
'\ 

Ouchi, Wil fiam G. r:eoria Z: co-.--
-mo ÇJS_ empresas podem enfren
tar o desalio·japonês. Compara
ção com The art of Japanese 
management. ' Simdn & Schus~ 
te·r, 1981; e The mind of the 
_st(élteiJist. McG ràw-H i li ~ 1982. 

Segundo seu autor, ,William G. Ouchi, 
Teoria -Z é â filosofia de administra- _ 
Ção, pred_ominante_ em firmas japone
sas, mas _ que se 'encontra t~mbém· ~m 
empresas norte_~americanas bem-su ~ 
cedidas. Â Teoria Z çoncentra .se nos 
aspectos , organizat:;ionais e -compor
tamentais dá empresa. Ouchi, além 
de _pr0fes·sor na Gradua~-e · School. of 
-Management da un-iversity of Cáli
f9rnia, Los Angeles, é consultor de 
empresas. Set:i best-seller, publicado 
pela Addison Wesley, Reading, Mass., 
em 1981, j~ foi tr·a-duziqo para o por
tuguês. Ouchi esteve· em 1982 no . 
Brasil, tendo 'proferido co-nferências : 
no Rio e em São Paulo-. , '· 

,O êxito das indústrias japonesas 
- motivou uma série de estudos vis~n
do ~ncontrar o segredo "que lhes per
mitiu, nas três últimas décadas, inva
dir os mercado's mundiais com tantos 
produtos de elevada qua_lidade· e de
senho-inovativo, a preços imbatívei~. 

. As -, explicações inici~is do mist~rio 
'japonês eram de natureza taylori_ana:·. 
a s_iderurgia japonesa éstaria na ·ori
-gem do milagre. Modernizou-se ç'pós 
a li Guer~a Mundial, construindo~se à 
beira-mar usinas providas .de -altos
fornos gigantes, acia rias -a óxigênio, 
laminadores automatizados, efici~n

tes sistemas de movime_ntaçãb de ma
teriais e de recuperação de calor. As· 
novas tecnologias e as -economias· de 
escala permitiram a produÇão _de a~ 
barato e excelente, insumo básico-:de 

· navios~ carros, material 'rodante, . má
quin~s e outros bens de ativo Hxo ., 

Mais· recentes explicações inclüí- . 
rain automatização, computorizaçâo 
e robotização, investimento intensivo 
em pesquisa e informaç.ão tecnqlógi
cas,· bem como o uso de - novo~ méto
dos administratiVos no. planej<!,_mento 

' pa produção e no controle de esto- 
ques (just in time, Kánban )'. · . . 

Não · faltaram acusações de práti
c~s de' dumping na conquisté;i de mer

.. cado~ de além-mar,· imita.Ção de de~e
nhos e pirataria de técnicas ociden- . 
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tais e, aind~, de pag~mento de salá
rios de -fome a oper~rio.s-escravos. , 

Tal éra, entretanto; .a ga'ma de 
produtos japoneses-que, uni após ou
tro, soÍapavam a suprem~cia de fir-
mas tradicio2ais norte-americanas e 
européias - ~âmaras, rádiós, re l.ógios, 

. tel_evisores, g~avadores, videocassetés, 
copiadoras, calculadoras, . computa
dores, componentes ele-trônicos, má -

-. quina.s-ferramenta, tratores, robôs e 
muitos . outros -- que · novas- explica
ções, mais profundas, tiveram de ser 
dadas. 

A. receita .do êxito talvez fosse a 
instituição dos Círculos de Controle 
de · Qu~lidade. - Os CCO's são grupos -
de operários que se_ reúnem para 
diagnosticar e resolver problemas de 
melhoria de qualidade, , reduçã0. de 
cuStos e aumento de produti_vid~de. 
-0 desenvolvimento .dà consciência de 

Empresas Z · 

RelaÇã0 efnp~egatfcia perm~nente 

· Avaliação e promoção lel"!tas 

Carreiras não-especial.ízadas 

_ .Mecanismos, implfcitos de con1role 

Tomada <i:olet.iva de decisão 

~ Responsabilidade coletiva 

Preocupação pelo conjunto 

Ouchi obs.erva qÚ~ muitas empre-. 
sas . norte~ameri~a0as, bem-súcedidas 
- IBM, Hewlett Packard, Intel, Delta 
Airline_s, Eli Lilly, 'Easfman Kodak, 
B6e-ing, Procter ,_a-nd Gamble, 3M e 
outras -- adotaram l:1á mui-to os con
ceitos él~ Teoria Z. Portanto~ su~ere; 
a adoção da Teori-a Z representa _so
lução para -revitalizar a -produtividade 

. e revigora( o m_oral Qas .c~mpanhias 
norte-americanas. 

Obvi·amerite, o Prof. Quçhi acred.L
ta que a abordagem da Teoria Z per-_ 
m iti'rá ao·s p~ íses oci_denta is enfrenta r 
o desafio japonês, a despeito das van
~agen.s cultur~is nipônicas: educação 

_ orientad~ p-ara a sóbrevivência · ç:tq, 
país, ~utodisciplina, .frugalidade, tra
dição de trabalho árduo e de poupan- _ 
ça, suporte do governo à indústria e à 
exportação, . e colaboraçã,o .dos s_indi_-

. catas com as .empresas. ··, 
1 

As pesquisas do Próf. Ouchi- ini
ciara.rn-se em J973. Mais d~ que nas 
firmas japone~as em si, _ele se interes-

"sa em exàminar a . ~plicabilidade dos 
métodos ' japoneses de administração 
às companhias norte-americanas. Um 
'seu - colega pesqui_~ador,_ : Rjchard 
Tanrier Pascale,_ pu_b~iéou, em. c~làbo-

qualidade · · .nos . próprios operár:ios 
permitia dispensar a presença de 'ins
peto.res e .zerar defeitos. Os · CCÇ)'s 
constituíram- eficaz -método de parti
cipação da mão-de-obra e de integr~
ção com os a I tos esc-a I ões da empresa. 

.Examinaram-se· a seguir a organi
zaçãÕ e a administração qas· empresas 
japonesas de. maior porte. _O Prof. 

. 0-uchj 'iden~ificou três componentes 
comportame.ntais releva~tes - qu~ 

. denomina: trust (confiança) , subtlety 
(sutileza) e intimacy (intimidade)'. 
Trata-se de del-icadas .engrenagens 'no 
lnter-relacionamen:to entre pessoas na 
empresa, que prÓmovem. a confrater
_hização, o esp'rit de corps e o traba 

. lho de equipe . ._ . 
Sete características essenciais dis~ 

tinguem, segundo -Ouchi, as empresas 
z das empresas tradicionais, que ele 

· ~ .. 
chama empresas A~ · - · · 

Empresas A 

Relação empregat (cia dê cu'rta çiuras:ão 

Avaliação e promoção rápidàs 

Carreiras especializa9as · · . 

, Mecanismos expl feitos de controle 

T amada' individuá! de decisão _ 

Responsab i I idade .individual 

Preocupaç~o s~gmentada 

-ração com Anthony G. Athos, o re
s.ultado de. uma an~lise comparada de 
firmas ja-ponesas, sobretudo a Mat
sl:lshit~ , com ··em-presas norte-ameri
caf'las, notadamente a. ITT. Trata-se 
do _ The Art o f Japanese managemen t 
(Shnon & Schuster, 1981): ~les exa
minam sete ângulos, que denomi-· 
nam -de' "sete S": stràtegv (estraté-

. g ia), structure - (estrutura), system 
(sistema de trabalho), ski/1 (habilida
de),<-sty/é (estilo), 'staÚ (equ.ipe) e 
·supf!rordinate goáls (metas transcen
dentais) :· Concluem ·que ·as empresas 

- norte~americanas bem-sucedidas são . 
__ equiparáveis às japonesa-s no que tan
ge· a-os três primeiros S, que são ele
mentos tangíveis. o modelo japonês 
é bem . s~pe'rior quanto aos quatro úl ~ 
timos S, os intangíveis.- A cultura 

·oriental proporciona vantagens no 
tr~tam~nto da ambigüidade ~ da incer
teza, da imperfeição e da interdepen
dênéia.' A tradicão ocidentai eria_ t~n 
sões entre ct-u:ofe ' e Sl:JbordirJado, e en-

. t're empresa e público. Apreciamos a 
lideranÇa dura, individual ísti~a, do~ í 

minante, despefdiçadora · de recur- 
sos- humanos. Para Pascàle ·e Athos, a 

·enipn~sa moderna, ~Para· sobreviver; 
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.deve ter bpas marcas· nos sete S, e Burbidge, John·, L. Pl.aneiamen-
não somente . nqs pontos enfatizados 'I , todo ainda .ré o preconizado por ele, 
pelo Prof: Ouc.hj. · to . e· controle . da produção. já que o uso de computador poa'e . 

. Hichard Pascale e Anthony Athos . Trad . . do i~~glês The principies ficar caro demais para esse tipo de 
são,. 'além de consultores, professores, . . o f production control, por Luiz trabàlho. Assim, embora en.)lelheciqo, 
respectivamente, na Stanford Univer- Henrique. d~:. Silva. São Paulo, pode ser recomendado sem restrições 

· G d · · , · Atlas, 198.3. 556 p~ J?r.ochura, . o livro de Búrbidge para ser' usado em . 
. s1ty · ra uate School of. Business e na 

Harvard Business School. o Prof. Pas-·. ilustrado, sumário, glossário. nível de. graduação em escolas de 
administração e e11g~mhari~, nos cu;. 

cale efetum.i consultori;:~s e pe·squisas ' .sos, de administração fabr-il e de pre-
junto ·à McKinsey and Company, im- . dução· ~ planefamento e controle da 

· portante firma de consultoria norte- . · · 
. americana'. A McKinsey proc~rava as . pr9dução. Para todos aque,les que es-
.características da "excelente empre- tão trabalban<;lo em oficinas, o ·livro 
sa"~ O seu dire~or da filial de Tóquio, Em 1962, Ruy Aguiar da Silva Leme, não tem limitação de: uti.lidaqe: é ne-
Kenichi Ohmae, em the · Mínd of the professor ·catedrático da Escola Poli- cessário.· Par·a 

0 
ensino intensivo o li-

strategist , (McGr.aw~Hil. f, '19S2), joga técnica da Univers.idade de São Pau- , vro ,deve ~er. complementado, ain?a, 
forte e\ nova luz sobre 

9 
fenômeno lo, disse a este resenhista que ·não ha- - por outros ~ue entra~ erh de~alhes 

japonê.s. -Para Ohmae, a empresa ja- · via outro · livro iguai ao de Burbidge , s~bre planeJamento lmear (existem 
pone~ é um empreendimento bélico, para controle e·-planejamento da pro~ diversos em .Português), ~lanejarne~-, 
em guerra permanente contra os dução, principalme·nte para empresas to de,es:toqu_esou produ~ao por·meiO 

'-competidores, cujo extermínio é .seu ' que trabalham sob encomenda. J.me- .de t"Qedta· m~vel, r~res~ao ·etç.; usan-
. ~bjetivo. A arma principal é o talento . djatame·nte, fui · comprar · tal livro .. ·do programas de ~aqumas HP ou T~, 

.empresarial e administrativo do estra- · (como. o livro estrangeir'o era barato·· · ou . ~té g~andes umdades IBM, um 11-
tegista que comanda· a. luta. comparado, ao salário . de profe.sso; vro sobre' ~E RT •. CPM_e análise de ~e-
- . Ohmae' ilustra sua doutrina· com adjunto ainda , não redistribu ídó e . des. (tamb~m extstem em portugues) 

,· uma profusão de e~emplos, q!Je mos- como as livradas tinham: estoq~es e, fmalme~t?, _um_livro q_ue d~? uso ' 
tram os estrategistas japoneses em . naquela época) e não houve enganQ da probabllts:lca tndustrl_al, senes d~ 

' ação. Os elementos organizac'ionãis e . - o livro era ótimo. Verifiq!Jei que Mar_kov, teona de serv1ço (-atendi- . 

administrativos traziqos à baila, pela Burbidge tinha OL:Jtro livro específico .mento), etc. 
Teoria Z, bem como os métodos tay- sobre produção · por · encomenda e Agora, honestamente,.. . afinal · 
lorianos, são, na visão de Ohmae-Mc- também o comprei. Assim, · os· ,dois quem, na área de pl~mejamento da 
Kinsey, armas e munições no arsenal livr.os serviram por anos ato'ra na prá- produção, · precisa dessas técnicas de 
do ,, empresário-administr~dor. A _pe- tica ' e nas aulas, Principalment~ para pesquisa, operacional . enumeradas 
dra filosofai que transmutou a pobre- milhares de meus alunos que devem · acima? Quase ninguém. Diremos, ,1% · 
za japonesa em dourada prosperidade lembrar-se das críticas ~e Burbidge · ou menos. 'Então à conclusão que se 

· não é ap~nas a filosofia de relações ao "lote econômico" de compras e impõe· é que o l.ivro de Burbidge é su-
.humanas, mas, sim, a tomada racio- produção. ficiente para q~::Ja~e todas as pessoas 
nal de decisão, quer intuitiva, quer Agora, após 20 anos, chega às· mi~ que trabalham na área. _E é um livro 
quantitativa . .Esta ênfase na · -to·mada rihas mãos a primeira edi'ção da tra- · eficaz, cada cruzeiro 1]asto nele · se . 

· de decisãO . e no planejamento recor- dução Para o · português ~ que é mui- paga -em pouco tempo. 'Não há neces-
da~nos os prinçípios.da Escola de. Sis- ' to bem feita. lnfeliZJ'!lênte, não há sidade de grandes conhécimen.fos ma-
.t~mas. · '. nenhuma referência a quantas, edi- temátiç:os, ninguém precisa do título 

: A .leitura dos três livros . meneio- ções_ foram feitas na lnglâterra·; sim-· de mestrado · em ·computador, basta 
nados nesta resenha · 'é válida par'a · plesmente a data. do livro e.m inglês é .usar · o~ diagramas q~e · Burbidge' pro
nossos empresários e administradores , apresentada como· sendo 1978. Real- · põe_ e o negócio vai andar. . 
e salutar para nossos,: tecnocratas; tec- : _mente, ·· há diferenças entre as duas· . ·Muitos bons administradores se 
noburocratas e governantes, embora, edições de 1978 e 1962, visíveis pela ~ .perdem por impor teorias complica- · 

· ~esta altura, já seja tardia. . o tradução. Nos. anos _ intermediários .d~s de ' planejamento_. ~urbidge não. ' 
. difundiram-se técnicâs que começa- ·Assim, sua fàma cresceu' até do outro - . 

çJaude .Machline * r~m com o ~-tso de previsão por meio lado da chamada cortina de ferro, ou 
de média . móvel e nivelamento expo- -seja, nos países socialistas. Ele .já en-

* Professor titular no-Departamento 
de Administração da' Produção e de 

· · _Operàções lndustriais ·(POlf. 
, EAESP/FGV. 

Resenha bi'(Jliogrdfica 

. n_encial e a probabilística (Brown,· · sinou em quase todos os países da 
1958) para a fixação do estoque mí- Eur9pa·· oriental. (R~ssaltemos um~ · 
nimo, teoria de serviço etc., enquan- ·. observação: país . socialista também 
to também o PE RT se tprnou impor- tem, problema de planejar produção 
tante sob a forma de aná.lise de redes. . sob eincomenda .. ) : . . 
A ·inclusão de algumas páginas sobre A traduç'ão do livro é. exce.lente, 
PERT _parece ter sido à única conces- não :havendo .falhas. visíyeis. 0 -gl.ossá-

. são, além de uma série de 'aperfeiçoa- . rio é útil.' lnfélizmente, como sempre 
mentos. Concessão às técnicas recen- · àcontece em livros traduzidos ou na-' 
·tes· não 'significa desprezá~fas, mas cio:nals, não há índice remissivo alfa
Burbidge passa ao leitor a segurança ·. bético, existente na ediçãq inglesa d~ 
'de que para planejar na peq-uena . e 1962, o. que, num- livro eomo este; 
média empresa, para prod~ção sob faz falta. A , apre-sentação gráfica ·é . 

. encomenqà na gtande empresa, o mé- _ muitc;> ·boa e ~ ao_contrário do obser-

.. ) 
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