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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este artigo discute a seguinte premissa: o modelo de competência propugnado por Zarifian é uma proposta que vem ao encontro dos interesses empresariais. O empresariado ressalta a importância da qualificação profissional como um fator primordial para o incremento da produtividade e confere destaque às transformações na qualificação, visto que a nova forma de produzir estaria exigindo uma gama de conhecimentos e atitudes completamente diferentes das até então requeridas. É neste sentido que surge a noção de competência como resposta empresarial às novas exigências (Hirata, 1994). 
O ponto de partida da discussão foi a compreensão de que a economia capitalista mundial se reorganiza desde a década de 1970, fazendo emergir novas formas de acumulação capitalista, as quais vêm (re)problematizar a questão nacional e local, buscando responder à crise do sistema capitalista. Neste novo regime de acumulação que é subsidiado por um novo modo de regulação social e política, quem predomina é o capital financeiro, que “tende a promover um deslocamento qualitativo no movimento de conjunto da economia e da reprodução sistêmica do capitalismo mundial” (Ferreira, 2001, p.3).
Dentre os vários movimentos de regulação engendrados para responder à crise, um dos mais importantes foram os investimentos efetivados em investigações científico-tecnológicas, com um aproveitamento intensivo das inovações técnicas pelos setores produtivos da economia. 
Todo esse processo vem a elevar os gastos relativos ao capital constante e demandar, também, a diminuição dos custos do capital variável no seio do processo produtivo, desencadeando um movimento de reorganização da produção, na qual o trabalho vivo seria em parte substituído pelo trabalho morto e em parte submetido a um processo de (re)organização das relações de produção, caracterizado pela superação/continuidade do paradigma taylorista-fordista. Modifica-se, desta forma, a dinâmica das relações capital-trabalho, havendo a introdução de equipamentos de base microeletrônica e informacional e, também, novos padrões de organização e gestão do trabalho.
É neste sentido que entendo que as várias estratégias de gestão do processo de trabalho e da força de trabalho têm engendrado elaborações teóricas que trazem subentendida a impossibilidade do modelo taylorista/fordista de assegurar a expansão do capital e de conter a resistência dos trabalhadores, fato que vem obstar o desenvolvimento capitalista e caracterizar uma situação de crise. Isto, no entanto, não equivale dizer que houve uma ruptura com o modelo predominante. 
Refletindo a nova organização, as relações de trabalho se modificam. As equipes constituem uma metamorfose das relações anteriores, embora a situação se apresente diferentemente de acordo com cada empresa, sendo muito difícil generalizar as experiências. 
Se o homem não está mais preso à máquina, terá que desenvolver formas de trabalho mais flexíveis e é nesta relação que se estabelece o conceito de polivalência, pois o sistema integrado vai exigir funções técnicas ligadas à fabricação e à manutenção. A nova forma de produzir aponta para uma nova forma de controle do trabalho que vai interferir nas relações hierárquicas de poder, objetivando novas políticas de salários, de gestão e de formação.
Por isso considero primordial destacar que discutir as noções de qualificação e competência é, sobretudo, tomar posição sobre diversas questões tais como: o papel da divisão social e técnica do trabalho, a importância do controle da força de trabalho pelo capital, as relações entre as mudanças tecnológicas e organizacionais. Tais noções são o fundamento de ações concretas pois subsidiam as práticas educativas e de trabalho, no sentido de que os conceitos de qualificação e competência reforçam determinadas relações sociais As novas relações sociais ocorrem em vários domínios tais como: no mercado de trabalho, nos tempos e na organização do trabalho, na produção, no contrato de trabalho, na estrutura de emprego e nas qualificações, no valor social do trabalho, etc. No que se refere às novas relações estabelecidas entre trabalho e formação, a posição de Correia (1997), parece-me bastante interessante no sentido de elucidar as aludidas modificações. Para o referido autor, as relações entre formação e trabalho adquiriram três configurações distintas no decorrer do século XX. O primeiro tipo (que se desenvolve entre o final do século XIX e início do século XX), que tem como principal marca garantir ideologicamente o conformismo, assegurar o acesso ao sufrágio universal e promover o reconhecimento social de novas qualificações que estariam diretamente relacionadas com as novas modalidades da organização do trabalho,para consolidar este processo implementa a escolaridade obrigatória. O segundo tipo (que se desenvolve do fim da segunda guerra até o início dos anos 70),tem como preocupação fundamental a planificação dos sistemas de formação visando que “os fluxos de saída destes fossem funcionalmente adaptados aos fluxos de entrada no emprego” (p.17). Mas, segundo o autor, o otimismo educacional leva necessariamente à explosão da escola de massas e conseqüente aumento da escolarização dos trabalhadores que, contraditoriamente, vem se contrastar com “a relativa estabilidade das estruturas de emprego e com as tendências para a desqualificação do trabalho em conseqüência da taylorização crescente” (p.18). Para evitar pressões sociais era fundamental que não houvesse coincidência entre as qualificações disponíveis e a estrutura de emprego e, por isso, era necessário que o tempo de formação se estendesse artificialmente, fazendo com que os sistemas de formação desempenhassem o papel de reguladores sociais. O terceiro momento é marcado pela “complexificação das relações entre formação e emprego” (p. 18), no qual a concepção de formação é baseada na idéia de que os trabalhadores desenvolvem saberes tácitos adquiridos no processo de trabalho e não por um processo educacional formal (Veltz e Zarifian, 1993), constituindo-se em um dos suportes essenciais da qualificação. Por isso, as empresas passam a ser consideradas como sistemas que favorecem a cognição dos indivíduos, demonstrando maior aproximação entre as empresas e os sistemas de formação. Afora isso, “o trabalho de formação procura induzir a situações em que os indivíduos se reconheçam nos seus saberes e sejam capazes de incorporar no seu patrimônio experiencial os próprios saberes produzidos pelas experiências de formação” (p.37). 
 (Carrillo e Iranzo, 2000).
Nesta perspectiva o problema posto é: concretiza-se uma nova era – a do conhecimento – e com isso, a tendência da sociedade é libertar-se dos grilhões do trabalho explorado e construir práticas que levam a autonomia e liberdade humanas? Ou, mesmo que objetivamente as condições para tal estejam postas, a lógica do desenvolvimento capitalista aponta para um processo crescente de desqualificação do homem e da vida? Entendo que é no movimento desta contradição que se delineia a discussão sobre qualificação versus competência.
Nesta concepção, em cada momento histórico há uma correspondente forma de relação entre o capital e o trabalho, a qual indica o estado do controle do processo de trabalho. É neste movimento que se inscreve o conceito de qualificação. Assim, no sistema classificatório das profissões o tempo necessário para forjar uma habilidade é fator preponderante da qualificação. Isto significa o privilegiamento da educação formal como critério de qualificação.
Nesta perspectiva, o conceito de qualificação está sendo substituído pelo de competências devido à crise do posto de trabalho que impossibilita um sistema de remuneração e de classificação das ocupações. 
Portanto, se por um lado a discussão referente à qualificação remetia à um processo de trabalho parcelar, com tarefas prescritas que exigia do trabalhador apenas a capacidade de as executar com precisão, por outro lado a polêmica referente ao modelo da competência tem como pressuposto a superação desta concepção, apontando para relações de trabalho flexíveis e autônomas, o que equivale dizer que o trabalhador neste tipo de gestão do processo de trabalho deverá ter o conhecimento de todo o processo de produção, havendo, desta maneira, a superação da dicotomia pensar/fazer. Esta concepção privilegia as capacidades desenvolvidas pelo trabalhador através da experiência — qualificações tácitas (Jones & Wood, 1984) — assim como comportamentos necessários para responder a contento às novas exigências, tais como autonomia, responsabilidade e capacidade de se comunicar. Nesta perspectiva, a empresa joga um papel fundamental como um local de aprendizagem, pois é impossível responder às novas exigências se o local de trabalho não se apresentar como potencializador do processo de aprender a aprender.
Por outro lado, no contexto macro, falar de qualificação é se referir a um estatuto de ocupações e ofícios que são remunerados de acordo com o grau exigido de complexidade e de escolaridade. Desta maneira, a formação escolar é destacada, além de se referir à relação capital/trabalho como uma correlação de forças entre classes na qual a representação dos trabalhadores – os sindicatos – seria responsável pelas negociações relativas aos salários. Já no que se refere ao modelo de competência embora a escolaridade seja um fator importante, o que é central é justamente o aprendizado contínuo que ocorre no e para o trabalho, valorizando as atuações individuais. Desta forma, a remuneração do indivíduo, também passa a se dar de acordo com seus méritos (avaliados segundo vários fatores), e é efetivada através de negociações individuais as quais privilegiam o diálogo e não o conflito. 
2. OS MODELOS DE COMPETÊNCIA
Em que pese vários autores se referirem à expressão “modelo de competência”, existem diferentes compreensões do que seja este conceito e que trazem pontos de convergência e de distinção entre si. 
A competência tem múltiplas e variadas definições, sendo que existe um ponto em comum em todas elas que é o entendimento de que a competência refere-se a uma capacidade real, que pode ser demonstrada e, conseqüentemente, está sempre relacionada a uma situação específica. É uma concepção baseada no pragmatismo e que visa, sobretudo, os resultados que podem ser obtidos em um trabalho concreto. Assim o desenvolvimento das competências é uma estratégia para gerar vantagens competitivas — estratégia de produtividade — na qual a gestão de recursos humanos ocupa um lugar central. 
Por isso as companhias necessariamente têm que construir um intercâmbio social no seu interior, no sentido de que o ambiente de trabalho propicie o envolvimento da pessoa humana com o negócio desenvolvido e que os sujeitos tenham consciência dos objetivos traçados e qual o seu papel neste jogo. A produtividade está centrada na “capacidade de articulação entre os sistemas tecnológicos, organizativos e de desenvolvimento humano” (Mertens,1996, p.7).
A aplicação prática do conceito de competência requer inicialmente que as competências sejam identificadas, ou seja, a partir de uma determinada atividade de trabalho, precisar quais são as necessárias para que os trabalhadores possam realizar tal atividade. Pressupõe que o processo de análise seja participativo. Sua abrangência é variada pois “a cobertura da identificação pode ir desde o posto de trabalho até um conceito mais amplo e muito mais conveniente de área ocupacional” (OIT, 2000, p. 1). Estabelecendo-se as competências “sua descrição pode ser de muita utilidade para aclarar as transações entre empregadores, trabalhadores e entidade educativas” (idem, ibidem), por isso se transforma em norma convertendo-se em um padrão.
Feito este primeiro processo, toda a formação, baseada na identificação e padronização das competências, será orientada para gerar competências claras e vinculadas a uma determinada situação e às necessidades imediatas da empresa. Ou seja, ligadas de forma pragmática aos resultados, o que vai permitir que o indivíduo possa ser avaliado ao realizar uma atividade. Por fim, ocorre a certificação que é “uma garantia de qualidade sobre o que o trabalhador é capaz de fazer e sobre as competências que possui para isso” (idem, p.1).
Esta concepção difere da de Zarifian visto que é a empresa que define as competências chaves da organização para, a partir daí, estabelecer a missão e o papel da equipe de trabalho e desenvolver as competências individuais para atingir os objetivos propostos.
Nesta mesma linha, Trasatti e Costa (1999) enfatizam que o amadurecimento da relação das pessoas com a empresa passa pela explicitação de um novo contrato social, ou seja, “é uma explicitação clara da troca, da transação de ‘mercadorias’ (resultado e oportunidade) entre pessoas e empresas” (p.16). Neste contrato a empresa especifica quais resultados quer atingir e, quando estes são alcançados, quais as vantagens financeiras, sociais e/ou psicológicas para os trabalhadores. É uma relação entre os resultados e as oportunidades, que descarta contratos duradouros e situações funcionais estáveis. 
Assim o contrato se baseia “em resultados e na aprendizagem contínua, ficando claro que a carreira das pessoas depende da adaptação rápida ao ambiente competitivo pós-empreendedor” (idem p.27). Não existindo mais possibilidade de carreira, a vida profissional se distingue por diferentes projetos de trabalho. 
A este respeito Manfredi (1998) argumenta que a competência, por trazer “consigo uma fluidização dos códigos sociais preexistentes”, harmoniza-se com a quebra dos direitos trabalhistas e sindicais. Com isso, as dimensões técnicas, sociais, políticas e ideológicas da competência são reveladas. Neste sentido parece-me que o capital constrói e (re) constrói novas representações sociais que se inscrevem no quadro da hegemonia, até porque os próprios trabalhadores, através de suas entidades sindicais, (re) colocam velhas e novas discussões sobre a forma de como se organizar. 
Nesta mesma direção, Tanguy (1997) levanta a hipótese de que o discurso sobre as competências possa dar ensejo ao deslocamento de uma representação que se baseava em uma hierarquia de saberes, para outra que tem no âmago a concepção de diferenciação “entre formas de saberes e formas práticas” (p.55), estabelecendo, desta maneira, relações entre o indivíduo competente com a empresa que possibilita e reconhece esta competência. 
Dubar (1997) ao perceber que o modelo de competência é uma concepção “das relações sociais de trabalho e da organização que valoriza a empresa e o contrato individual de trabalho” (p.99), que tende a suprimir o fato de que o salário é resultante das relações sociais de força e não apenas de relações estabelecidas consensualmente entre a empresa e o indivíduo, questiona se este modelo constitui realmente um avanço que venha substituir de modo mais duradouro a noção de qualificação. 
Já o modelo de competência construído por Zarifian difere da compreensão da OIT como também da de Tanguy, Manfredi e Dubar, no sentido que o referido autor teoriza sobre as transformações que ocorrem no mundo do trabalho, questionando a força da economia e propugnando a possibilidade de construção de uma nova sociabilidade que ultrapassa a lógica instrumental do mercado. 
3. QUESTIONANDO O “MODELO DE COMPETÊNCIA”
Para discutir o modelo de competência na concepção de Zarifian parto inicialmente de três questões que considero que são os alicerces de sua tese, quais sejam: 
	Zarifian e Palloix (1988), ao criticarem a sociedade atual afirmam que uma nova sociedade precisa ser edificada. A questão é: a sociedade pós-econômica está sendo construída? Como se caracteriza esta nova configuração social?

 Devido às modificações das relações sociais uma nova produtividade é engendrada e com isso há a emergência de firmas que incentivam a prática da cooperação e aprendizagem contínua (Zarifian, 1990, 1993b). Nesta perspectiva é possível a construção da denominada empresa qualificante? 
	Estas novas relações sociais imprimem um novo processo de socialização que contribuem sobretudo para a construção da individualidade social Segundo Zarifian e Palloix (1988), a individualidade social é a forma pela qual o indivíduo ultrapassa o caráter privado de sua atividade, contribuindo de maneira ativa com múltiplas relações que ocorrem no interior da própria sociedade, participando da produção de uma nova sociedade. Ela condensa o novo princípio de uma sociedade alternativa na qual as pessoas individualizadas se desenvolvem pelas relações que elas estabelecem intencionalmente entre elas e para uma aproximação de associação (e não mais de dominação). ?
Por considerar que a economia na atualidade representa um imenso fetiche Zarifian e Paloix (1988) pretendem desmitificá-la e traçar pistas no sentido de construir uma nova sociedade, através de um movimento político que aponte as alternativas necessárias a essa construção. Como fazem tal caminho? Partindo da formação da racionalidade econômica capitalista eles afirmam que os elementos necessários para sua constituição foram sobretudo filosóficos e políticos e por isso, para o sistema capitalista se estabelecer, “(...) foi necessário (...) se inscrever nos atos e nos pensamentos dos indivíduos, para que estes (idem, p.14). 
Evidentemente que as bases materiais estavam postas, mas os elementos políticos e ideológicos eram preponderantes para forjar a subjetividade deste novo homem, subjetividade essa ancorada na concepção do indivíduo livre e independente, que possui direitos sobre a propriedade, que procura satisfazer suas necessidades, que vende sua força de trabalho e “delega o poder a um Estado que equilibra as paixões e garante o crescimento da riqueza” (idem, p. 17). Estas bases materiais são o suporte desta nova realidade e vão construir o trabalhador assalariado, um imenso exército de reserva e também uma classe empregadora. 
Assim, a sociedade que se forjava – a sociedade burguesa – caracterizava-se como uma sociedade produtora de mercadorias, ou seja, é uma sociedade regida pela lógica do mercado, na qual a distribuição dos produtos assume a forma da troca. Este processo, para Zarifian e Palloix, repousava sobre dois constructos que são distintos porém inter-relacionados, quais sejam: o processo de individuação privada e a incorporação da força de trabalho no processo de troca. 
O entendimento deste processo, segundo Marx (1988a), só se torna possível se for efetivada a análise do duplo valor da mercadoria (considerada como a forma celular da economia), desvendando desta forma a lei econômica do movimento da sociedade capitalista. A essência do valor de uso da mercadoria é a sua utilidade; porém, o que permite ir além do valor de uso é compreender a substância do valor de troca. Quando a mercadoria adquire valor mercantil é porque nela se “materializou trabalho humano abstrato” (p.47). 
O valor é determinado pelo tempo de trabalho despendido durante a produção de uma mercadoria. Como é o trabalho que produz valor, a força de trabalho torna-se uma mercadoria central para o capitalismo. O valor de uso da mercadoria força de trabalho materializa-se na qualificação, que aparece como fundamental para estratificar o mercado de trabalho. O salário representa o valor de troca da mercadoria força de trabalho, que permite acesso a valores culturais e materiais. Já o excedente, criado pelos assalariados acima do valor de sua força de trabalho (a mais-valia), é apropriado gratuitamente pelo capitalista. 
O avanço da ciência e da tecnologia permite que os capitalistas aumentem consideravelmente a mais-valia, diminuindo o tempo de trabalho necessário, mas mantendo a duração do dia do trabalho. 
E, à medida que o sistema capitalista se desenvolve, a subsunção, que era formal Apesar da coação impingida ao trabalhador pelo capitalista, Marx (s/d) adverte que “se inclusivamente tivermos em conta a relação meramente formal – a forma geral da produção capitalista, partilhada tanto pelas suas modalidades mais desenvolvidas como pelas menos desenvolvidas – os meios de produção, as condições objetivas de trabalho, não aparecem subsumidas no operário: este é que aparece subsumido nelas” (p.126). 
, passa a ser real, isto é, todos os produtos apresentam-se como formas de desenvolvimento do capital e, conseqüentemente as forças produtivas que são provenientes do trabalho social despontam como forças produtivas pertencentes ao capital (Marx, s/d). Portanto, todas as obras produzidas pelo trabalhador coletivo acabam se opondo a este como “ser estranho com um poder independente do produtor” (Marx, 1963, p. 159).
O que se presencia aqui é o capital passando a agir de modo a valorizar a si mesmo, como se prescindisse do trabalho vivo para o processo de valorização, como “mero acessório vivo dessa maquinaria, um meio para a ação desta” (idem, ibidem). 
O que parece aos olhos da sociedade como pilar fundamental da produção e da riqueza não é o trabalho executado pelo homem em um determinado tempo, mas a sua força produtiva geral, objetivada na máquina. O desenvolvimento do capital fixo acaba sendo “percebido” como força material geral, que possibilita que o indivíduo social se desenvolva livremente, o que é uma enorme contradição, visto que este processo pressupõe a existência de uma massa de homens e mulheres situados abaixo da linha de pobreza, que estão impossibilitados de vender sua força de trabalho para sobreviver. 
Marx (1988a) nesse processo evidencia que todo desenvolvimento das forças produtivas visa a produção da mais-valia e, neste sentido, demonstra que existiram formas específicas de produção de mercadorias que ele denomina de “métodos particulares de produção da mais-valia relativa” (p. 243), que são: a cooperação simples, a manufatura e a grande indústria. E é justamente na grande indústria que se consolida o processo de acumulação do capital e a crescente subsunção do trabalho aos seus interesses. A sociedade só consegue “ver” o capital como gerador das riquezas e fomentador de todos os processos relacionais. 
Mas, para Zarifian e Palloix a economia se torna totalitária por ser um processo político e ideológico e, por isso, é possível construir concepções alternativas a esta, visto que o homem, por ser um ente dotado de inteligência e vontade, é capaz de pensar e agir e, desta forma tem condições de edificar relações sociais emancipadoras. 
Assim, para os autores, é preciso desmistificar a economia política e instituir novas formas de regulação social para comprovar na prática que é, 

pelo processo de trabalho que passam todas as revoluções do modo de produzir, as mutações tecnológicas, as transformações dos saberes profissionais. A eficácia de um trabalho útil, , em um tempo determinado, depende de seu poder produtivo. O trabalho útil torna-se uma fonte mais ou menos abundante de produtos e/ou de serviços em razão direta do crescimento ou da diminuição desta capacidade. E este poder não é simplesmente técnico. Ele é social. Como Spinoza havia percebido, é a constituição das relações sociais concretas e do crescimento cada vez mais aprofundado das combinações sociais e naturais, nas quais os indivíduos são colocados, que são a fonte de aperfeiçoamento dos métodos de produção (idem, p: 39).

Portanto, segundo os autores, é preciso afirmar que a força produtiva é do trabalho embora pareça que seja do capital e que é no próprio processo de trabalho que isto ocorrerá, principalmente porque a cooperação que tem sido imposta muda de forma quando, face aos sistemas automatizados e autoregulados de máquinas, os trabalhadores formam um coletivo (objetiva e subjetivamente) que vai desenvolver qualidades sociais para manter em funcionamento todo o maquinário, havendo um processo de socialização cooperativa direta que pode evoluir para uma socialização civil – no sentido da construção do cidadão num processo democrático.
Esta desmistificação, para Zarifian e Palloix, é plausível na atualidade visto que as transformações materiais provenientes da combinação entre informática e telecomunicação tornam possíveis, pelo menos tecnicamente, a coordenação de diferentes sistemas de trabalho, ajustando quase que instantaneamente as produções situadas em lugares diferentes, permitindo também uma conexão direta entre o consumo e a produção, mudando a própria dinâmica da produtividade. Com isso, a forma valor deixa de ser o fator primordial da produtividade. Há, para os autores, concretamente, uma nova produtividade que independe dos tempos de trabalho humano. 
Por conseguinte, para eles, há uma retomada do indivíduo cidadão, que o assalariamento tinha (tem) expropriado – em lugar da individualidade do mercado a individualidade social – uma vez que as produções modernas, ao estimularem comportamentos sociais (de responsabilidade, de autonomia, de competência, de inteligência), vão, ao mesmo tempo, incrementar as exigências produtivas, servindo também como estímulo ao desenvolvimento para além do mercado, pois ultrapassam os quadros da empresa.
Mas, além da questão da nova produtividade, como analisar esta proposta alternativa obra? Entendo que o processo ao qual os autores se referem é contraditório pois, ao mesmo tempo em que a globalização legitima, ocultando, a lógica capitalista excludente, este mesmo movimento impulsiona o processo civilizatório (Alves, 2001). 
Porém, uma das principais controvérsias na proposta da sociedade alternativa é justamente o fato que, ao mesmo tempo em que ela vislumbra um processo cooperativo para além da fábrica, também destrói a unidade da classe trabalhadora no sentido que aponta para soluções negociadas como se o interesse dos trabalhadores e dos empresários fossem os mesmos. Parece-me pertinente, neste caso, indagar: este extrapolar os muros da fábrica por conta de uma individualidade social que ultrapassa o caráter privado da atividade puramente individual, não expressaria o próprio totalitarismo do mercado que consolida um “pensamento único”, que se irradia da produção e se insere na sociedade civil, possibilitando uma maior subsunção do trabalho ao capital?
Ao meu ver, mesmo que exista a possibilidade de mudanças qualitativas nas relações sociais com sentido emancipatório não se pode esquecer “o capital como nexo orgânico articulador da sociabilidade moderna” (Alves, 2001, p. 58). Principalmente porque o capitalismo, nas últimas décadas, tem constituído as sociedades “holding” que permitem a apropriação da mais-valia conjunta de empresas que se organizam em rede e que trazem como ideologia os novos modelos de produção integrada e flexível que exigem trabalhadores “mais qualificados” e “engajados” em processos sociais mais amplos. 
Mas, parece-me subtendido na proposta de Zarifian e Palloix, que se forja uma nova alavanca que a sociedade tem que dispor para “se livrar da economia” e construir uma nova sociedade em que a individualidade social possa ser desenvolvida sem obstáculos. Qual seria esta categoria? 
É a categoria da nova produtividade, que difere da produtividade taylorista. Com esta nova forma de produzir o operário não é mais o coração do encadeamento do fluxo de produção e, conseqüentemente, os gestos operários perdem sua pertinência para calcular a produtividade, pois a referência temporal se modifica. Neste sentido “uma nova lógica de produtividade se apresenta, é uma lógica de velocidade e ação do sistema técnico” (idem, p. 76). 
Assim, o cálculo da produtividade está ligado a outras referências que, segundo Zarifian, são as seguintes: flexibilidade e ação comunicacional.
A relação entre produtividade e flexibilidade refere-se a incerteza e instabilidade do mercado que tem compelido as empresas a substituírem a produção em massa por uma produção mais centrada nos clientes, mais adequada ao jogo global e, por isso dá prioridade à lógica de gestão de fluxo em substituição à lógica dos métodos. Assim, o novo modo de produzir não comporta mais métodos rígidos e rotineiros de produção. Neste sentido, “o critério central de produtividade se torna a rapidez da resposta da empresa a um chamamento do mercado, a redução do ‘detalhe de resposta’” (idem, p.87). 
Nesta perspectiva, a matriz da produtividade depende da relação entre um processo de aprendizagem permanente para responder às demandas do mercado e uma (re) aprendizagem do ambiente interno da empresa. Segundo Zarifian, a empresa passa a ser um lugar de diálogo que facilita os processos de aprendizagem interno e externo.
A relação entre produtividade e atividade comunicacional parte do conceito de Habermas mas, segundo Zarifian, se afasta dele pois une o papel da linguagem ao papel do trabalho. Nesta aproximação, os saberes profissionais passam para um novo patamar pois são constatadas uma nova relação cognitiva e também a emergência de uma integração relacional, que é entendida como “uma rede, densa e complexa, de relações no seio dos saberes profissionais particulares e as lógicas específicas a cada função, que passam a se confrontar e se combinar” (p.94) Segundo Zarifian existem duas possibilidades de evolução nos processos de produção informatizados. Na primeira se constata a emergência de uma nova razão cognitiva que é perceptível nas atividades das indústrias de processo. O operário passa a compreender quais os principais dispositivos do sistema técnico nos processos de transformação da matéria. O uso de símbolos tem uma função cognitiva – o operário constrói uma representação do processo de produção por simbolização e, neste sentido, não é só um conhecimento teórico mas é um conhecimento que pode ser utilizado para supervisionar o funcionamento do sistema mas também, para programar novos funcionamentos. Nesta perspectiva, a linguagem tem um papel fundamental como o dispositivo que fornece a possibilidade de simbolização e de comunicação. Na segunda, a criação de uma rede integrada de relações vai mobilizar uma pluralidade de saberes técnicos e de competências funcionais como: programação e regulagem dos equipamentos, sua manutenção e flexibilidade, o controle de qualidade do processo e do produto, o ordenamento, a fabricação.. Mas esta relação, segundo Zarifian (idem), ultrapassa o espaço da empresa pois o nível de produtividade de um país depende da qualidade de seu sistema educativo e de sua comunicação social, que consolidam saberes sociais necessários para a construção de referências comuns entre os sujeitos. 
Assim, nos dizeres do autor, “este saber social é condição necessária, em grande medida , pela eficácia com a qual o saber profissional específico pode ser colocado em prática no seio das relações de trabalho” (p.98). É nesta perspectiva que ele resgata o valor de uso como central, visto que a utilidade do produto produzido é importante para o comportamento dos assalariados em face de sua produtividade. 
Mas este saber social tem como suporte a qualidade da atividade comunicacional em dois campos. No primeiro domínio, a comunicação é a condição necessária de um acordo intersubjetivo sobre a validade dos objetivos da produção que se concretiza no âmbito da linguagem A hipótese que Zarifian elabora é que “a faculdade de definir o campo de um acordo e em negociar o seu conteúdo sendo um pré-requisito essencial à qualidade da cooperação entre os atores, logo é também um pré-requisito essencial à qualidade da combinação de seus saberes” (p. 101). Segundo o autor, “do nosso ponto de vista o acordo lingüístico sobre a validade dos objetivos (ou seja, sobre sua pertinência) se exprime no conceito de eficiência. Por eficiência entendemos a faculdade efetiva de desenvolver um projeto” (idem, ibidem).. Nesta perspectiva, a produtividade por simbolização é medida pela capacidade do desenvolvimento efetivo de um projeto que é elaborado mediante acordos intersubjetivamente e temporariamente compartilhado entre as partes.
Já o segundo campo refere-se ao desenvolvimento das individualidades Nos dizeres do autor: “Por individualidades, nós entendemos aqui a título principal, as faculdades de auto-aprendizagem e de autocontrole e seu domínio de ação (que integram conhecimentos, compreensões, mas também a restrição da ação social como domínio da ação individual)” (p.102)., visto que não existe comunicação durável se o mundo pessoal de cada indivíduo não estiver integrado à atividade. É justamente por isso que, se desenvolvem, no âmago das relações sociais, os momentos e as necessidades de comunicação que acabam sendo potencializadas se a empresa estiver disposta a abrir seus horizontes e se tornar um local de aprendizagem e de acordos voláteis mais constantes.
Zarifian (idem) conclui que, “a produtividade por simbolização não irá substituir à produtividade operacional. Mas ela se situa, em um nível superior” (p.102). Isto porque a produtividade está intimamente ligada à eficiência na realização de um projeto e também na eficácia das atividades de produção. 
Entendo que o estabelecimento de relações ampliadas na organização é determinado pelo caráter de inseparabilidade do tempo de trabalho requerido na produção e o trabalho executado em geral, o que conduz ao obscurecimento do processo de exploração do trabalho. Fica cada vez mais difícil de separar o que é tempo necessário de trabalho, da extração da mais-valia. O uso do tempo, nesta perspectiva, é diferenciado, refere-se à qualidade, é tomado como tempo necessário para a produção, para o estudo dos eventos e problemas, para a comunicação na relação com clientes e usuários, para a formação de competências e para a supervisão. Isto quer dizer que, nas condições atuais de existência, as ações humanas não são mais engendradas pelas relações de valor? As relações entre os homens não são mais determinadas pelas relações mercantis? Pode-se falar somente no valor de uso sem relacioná-lo ao valor de troca?
Esta concepção está amparada na Teoria da Ação Comunicativa de Habermas. Segundo esta teoria, o mundo subjetivo das coisas, o mundo social das normas e instituições e o mundo subjetivo das emoções (vivências e sentimentos) configura uma totalidade que é permeada por uma ação comunicativa capaz de coordenar estes três mundos. A linguagem, nesta compreensão, permite, por meio de sua estrutura comunicacional, que a comunicação seja estabelecida, criando sentidos e explicitando sentimentos e emoções. A linguagem define o padrão de intersubjetividade em cujo contexto as relações se desenvolvem. Por meio da ação comunicativa os indivíduos em interação podem estabelecer uma base consensual de ação, pois, mediante o uso da razão, podem chegar a acordos satisfazendo as necessidades individuais e coletivas (Habermas, 1999).
Desta maneira, a racionalidade contida na Teoria da Ação Comunicativa não diz respeito à posse de um saber, mas ao modo pelo qual os sujeitos dotados de fala e ação adquirem e empregam este saber. Por isto, a idéia da produtividade simbólica pressupõe: uma função de produção de conhecimentos (como a atividade produtiva ocorre e é difundida; exploração dos espaços possíveis e modificação do uso cognitivo), uma função comunicacional intercompreensível (através da qual se estabelece a validade normativa e também acordos) e uma função de expressão de intencionalidades (própria do indivíduo, concilia a participação em uma atividade coletiva com o mundo intersubjetivo de cada um) (Zarifian, 1995b).
Esta nova produtividade possibilita o conhecimento do processo de trabalho e a ampliação da produtividade operacional, pois permite manter as operações necessárias à fabricação de um produto, como também por meio da comunicação, permite sustentar um processo constante de qualidade, potencializado pelo consenso estabelecido através desta ação comunicativa. Com isso, o trabalhador passa a dominar o processo de trabalho por inteiro.
CONCLUSÃO
Mas compreendo que uma questão precisa ser respondida para prosseguir na discussão: Quem promove o consenso? É possível estabelecer consenso e conciliar interesses a partir do discurso? Concordo com Mészáros (1996) quando este afirma ser impossível numa sociedade permeada de conflitos a existência de uma comunicação ideal e geradora do consenso. Desta forma o consenso é um processo de construção hegemônica, no qual os intelectuais orgânicos ligados ao capital formulam e reformulam sua explicação de homem e mundo. 
Além disto, parece-me que há uma naturalização do processo de exploração e, uma idéia de que as relações entre os homens serão mais bem equacionadas mediante um processo de comunicação que privilegie a intersubjetividade dos sujeitos que se relacionam. Assim, volta à tona a idéia da construção de um capitalismo social, que venha a responder aos problemas concretos da humanidade. Já que o socialismo real não respondeu aos anseios de uma nova sociedade, busca-se uma sociedade alternativa no âmbito do próprio capital, mas que traz a utopia de uma sociedade melhor. Portanto, para a concretização do “capitalismo social” as empresas devem aumentar o investimento no social, minimizando com isto as diferenças sociais. 
Questiono: é possível um capitalismo social? A mudança social pode ser efetivada num processo contraditório, mas harmonioso? 
Ora, Marx (1988b) vislumbrou que a produção social da riqueza alcançaria seu estágio mais desenvolvido no sistema fabril, no qual o trabalho individual é transformado em força social, decorrente não só do desenvolvimento científico e tecnológico, mas também da objetivação do trabalho individual em trabalho coletivo, acarretando uma transformação na base da riqueza social. Por outro lado, ele não afirma que a organização humana calcada no ser social ocorreria de forma “natural”. Muito pelo contrário, Marx e Engels (s/d) referem-se à luta de classes como motor da mudança, afirmando que a superação do capitalismo só ocorrerá com a ruptura das relações sociais capitalistas e a partir dos seus próprios pressupostos. 
A tendência é aumentar a produtividade do trabalho social e, cada vez mais, menos homens serão incorporados à produção das riquezas materiais. As condições de produção possibilitam que o homem se emancipe, mas, por outro lado, a exploração e a opressão aumentam em nível mundial devido à reprodução ampliada do capital.
Deste modo, o conflito capital/trabalho persiste, mesmo com avanços democráticos na própria produção. Sua superação passaria pela construção de uma solidariedade de classe e conseqüente ruptura das relações capitalistas de produção.
Fica claro, assim, que toda relação social é mediada por relações de poder, o que equivale a dizer que se refere sempre à subordinação de indivíduos ou grupo. Com isso, parece-me importante por em relevo a questão do conflito de classe e/ou interclasse. Até porque a racionalização do trabalho fabril traz consigo um conteúdo ideológico que impulsiona a identificação do trabalhador com os objetivos das empresas. Estratégias de recompensas e estímulos à participação, melhores condição de trabalho e mesmo o receio da perda do emprego em função da recessão têm levado a neutralização da ação sindical (Liedke, 1992, Neves & Le Ven, 1992). 
Por conseguinte, se a produtividade engendrada pelo trabalho direto era a questão central do taylorismo e, para que ela se desenvolvesse constantemente eram implementadas relações sociais mediadas por uma lógica operacional, visando uma convergência de interesses que se consolidam em um compromisso e este compromisso era, do lado operário, solidificado pelo ganho de um salário mais elevado e, do lado dos patrões, era um baixo preço de fabricação (Zarifian, 1990), qual é o compromisso que atualmente é demandado para que se estabeleçam as novas relações de trabalho, já que o compromisso taylorista/fordista foi quebrado, ou pelo menos ultrapassado?
Ora, se o acordo taylorista só “se opera se ocorrer uma revolução completa do estado de espírito” (idem, p. 18) dos envolvidos no processo, e foi fundamental a construção de uma imagem social do operário taylorista ligada ao crescimento de seu nível de vida – individualidade ligada ao mercado - imagem social orientada para sua identidade como mercadoria, o que sufocou não só as outras dimensões da individualidade mas, também, o seu enxergar a sociedade em sua totalidade, que nova imagem social se constrói hoje? Como o “estado de espírito" é revolucionado para se forjar a socialização civil?
Acho importante ressaltar que com o processo de reforma do aparelho de Estado, através das políticas neoliberais, há concretamente um deslocamento de serviços que eram prestados da esfera do público para o privado, deslocamento este que vem acompanhado de conceitos que outrora foram utilizados para concretizar relações de classe e fortalecer a organização operária/sindical na luta por sua emancipação. Dentre estes conceitos o de solidariedade é o que tem sido mais distorcido, através de um convencimento pela confusão dos sentimentos. Não é à toa que se assiste a projetos, na área de educação, que em nome da solidariedade a comunidade, tem recebido bons serviços, sem que estes sejam remunerados, como é o caso do Programa Amigo da Escola. Trata-se do chamado voluntariado, que tem capturado sentimentos e canalizado energia para a execução de serviços que até muito pouco tempo eram considerados como obrigação do Estado. Ao mesmo tempo, vem se consolidado como política compensatória, instituindo na sociedade emoções e sentimos que acompanham este tipo de ação.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVES, Giovanni (2001). Trabalho e Mundialização do Capital: A nova degradação do trabalho na Era da Globalização. Londrina: Práxis. 

CARRILLO, Jorge e IRANZO, Consuelo (2000). “Calificación y competencias laborales en América Latina”. In: TOLEDO, Enrique de la Garza (org). Tratado Latinoamericano de sociología del trábalo. México: El Colégio de México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Socialies: Universidad Autónoma Metropolitana: Fondo de Cultura Económica.

CORREIA, José Alberto (1997). “Formação e Trabalho: Contributos para uma transformação dos modos de os pensar na sua articulação”. In: CANÁRIO, et alii. Formação e Situações de Trabalho. Portugal: Porto

DUBAR, C (1997). A sociologia do trabalho frente à qualificação e a competência.  Educação e Sociedade. V. 64. setembro. Campinas: Cedes. 

FERREIRA, Muniz (2001). Globalização: Última etapa do capitalismo?. www.uol.com.br/cultrvox/revistas/orbis/globalização.htm

HABERMAS, Jürgen (1999). Teoria de la acción comunicativa. V. I e II. Espanha: Taurus.

HIRATA, Helena (1994). “Da polarização das qualificações ao modelo da competência”. in: FERRETTI,Celso João, et alli (orgs), Tecnologias, trabalho e educação: um debate multidisciplinar. Petrópolis: Vozes.

JONES, Bryn, WOOD, Stephen (1984). “Qualifications tacites, division du travail et novelles technologies”. Sociologie du Travail. Paris, n.4.

LIEDKE, Élida Rubini (1992). Inovação tecnológica e ação sindical nas indústrias metalo-mecânica e eletro-eletrônica no Rio Grande do Sul. Educação e Sociedade, nº 41. Campinas: Papirus: Cedes.
MANFREDI, Silvia (1998). Trabalho, qualificação e competência profissional – das dimensões conceituais e políticas. Educação e Sociedade. n°64. setembro.

MARX, K (1997). Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Grundrisse) 1957 – 1858. v. 2. México: Siglo Veintiuno

____________ (1988a). O Capital. v. I. São Paulo: Nova Cultural.

____________ (1988b). O Capital. v. II. São Paulo: Nova Cultural.

____________ (1963). Manuscritos económicos e filosóficos. Lisboa: Edições 70.

____________ (s/d). O Capital. V. VI. São Paulo: Moraes. 

MERTENS, Leonard (1996). Competência laboral: sistemas, surgimeiento y modelos. Uruguais: OIT; Cintefor

MÉSZÁROS, István (1996). O Poder da Ideologia. São Paulo: Ensaio.

NEVES, Magda de Almeida & LE VEN, Michel (1992). Organização do trabalho, inovações tecnológicas e resposta sindical na indústria microeletrônica: Estudo de caso em Minas Gerais. In: Educação e Sociedade, nº 41. Campinas: Papirus: Cedes.

Organización Internacional del Trabajo (2000). Competencia Laboral. Cintefor. Disponível em www. cintefor.org.uy.

TANGUY, Lucie (1997). “Racionalização Pedagógica e Legitimidade Política”. In: ROPÉ, Françoise e TANGUY, Lucie (orgs). Saberes e Competências. Campinas: Papirus.

TRASATTI, Sidney Roberto e COSTA, Maria Inês (1999). “Administração de Recursos Humanos por Competências: A gestão do novo contrato entre pessoas e empresas do terceiro milênio”. In: NEVES, Aguinaldo. Gestão de RH por Competências e a Empregabilidade. Campinas: Papirus

VELTZ, Pierre, ZARIFIAN, Philippe (1993). Vers de nouveaux modèles d’organization? Sociologie du Travail. v. XXXV, nº 1, p. 3-25.

ZARIFIAN, Philippe e PALLOIX, Christian. (1988) La Societé Post-Économique. Paris. Harmmattan.

__________________.(1995b). Le travail et l’événement: Essai sociologique sur le travail industriell à l’époque actuelle. Paris: Harmattan.

__________________(1993b). Quels modèles d’organisation pour l’industrie européenne? L’émergence de la firme coopératrice. Paris: Harmattan.

_________________. (1990). A nouvelle productivité. Paris: Harmattan.




