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Resumo: Este trabalho é fruto de  pesquisa realizada em indústrias de processo contínuo 
(IPC) que utilizam sistemas automatizados de controle de processo. Para o presente texto, 
são relatadas as etapas nas quais foram investigadas as histórias distintas dos operadores 
inseridos no interior do processo produtivo de uma  fábrica de cimento estudada, e a relação 
destas com a qualidade das intervenções necessárias ao controle eficiente da produção 
contínua.  Foi possível caracterizar os aspectos de competência incorporada atrelada à 
sensoriomotricidade, aos esquemas de ação armazenados via as dimensões social e histórica 
do contexto de produção estudado. A pesquisa mostrou também que a utilização de uma 
linguagem operatória repleta de jargões; a significação e a atribuição de sentido a situações 
específicas são produtos da história vivida no interior daquele processo produtivo e da 
incorporação dos esquemas correspondentes para ação eficaz. São esses ingredientes da 
competência incorporada (“embodied competency”) do operador  que, efetivamente, 
garantem a eficiência no controle do processo e a qualidade do produto.  
Palavras-chave: Controle de processo; competência incorporada. 

1. Introdução 

Este trabalho buscou elucidar a essência da competência posta em exercício na 
produção contínua de cimento.  O objetivo era melhor compreender qual a importância do  
“tempo de casa” (no contexto daquela produção) para a aquisição e desenvolvimento dos seus 
ingredientes sociais e históricos e qual a importância deles para o controle eficiente do 
processo. Ficou provado que a apropriação de um conjunto de significados ou “jargões”, ao 
longo da história do processo produtivo, afeta qualitativamente as comunicações entre os 
diferentes agentes da produção e, indiretamente, a eficiência no controle do processo. 

Na verdade, competência não se adquire somente pelo acúmulo de informações 
descontextualizadas fornecidas em cartilhas, mas resulta do dia-a-dia na produção, do contato 
com eventos, ao longo de uma trajetória que leva tempo para se desenrolar. Trata-se, portanto, 
de uma apropriação que só pode ser entendida como resultando da prática social 
contextualizada, que se desenrola no cotidiano da fábrica ao longo de sua história. 

A qualidade das intervenções sobre o processo de um operador que vivenciou quase 
toda a história da fábrica estudada é superior àquela verificada na atividade de outro operador, 
oriundo de uma fábrica situada em outro estado e com bem menos “tempo de casa” que o 
primeiro. A pesquisa evidenciou o papel da vivência histórica do operador sobre a qualidade 
de suas intervenções. 

Verifica-se que o operador inserido no processo produtivo da fábrica desde os seus 
primórdios (o qual denominaremos por “A” ao longo deste artigo) utiliza-se de termos ou 
“jargões” cujos significados remetem à história dos equipamentos, à história da planta, à 
história do singular processo produtivo daquela fábrica. Os dados coletados e analisados ao 
longo dos três anos de pesquisa mostraram que estes termos possuem um significado 
compartilhado pelo coletivo de trabalho e possibilitam ao operador “A” realizar diálogos com 
menor duração e tomadas de decisão mais rápidas quando comparadas com aquelas realizadas 
por outro operador (operador “B”), que se encontra na fábrica há apenas três anos. 

Há distinções quanto aos efeitos obtidos, quando das intervenções sobre o processo de 
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fabricação do cimento, desses dois operadores com histórias distintas. Nas situações 
investigadas, o operador “A”, mais “antigo”, obtém “efeitos diretos” ao passo que “B” 
geralmente obtém “efeitos por aproximações sucessivas ou ações contrárias”, conforme 
definições de Bainbridge, (1987), como ficou claro no caso do abrir e fechar das válvulas dos 
ventiladores da grelha. Isso é revelador de diferenças de competência. Verifica-se, então, qual 
é o papel das vivências de “A” no interior do processo produtivo, ao longo de sua história, 
sobre a sua competência no que tange ao controle do processo. Ou, em outras palavras, os 
dados mostraram que as dimensões históricas e sociais da competência desse operador se 
manifestam qualitativamente sobre o controle do processo por ele exercido. 

É nítida a correlação entre a maior utilização de indicadores indiretos (como aqueles 
de caráter sensorial, p. ex. a verificação de cor ou finura do material,  de aspectos da poeira no 
interior do forno, da forma como o material “rola” pelas paredes do forno, da presença de “rio 
vermelho” na grelha, da formação de “boneco de neve” na saída do forno, etc.) e a maior 
vivência histórica do operador “A”. Este, que se encontra na fábrica desde a sua implantação, 
utiliza-se largamente de indicadores indiretos para realizar um controle mais regular do 
processo ou “regulação em ciclo aberto”, ao passo que os operadores mais novos na fábrica, 
embora dotados de larga experiência no controle de processo de outras fábricas, como 
verificamos no caso do operador “B”, realizam a regulação do processo por “aproximações 
sucessivas”, termos criados e discutidos por Bainbridge (op cit). Isso acarreta em “idas” e 
“vindas” nos valores das variáveis de controle em relação aos parâmetros de normalidade do 
processo. 

Na realidade, existem certas distinções de linguagens e de percepções que impedem a 
“intercompreensão”, termo usado por Zarifian (1999), entre diferentes atores envolvidos com 
as questões da produção. Mundos que não se interceptam pela falta de um código comum, e 
de um domínio comum de distinções, que permitam aos interlocutores se 
intercompreenderem. 

Tais distinções são responsáveis pela falta de percepção da verdadeira natureza da 
competência em alguns modos específicos de organização do trabalho, levando os 
observadores a rotularem o conteúdo do processo de trabalho com termos que contradizem 
aquilo que é constatado pela observação científica. 

Não se trata de qualificação conforme sentido dado, por alguns autores, como inerente 
ao modelo japonês e a outras alternativas ao modelo clássico, como bem explicado por Piore e 
Sabel (1984). Tampouco se trata daquele sentido de qualificação, conforme atribuição de 
Freyssenet, (1977), que se relaciona aos aspectos tangíveis do posto de trabalho e da tarefa, 
modificados pelas novas tecnologias, e que se encontra atrelado, até certo grau,  ao ensino 
formal e às profissionalizações. Não se está, também, no terreno das organizações 
“qualificantes” ou “qualificadoras” de Zarifian (1991) e, portanto, não são qualificações para 
o exercício da autonomia e da autogestão.  

Talvez, o mais próximo que se tenha chegado do que por ora se busca caracterizar 
como “competência incorporada” seja a fluida noção de qualificação associada a uma espécie 
de competência “pouco objetivada e quase “inobjetivável”, (...) repleta de habilidades opacas, 
mal definidas e intangíveis, carregada de componentes subjetivos e de algo como um “saber-
ser”...” (BELLIER, 1998).  

Qual é, então, a qualificação que permaneceu obscura às análises anteriores?  Que 
espécie de competência está atrelada a ela? Por ora, denominar-se-á de competência 
incorporada esta competência armazenada em forma de esquemas tácitos de ação, atrelados à 
sensoriomotricidade e às estratégias cognitivas dos operadores. Ela é fruto de uma história de 
contato, do corpo e da mente, com as dimensões histórica e social do processo produtivo em 
questão.  

Dada a sua natureza de qualificação operatória que se situa no domínio de um saber 
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tácito já discutido por Donnadieu e Philippe (1994) e por  Le Boterf (1998), verifica-se uma  
ruptura entre os códigos ou linguagens do observador e do sistema observado. Esta ruptura  
contrasta com algumas características pertinentes ao trabalho comunicacional de Zarifian 
(1991). Logo, a competência incorporada pelos operadores abriga uma característica de 
clandestinidade nos processos que se pautam pela predominância do trabalho mental abstrato. 
Pode-se falar de uma “competência-na-ação”, que se resguarda das verbalizações ou dos 
instrumentos disponibilizados pela linguagem. Ela se mantém latente num domínio tácito que 
adquire visibilidade em situações práticas de ação. Um domínio de distinções exclusivo da 
atividade de trabalho envolvida no controle automatizado dos processos contínuos de 
produção. 

 Justifica-se, assim, a permanência da competência incorporada no obscurantismo ou 
mesmo sua ausência nas análises que, ao longo do tempo, têm observado somente os aspectos 
e traços tangíveis deixados por um trabalho que, em sua essência, é intangível.  

 Boa parte da explicação para esta falha ontológica é dada pelo fato de que um 
operador não dispõe nem dos instrumentos lingüísticos nem dos instrumentos de 
conhecimento formal, já epistemologicamente legitimados, dominados por um engenheiro ou 
por um pesquisador. Não pode, portanto, expressar e tampouco compreender a fenomenologia 
que se desenvolve em seu aparelho cognitivo e que o permite, em dadas situações, mediante 
processos cognitivos já interiorizados e tornados inconscientes, tomar decisões, resolver 
problemas e lidar com imprevistos que surgem na “rotina” aparentemente contínua da 
produção em fluxo. 

 Por outro lado, os engenheiros e pesquisadores não observam a realidade (e, 
historicamente, não a têm observado) sob o prisma de instrumentos metodológicos que 
permitam adentrar a essência intangível subjacente aos processos de trabalho objetivos e 
concretos. Pois, a competência do trabalho de controle de processo via sistemas 
automatizados está dada nesses níveis invisíveis ao observador, o qual não lê a complexidade 
por detrás da aparente simplicidade dos fenômenos envolvidos na atividade de controle de 
processos contínuos. 

A competência incorporada é algo inacessível a uma observação superficial e, ao 
mesmo tempo, é algo que atesta a eficiência produtiva desses sistemas. 

 
 

2. Metodologia de Pesquisa 

O discurso dos operadores a respeito da atividade de trabalho foi mediado pelos traços 
objetivos da própria atividade, de acordo com a Análise Ergonômica do Trabalho criada por 
Wisner, 1996. Sendo uma grande parte da atividade regulada de forma subconsciente, 
unicamente a natureza das atividades práticas não possibilita um recurso direto à consciência 
dos atores. 

As entrevistas e observações foram sempre realizadas de forma interativa, cujos 
resultados serviam para orientar as observações da fase subseqüente.  Buscou-se explicitar os 
motivos e razões dos indivíduos, recorrendo à própria fala deles. Essa fala foi respaldada pela 
observação do próprio comportamento dos operadores, não ficando a sua análise restrita 
apenas ao campo dos motivos e razões verbalizados. 

A maior parte das questões foi formulada de forma contextualizada, segundo o método 
de Wisner (1994), referindo-se a situações concretas que haviam ocorrido momentos antes, ou 
durante o seu desenrolar. Procuramos manter o verbo no presente e remeter o sujeito ao seu 
próprio comportamento de acordo com aquilo que foi observado. Questões do tipo “o que 
você está fazendo na...”; “como você soube que...”; “quando é que você alterou o ... o que fez 
você decidir por esta alteração...” etc., foram largamente empregadas. 

Dois operadores, “A” e “B”, em especial, foram submetidos a observações 
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sistemáticas e entrevistas. O gravador foi largamente utilizado e os diálogos foram transcritos. 
Nos primeiros contatos com o campo, algumas técnicas de registro de variáveis foram 
empregadas, como direção do olhar, medição do tempo de atenção a determinada tela, etc. 
(WISNER, 1994). 

 

 
3. Dados e análises 

3.1 – Investigação empírica das dimensões histórica e social da competência na IPC 

As observações sistemáticas e as entrevistas realizadas com dois operadores que 
possuem histórias distintas no interior da fábrica revelaram a existência de formas 
qualitativamente diferentes de se construir um mesmo problema e intervir no processo. 

O operador “A” se encontra inserido na “cultura” daquela fábrica, daquele processo 
produtivo, há cerca de vinte anos, tendo vivenciado todas as mudanças técnicas e 
organizacionais da produção nestas duas décadas de trabalho na empresa.  

O outro operador, “B”, trabalha na fábrica há quase três anos. É oriundo de uma outra 
fábrica de cimento, na qual trabalhou por mais de dez anos no controle de processo tanto por 
sistema analógico (no início da carreira) quanto por intermédio do sistema especialista (por 
cinco anos). 

Observa-se que a forma como o operador “A” conduz os diálogos com a área, os quais 
envolvem termos que fazem parte do vocabulário adquirido ao longo dos anos em contato 
com o processo (e que não surgem nas falas de “B” nem nas dos demais operadores), afetam o 
tempo e a qualidade das intervenções sobre o processo. A diferença qualitativa das 
intervenções ficou evidente após as análises do conteúdo e tempo de duração dos diálogos; 
das expectativas sobre os efeitos das intervenções; da necessidade de acompanhamento, passo 
a passo, das alterações provocadas pelas intervenções (“A” não o faz; “B” sim, o que pôde ser 
verificado pelo número de consultas realizadas nas telas do sistema). Esses diálogos, 
qualitativamente distintos,  viabilizam uma tomada de decisão mais ágil, sendo que a ação se 
dá imediatamente após eles. As intervenções de “A” são não apenas mais rápidas em 
comparação com “B”, mas também menos dependentes da consulta a outras fontes, como 
informações das telas e apoio de supervisores, além de não provocarem oscilações bruscas nas 
variáveis de controle do processo produtivo. A Tabela 1 contém alguns dos dados coletados e 
analisados que ilustram essas diferenças.  
 

TABELA 1- Dados relativos aos diálogos dos operadores 
 

Duração 
/min 

 
No de 
Frases 

No de termos 
que remetem 
à história dos 
equipamentos

Utilização 
de 

Indicadores 
Indiretos 

 
Consultas 
ao 
Supervisor

No de 
Verificações 

nas Telas 
do Sistema 

No  de 
questionamentos 

feitos pelo 
pessoal da área 

   
No do 

Diálogo 

 
 

Situação 

A B A B A B A B A B A B A B 
1** I 2 4 6 11 1 0 1 0 0 0 1 3 1 3 
2 II 0,5 1 2 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 
3 III 1 1 3 4 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 
4 IV 2 3,5 8 14 2 0 3 0 0 0 4 9 1 1 
5 V 1,25 3 6 11 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 
6 VI 1,5 2,0 5 7 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 
7 VII 2 7 12 27 3 0 0 0 0 1 1 5 4 6 
8 VIII 3 8 16 41 3 0 0 0 0 1 5 14 2 6 
9 IX 2 3 6 8 1 0 2 1 0 1 1 2 4 5 

Fonte: O autor.  
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A ligação entre a larga utilização de indicadores indiretos e os termos que remetem à 
história do processo foi demonstrada quando da realização da autoconfrontação em situações 
imediatamente anteriores às ações sobre o processo. O próprio operador diz que “ isso a gente 
sabe olhar”; “ a gente sabe ver”; “a gente faz”; “ a gente não vai só na tela...”; “porque a gente 
já tá acostumado há muito tempo” a “olhar por aí”, a “fazer por aí”, a “buscar por ali”...  

Até aqui, não haveria nada de especial nestas distinções se elas não se relacionassem 
com diferenças nas eficiências de intervenções dos operadores sobre o processo. Se “B” 
conseguisse ser tão eficiente quanto “A” utilizando-se de indicadores diretos fornecidos pelo 
sistema (formais), enquanto que “A” utiliza-se mais largamente dos indicadores indiretos, 
para quê deveríamos discutir as distinções entre as estratégias operatórias se ambas garantem 
o controle do processo dentro dos limites de normalidade? 

Entretanto, qualitativamente, encontramos distinções significativas nas intervenções 
que os operadores “A” e “B” realizam, as quais refletem nas diferenças de eficiência do 
controle do processo que os dois conseguem alcançar. Nesse contexto, os ingredientes das 
competências de “A” já discutidos são essenciais para um melhor controle do processo porque 
nas IPC’s a eficiência está relacionada com a dimensão do tempo associado às intervenções 
de acordo com a abordagem de Duarte (1991). E, conforme mostraram as análises dos dados, 
referentes a dezenas de situações reais investigadas e a centenas de curvas de oscilações de 
variáveis de controle de processo armazenadas no sistema, verificamos que “A” é sempre 
mais rápido e consegue manter o controle do processo sem oscilações bruscas (ao contrário de 
“B”). Ou, conforme expressões utilizadas por Bainbridge (1987), o operador “A” geralmente 
obtém um “efeito direto” enquanto que “B” obtém um “efeito por aproximações sucessivas / 
ações contrárias”.  

O controle do processo exercido por “A” é mais eficiente do que o exercido por “B” 
(tomada de decisão mais rápida, intervenções rápidas e seguras que não provocam oscilações 
bruscas, etc) graças às dimensões históricas e sociais da competência de “A”. Essas se 
materializam nas expressões presentes nos diálogos de “A” com o pessoal da área (“chão – de 
– fábrica”) e nos elementos que ele se utiliza para agir. Ambos são fruto de sua história na 
fábrica pesquisada. Em sua comunicação com os trabalhadores de campo (área), há 
expressões que possibilitam um diálogo ágil, em curto espaço de tempo e permitem agilizar a 
tomada de decisão. Essas expressões dizem respeito às peculiaridades de cada equipamento e 
distinções em relação aos equipamentos anteriores; às características singulares de diferentes 
elementos do processo e suas modificações ao longo do tempo; a jargões compartilhados 
socialmente apenas por aqueles que vivenciaram toda a história da fábrica. Além disso, as 
ações de “A” se baseiam em percepções de características das matérias primas 
independentemente dos indicadores formais fornecidos pelo sistema informático (o que 
consiste, segundo Schwartz (1998), num patrimônio que só pode ter sido adquirido ao longo 
do tempo e da história de “A” com aquele processo).  A percepção das mazelas e disfunções 
ocasionadas pelos problemas de concepção do próprio sistema e pela constante variabilidade 
das matérias primas (que ocorre graças às características da mina) também evidenciaram 
ingredientes históricos e sociais da competência de “A”.   

 

 

4. Conclusões 

Neste trabalho, foi possível caracterizar a manifestação dos ingredientes da 
competência que envolvem dimensões históricas e sociais. A base dessa caracterização está 
dada: 
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1 - Pelas análises dos diálogos do operador com a área, que revelaram a existência de 
termos cujos significados: 
a) Remetem à história dos equipamentos, do processo e de suas transformações provindas da 
dimensão histórica, armazenada na forma de “patrimônio”, termo proposto por Schwartz 
(1998), e que permitem ao operador reduzir o tempo de duração dos diálogos, intervindo mais 
rapidamente no processo;  
b) São compartilhados pelo coletivo de trabalhadores formado por “A” e o pessoal da área, 
revelando a integração deste operador a este coletivo (dimensão social); 

2 - Pelas análises da qualidade das intervenções sobre o processo, que revelaram:  
a) A utilização de indicadores indiretos que supõem a condensação de relações com a história 
(dimensão histórica), sintetizada no registro sensorial (percepção de aspectos da poeira, finura 
de material, como ele rola no forno, etc...): história da profissão e intimidade com as variações 
da matéria-prima (farinha);  
b) A capacidade de antecipação das variações da matéria-prima como fruto do convívio com 
as situações eventuais e com os problemas da planta e do processo ao longo de sua história 
(dimensão histórica): “Essa mina, a vida toda foi isso aí. O trem começa lá e chega aqui no 
forno”; e como fruto da própria utilização dos indicadores indiretos (como, por exemplo, 
quando o operador “A” diz que quando “esse poeirão começa a baixar” indica que o FSC vai 
reduzir. “Eu sei é que a vida toda tive que dar jeito nessa farinha com esse forno assim...”; 
c) Regulação do processo em “ciclo aberto”, conforme denominação de Bainbridge, (1987), 
baseada na larga utilização de indicadores indiretos e nos diálogos com a área em que 
emergem estes indicadores e outros termos cuja significação é compartilhada pelo coletivo e 
remete à história da planta (dimensões histórica e social); 
d) A integração ao coletivo de trabalho (dimensão social) como elemento de suporte para 
intervenção no processo (“precisa saber bem do pessoal onde soprar mais ar”; “eu sempre tive 
muito contato com o pessoal da área. Comecei trabalhando lá... Isso, assim, fez a gente 
conhecer melhor as coisas...”); 
e) Utilização de lembranças de diferentes situações eventuais enfrentadas ao longo do tempo e 
do aprendizado delas derivado para preparar a ação sobre o processo. 

Foi demonstrado que ingredientes da competência de “A” resultam de sua história 
dentro da empresa, o veículo de promoção da vivência de situações eventuais, do convívio 
com o coletivo e sua cultura dotada de significados particulares, e convívio com as 
instalações, equipamentos e suas transformações. Isso reflete qualitativamente na forma como 
o operador regula o processo de maneira mais eficiente. 

Ser competente significa ter-se imbuído das dimensões históricas e sociais que a 
dimensão conceitual ignora. O surgimento de termos que remetem à história do processo 
produtivo no discurso de “A” atestam esse fato, ficando evidenciado o papel dos mesmos para 
a tomada de decisão mais rápida e segura quando o processo assim exige. É no contato com as 
situações eventuais que os elementos das dimensões histórica e social da competência se 
tornaram visíveis no decorrer da pesquisa. Nas comunicações realizadas com a área por “A” 
percebe-se a utilização de termos que também evidenciam profundos conhecimentos dos 
equipamentos e suas características adquiridos ao longo de sua história no processo da 
fábrica. A análise que efetuamos das comunicações que “A” realiza parecem estar de acordo 
com aquilo que Zarifian (1991) afirma quando busca caracterizar a linguagem como vetor 
central da comunicação intersubjetiva. 
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