RAE COLABORAÇAO INTERNACIONAL

ESTRATÉGIAS PARA COMPETITIVIOAOE NA
PROOUÇAO : O ENFOQUE 00 LESTE ASIÁTICO

PALAVRAS-CHAVE: Ecologia organizacional,
competição por recursos, alocação de recursos,
melo ambiente.
ESPECIFICAçAO: 14 páginas, v.33, n.5, p. 34-47.

Mitsuhiro Kagam/

CIRCUITO EXECUTIVO
Revista de Administração de Empresas
RAE • Set./Out. 1993
O CIRCUITO EXECUTIVO é uma seção de resumos de artigos da RAE. Foi criado para uma rá·
plda consulta bibliográfica de nossas publicaçl!es.
Pode ser utilill!Jlo tanto por usuários de blbllote·
cas, quanto pelo corpo técnico de empresas ou
por exi!Cutívos, professores e alunos que desejam
estar um pouco mais Informados sobre um dado
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Circulando cópias do CIRCUITO EXECUTIVO
em escolas, empresas ou organlzaçl!es em geral,
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RESUMO: Neste artígo, o autor apresenta as es·
peclfícldades da cuKura laste kl.lática e, em es·
pecial, do estilo íaponês de gostao da produção.
Quatro aspectos são examinados: as medidas In·
temas à empresa. deslinadas a aumentar a qualidade e a produtividade, os relacionamentos Inter·
firmas, envolvendo consideraçlles de custos en·
tre verticallzaçllo externa e integração interna ou
horizontal, a promoção das pequenas e médias
empresas, enfatizando as medidas relativas às
polftlcas de apolo às mesmas e, por fim, as ori·
entaçOes pollticas, sumarlzando sugestl!es para
os palses em desenvolvimento.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão estratégica, sistemas
de produção, polrticas públicas, pequenas e mé·
dias empresas, qualidade e compet~lvldade.
ESPECIFICAçAO: 20 páginas, v.33. n.5, p. 10·31.
ABSTRACT: Pecullarftles of East Aslan culture fo·
cusing on the Japanese style of productlon mana·
gemsnt are tackled. lssues as ln·hOuse measures
lo increase productlvity and qualíty, intllr·firm re·
latlonships, cost aspects oi intemaVexternal verti·
callzatlon and horizontal lntegratlon, leverage of
smaH/medlum scale firms, through policies of
base themselves. are followsd by pollcy dlrec·
tions for developlng contrles.

ABSTRACT: The lncreaslng complexlty and turbu·
lance ofthe marl<ets has sUmulated the construo·
tlon of multiple theorles regardlng lhe relatloshlp
between the organlzation and its environment.
The purpose of thls article ls to lntegrate Hannan
and Freeman's ecological theofll and Pfeffer and
Salanclk's resource dependence perspecilve. The
need to combine bolh ecolngical and organlzationallevels ot analysis, stands ror such lntllgraHon.
lt also lntends to search lor perspectivas whlch
are able to expiain the organizatíonal mechanlsms
of resource allocation, as well as lts consequences to the stud)' of populations oi organlzations.
Although thls study has an academic !ramewolf<,
tt ls expected lo promete managerlal thought on
the complex and demandlng lssue of organlzatlonal study and practical appllcatlon.
KEY WOROS: Organlzational Ecology, competillon
for resources, resource allocation, environment.
SPECIFICATION: 14 pagas, v.33, n.5, p. 34-47.
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AAOMIIIISTRAÇAD PÚBLICA PARA A
DEMOCRACIA: ALGUNS ASPECTOS
ESTRATÉGICOS ·li

Josd Constantino Na/da Garcia
KEY WORDS: Stratagic menagement, production
systsms, policies, sm311 and medlum scale enter·
prlses, quallty and competltlveness.
SPECIFICAUON: ~O pagos, v.33, n.5, p. 10.31.
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ORGANIZAÇ0ES, RECURSOS E A LUTA PELA
SOBREVIVtNCIA: ANÁLISE AOS II[VEIS
ORGANIZACIONAIS E ECOLÓGICQ
Miguel Pinha q Cunha

RESUMO: A crescsntll complexidade e turbulên·
ela dos mercados tem estimulado nos últimos
anos aelaboração de múniplas teorias de análi·
se da relação organização/ambiente. Neste arti·
go, propOe·se a integração da teoria ecológica
de Hannan e Freeman com a perspectiva da da·
P<nd!ncla dos recursos de Pfeffer e Salancik. A
defesa de tal Integração baseia-se na necesslda·
de de conjugar os nlvels de análise organlzaclo·
nal a ecológico e de procurar abordagens de
aquisição de recursos e suas conseqúênclas ao
nfvel das populaçl!es de organizaç~es. Embora
tnetando·se de um trabalho de contornos funda·
mentalmente acadl!mlcos, dele se espera a capa·
cidade para estimular a reflexão dos gestores
sobre uma área temática complexa e de lntares·
se progressivo no quadro da admlnlstra;ao de
empresas.

Revista de Administraç~o de Empresas

RESUMO: Este artigo é o segundo de uma série
de tr~s sobre as bases que sustentam a modernl·
zaçllo administrativa no setor público espanhol.
Esta estruturado de forma modular, sem remeter
o lettor necessariamente ao primeiro artigo da sé·
rlé. Em particular, neste segunda parte, o autor
rocaiÍlll sua atenção na resposta às questGes: para que a Administração pública? Como torná·la
realidada? Utiliza o referencial tllórico apresenta·
do na Parte I e Introduz o conceito de •espaço de
qualidade" para superar as dlmenSOes custo·be·
neffelo. OelimÍll! este espaço com lrtls eixos: llmi·
taç!o de recursos, novas tecnologias e informação, com os quais analisa o papel central do capi·
tal humano na nova organízaçao presteclonal e de
garantias, com base no caso espanhol, apontan·
do dificuldades e posslveis ações futuras.
PALAVRAS·CHAVE: Administração pública, da·
mocracla, espaço de qualidade, caprtal humano,
organização.
ESPECIFICAÇAo: 17 pAginas, v.33, n.5, p. 50·66.
ABSTRACT: This article is lhe second oi a lhree serias about the base that support lhe administrativo
modernizatlon In the Spanlsh publlc sector. lt ls
structured in a modular way, wllhout send lhe rea·
der to the flrst artlcle. Especlally, In the second part,
tfle autor focus hls aÍll!ntlon on some questions as:
what ror publlc adminlstraHon? How to make ft rea·
lity? He uses tfle theorellcal frame of relerence pre-
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semad In Part I and íntroduces lhe "spaoo oi qua·
llty" concept to surpass lhe dlmensions of cost-be·
nefit analysls. Such space ls ftam<ld by tflree 3lcllS:
límíted nmouroos, new tl!Ghnologies and Informa·
flon. Based on Spanish case tfle aufor analises the
central role of human capital in lhe new organiZa·
lion whlch of!ers servlces and guarsntees. He
polnts out dlfliçulties and posslble ftrtum actions.
KEY WOIIDS: Public administration, democracy,
space of quallly, human Cndital, OIJlaniZation.
SPECIFICAnON: 17 pagas, v.33, n.5, p, 51Hi6.
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PALAVRAS-I:NAVE: Cobrança pelo uso de água,
inlrumentos econômicos de polrtlca ambiental,
gerenciamento ambiental.

RAE REVISITADA

CONTROLE SOCIAL NAS ORGAftllAÇOI:S

Fernando C. P/'fJStes Moi11l
RESUMO: O presente trabalho apresenta vários
aspectos do controle social nas oiJlanlzações s
analisa as contribuiçilss de Merton, Selznick,
Goudner, Crozier, o grupo de Aston e Weber. Foi
originariamente publicado por Moi11l em 1979, e
é revlsllado por Vasconcelos e Wo.od Jr., que
atualiZam a bibliografia e adicionam alguns co·
mentários, acrescentando a perspecflva simbólica aos arguméfllos originais. Esta nova perspec·
tiva foi esboçnda pelo prOprlo autor oríginal, no
curso "Simbolismo Organizacional", realizado na
EAESP/FGV (1' semestre, 1993).
PALAVRAS..CHAYE: Controle social, organiza·
ções, simbolismo, burocrscla, socíallmção.
ESPECIFICAçAo: 20 páginas, v.33, n.5, p. 68-87.
ABSTRACT: This article presents severa! aspects
oi social control ai organlzallons and analyses
lhe polnts of view of Merton, Se~nlck, Gouldner,
Crozler, lhe Aston group and Weber. lt was origí·
nally publlshed In 1979 by Professor Motta and lt
ls now revlsHed by Vasconcelos and Wond Jr.,
whlch updaled lhe blbllography and added some
commentaries In order to stress the symbollc
perspectiva In lhe arguments origlnally presen·
led. Thls new perspectMi was outlíned by lhe au·
thor- tn hls own course "OrganiZational Symbo·
lism" at EAESP·FGV (1• somestar 1993).

KEY WOROS: Social Contrai, organlzatlons,
symbollsm, bureaucracy, sociallzalion.
SPECIFICAnON: 20 pagas, v.33, n.5, p. 66·87.
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RAE AMBIENTAL

INSTRUMENTOS ECDNOMtCOS PAfiA
GEREftCIAMENTO AMBIENTAL: A COBRANÇA
PELO USO DA AGUA NO ESTADO OE silO PAULO

Paulo Cesar Vaz Guimames

IIESUMO: Em trabalho discuta pontos que real·
çam os llmilí!s da atual proposta para o sistema
de cobrança pele uso da água no Estado de São
Paulo, verificando a factibilidade da estrutura
idealiZada. Nesta sentido, apresenta-se plimelra·
mente as caracterfsticas de um sistema de co·
brança pelo uso da água Que pode ser Implantado
no esledo de São Paulo. Com este pano de fun·
do, aborda-se na seqúlncla as carecterteflcas gorais do FEHIORO • Fundo Estadual de Recursos
Hídricos, para entilo rever os gastos realiZados ao
longo dos úttlmos anos na área ambiental, na
tonfJIUva de Uustrar os desafios colocados para a
atualidade.

ESPECIFICAÇAO: 10 páginas, v.33, n.5, p. 88·97.
ABSTRACT: The paper trles lo discuss lssues lha!
enllance lhe Umits of lhe present príclng watar
se!Vices system proposal for lhe water resource
managernent In lhe mte of São Paulo. velílying
lhe leasibllity of lhe ldealiled structure. In this
sense. firstly lhe characterlstics of a príclng watar
serv~es system lhe! could be eelabllshed In lhe
elate of São Paulo are presented. Secondly, lhe
teXI broacbee lhe general charsc!eristica of FEHI·
DRO, and tben revlews expendltures that have
been accompll1ihed for lhe lates! years In the en·
vironmentál field, makíng an attempl to lllustrale
lha present challenges.

KEY WDRDS: Prícing water se!Vices, economic
Instrumente for environmental policy, envlron·
mental manageméfll.
SPECIFICATKIN: 10 pagas, v.33, n.5, p. llll-97.
RAECASES
PREVENÇAO DE STRESS OCUPACIONAL EM
LINHA DE MONTAGEM: UM ESTUDO IIE
CASO MEXICANO

Mlouel Malrnjt
RESUMO: Este estudo de caso apresenta a apll·
cação de uma metodologia, QUe Inclui a análise
ergonômlca, a análise Institucional, dlnAmica de
grupa e entrevielas Individuais, em uma fábrica
no México. O problema QUe provocou o estudo
foi a queda de produtividade, relacionada pela dl·
reçâo da empmsa com a exlstencla de stress
ocupacional. O estudo focalizou o gessoal do nl·
vel administrativo e de linha de montaoem nos
Quais se podia observar sinais de stress. Foram
Identificadas as causas do problema e, com a
participação dos envolvidos, foi oelabelecldo um
programa de prevençao de stress ocupacional.
Resunados positivos foram observados após a
implementação do programa.
PALAVRAS·CHAYE: Saúde mental ocupacional,
saúde mental, stress ocupacional, análise ergonômica, produtividade, canais de comunlcaçao.

SPECIRCAT!OII: 11 pagas, v.33, n.5, p. 98-106.
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RAE PESQUISA BIBLIIlGMFICA

GESTAII ECON0MtCO·ADMINISTRATIVA
JAPONESA

Gllmar Masiero e Hsraldo Vasronce//os
RESUMO: Esta pesquisa blbliogrâflca abrange a
literatura sobre o Japlo nas áreas de administração e economia. Ela procum ser compreensiva,
salientando alguns dos teXIos mais lmportantas
dentro de cada sub·área temática destacada. Sob
outro aspecto, procura-se sempre referenciar es·
tes taxtos e autores ao corpo teOrico mais lami·
liar ao estudioso ocidental. A área temática
abrangida por esta reviSão é muijo ampla e esta
objetiva ser uma primeira referllncia para aqueles
que desejem aprofundar-se no estudo sobre temas econômicos e/ou administrativos jap0n8$es.
PALAVRAS-I:HAYE: Japao, economia pollllca Jsponesa, estrutura Industrial, globallzaçfio, teOria
do desenvolvimento econômico.
ESPECIFICAÇAD: 16 páginas, v.33, n.5, p. 100·
124.
ABSTRACT: This blbliographical revlsion compnt'
hends the lijeraturo about Japan in both admlnls·
trative and economic araas. ntrles to be e!l!:fose<f
by emph~lng some of lhe more importanlrexts
into each delllched lhematlc subarea. Undar another aspect, the usar blbllograplllcal relerences
are well·known by Westem wortd. The 11\ematic
area of thls revlsion ls very wlde and Irias to be
lhe flrst reterence to lhosa whO 111ants to delinea·
te deeply lnto tbe study about economic and/Qr
admlnlstll!Uve JapaneSll tflemes.
KEY WDRDS: Japan, Japanese polltlcal economy,
industrial structure, economlc development
lhaory.
Sl'fCIFICAnoN: 16 pagos, v.33, n.5, p. 11l9-124.
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