vezes, em planos distintos, algumas vezes convergem na 
mesma direção e, outras vezes, são conflitantes. 

A título de exemplo, uma rotina organizacional determina que uma decisão de 
investimento da alta direção deve ser mediada pela consulta a um fórum colegiado formado 
por representantes de cada função (ou departamento) da empresa. Outra rotina organizacional 
estabelece que o responsável hierárquico de um departamento dá a última palavra sobre a 
pertinência de certa decisão sob a ótica de sua atividade (P&D, produção, vendas, projeto etc). 
Abre-se um conflito entre dois ou mais departamentos da empresa a propósito da dita decisão 
de investimento. A princípio, caberia a um superior hierárquico (diretor ou presidente) 
equacionar o problema. Entretanto, empregados lotados em um departamento (graças a seu 
envolvimento com a empresa -o desejo de realizar um trabalho bem feito e de permanecer na 
organização aí construindo seu projeto profissional, por exemplo- incitado por determinada 
política de gestão de recursos humanos) podem, contrariando diretiva formal da empresa, 
negociar uma solução de compromisso diretamente com empregados de outro(s) 
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departamento(s). Por seu turno, os respectivos superiores hierárquicos podem subscrever 
formal e abertamente tal procedimento; podem tolerá-lo de modo velado ou mesmo rechaçá-
lo, configurando situações distintas e que tem implicações para a eficácia do processo de 
tomada de decisões e para o desempenho da empresa. 

Na mesma direção, merecem tratamento mais aprofundado: a) o papel de comunidades 
(informais) de prática na absorção de tecnologia e na acumulação de competências; b) os 
problemas colocados pelas situações concretas de aprendizado (muitos são os exemplos que 
encontramos e que não puderam ser aqui abordados devido a limitações de escopo) e c)as 
conseqüências da natureza dos direitos de propriedade e dos estilos de governança para a 
gestão das empresas (e para a gestão do aprendizado tecnológico em particular). 
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