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Resumo:
O  estudo  de  caso  desenvolvido  e  sistematizado  reuniu  um arcabouço  teórico-empírico  para  a
compreensão  do  objeto  uma  Empresa  pública  de  Processamento  de  Dados  a  Prodeb  Cia  de
Processamento de Dados do Estado da Bahia encontra-se em constante evolução organizacional e
tecnológica para garantir ao Estado alguma qualidade na administração pública. Na esfera pública, a
desburocratização  conta  com uma  ferramenta  de  modernização  a  tecnologia  da  informação.  A
aplicação desta ferramenta vem permitindo ao Estado adotar soluções inovadoras na prestação e
gerenciamento  de  serviços  públicos,  na  modernização  das  instituições  governamentais  e  tem
contribuído  como  um dos  elementos  de  transformação  da  cultura  burocrática  hegemônica  dos
poderes  públicos.  Mas  a  implementação  das  novas  tecnologias  da  informação  representam
mudanças  na  organização  e  gestão  do  trabalho,  na  Empresa,  configurando  reestruturações
organizacionais e tecnológicas que afetam diretamente os trabalhadores num contexto em que estes
perdem  a  Estabilidade  e  se  submetem  a  flexibilidade  do  novo  capitalismo  SENNETT  1999,
experenciando  a  descontinuidade  do  cotidiano  e  das  relações  de  trabalho.  Esta  estratégia
empresarial, que objetivou responder à profunda crise do capitalismo desde a década de 70 até os
nossos dias, visa entre outras coisas, neste estudo de caso específico, conformar um novo tipo de
trabalhador que atenda às demandas exigidas pela informatização dos serviços e a resposta eficaz
aos usuários do governo do estado órgãos e secretarias e aos cidadãos. À luz da análise crítica das
reestruturações organizacionais e tecnológicas ocorridas na Empresa, na última década, este estudo
procurou demonstrar que o discurso de qualificação e (re)qualificação acoberta a desqualificação de
parte  dos  trabalhadores,  evidenciando  a  conformação  de  um  novo  trabalhador,  tal  como,  a
permanência  do  velho  trabalhador  taylorizado,  esquecido  nas  imagens  da  organização.  Esse
processo  é  identificado  por  LOJKINE  (1995)  como  um  taylorismo  flexível.  Assim  um  novo
trabalhador  taylorista-flexível  se  constitui,  como  síntese  das  transformações  tecnológicas  e
organizacionais vividas pela empresa. Número de Páginas: 120
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