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RESUMO 

 
A dissertação apresenta as expressões do projeto ético - político profissional do Serviço 

Social e as particularidades do trabalho em empresa privada, pesquisa realizada com as 

assistentes sociais que trabalham na Região Metropolitana do Recife. Objetiva analisar 

qual a direção político / social que o Assistente Social, trabalhando em empresa privada, 

imprime à sua prática profissional, dada as atuais exigências do mercado de trabalho e da 

condução/orientação/afirmação ético - política do projeto profissional. Privilegia, do ponto 

de vista metodológico, a abordagem qualitativa, sendo realizada uma pesquisa 

bibliográfica para uma revisão conceitual; pesquisa documental para analisar os códigos 

de ética das empresas e os projetos implementados pelos profissionais, pesquisa de 

campo com entrevistas semi-estruturadas e observação livre. A coleta dos dados foi 

realizada com seis Assistentes Sociais que trabalham em empresas privadas. 

Considerando que as empresas também têm seus códigos de “ética” e seus projetos 

societários, onde apresentam sua auto-imagem, mais maquiada possível, o estudo 

analisou como o (a) Assistente Social enfrenta, implementa e convive com ações que 

respondam ao projeto “ético” da empresa. Os resultados apontam que as entrevistadas 

incorporam as idéias da empresa como racionais e unicamente válidas. Apesar do 

compromisso de sua atuação enquanto profissional do Serviço Social, a realidade do 

trabalho e do dia-a-dia a absorve, a ponto de não perceber a diferença da ideologia do 

capital e do projeto ético – político. Apesar de que ora é convive clara a identidade da 

Assistente Social com a empresa, ora tenta negá-la. 

 

Palavras-Chave: Projeto Profissional do Serviço Social - Código de Ética das Empresas - 

Particularidades em empresa privada 

 

 

  



  

 
 

 

 

ABSTRAT  

 
The dissertation presents the expressions of the ethical project - professional politician of 

the Social Service and the particularitities of the work in private company, research carried 

through with the social assistants who work in the Region Metropolitan of Recife. Objective 

to analyze which the direction social politician/that the Social Assistant, working in private 

company, prints to its practical professional, given the current requirements of the market 

of work and the conduction/ethical orientation/affirmation - politics of the professional 

project. It privileges, of the method qualitative boarding, point of view, being carried 

through a bibliographical research for a conceptual revision; documentary to analyze the 

codes of ethics of the companies and the projects implemented for the professionals, of 

field with half-structuralized interviews and free comment. The collection of the data was 

carried through with six (6) Social Assistants who work in private companies. Considering 

that the companies also have its society codes of “ethics” and its projects, where make up 

presents its auto-image, more possible, the study analyzed as the Social Assistant faces, 

coexists and implements actions that answer to “the ethical” project of the company. The 

results point that the interviewed ones incorporate the ideas of the company as rational 

and solely valid. Although the commitment of its professional action while of Social 

Service, the reality of the work and day-by-day it absorbs the point not to perceive the 

difference of the ideology of the capital and our ethical project - politician. Although that 

however the identity of the Social Assistant with the company is clear, however it tries to 

deny it. 

 

 
Word-Key: Professional project of the Social Service - Code of Ethics of the Companies - 

Particularitities in private company 
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INTRODUÇÃO 

 
 
A crescente redução do (a) Assistente Social, no mercado de trabalho das 

empresas privadas, ao mesmo tempo em que nos traz preocupação, estimula a 

realização de estudos e pesquisa sobre esse mercado de trabalho. 

         O caminho escolhido por nós para a abordagem do tema teve como ponto de 

partida a recuperação das configurações do trabalho na contemporaneidade, as 

expressões do projeto ético-político do Serviço Social no contexto da empresa privada e 

as interfaces do projeto ético - político profissional do serviço social com o projeto 

empresarial.  

Nosso interesse pelo tema tem como referência empírica a nossa experiência 

profissional, realizada numa empresa privada e inserida numa equipe interprofissional 

composta por médicos, dentistas, nutricionistas, enfermeiros, atuando em programas 

como: saúde do trabalhador, prevenção de riscos, preparação para aposentadoria, 

treinamento para líderes, entre outros. Nessa atividade, identificamos, na maioria das 

vezes, as características de nossa prática como burocrática, devido ao imediatismo das 

solicitações e ao envolvimento com uma empresa que seleciona, alimenta, privilegia e 

conserva os interesses do capital.  

 Inicialmente, estudaríamos o trabalho do Assistente Social, visando a analisar 

sua inserção, numa equipe interdisciplinar, tendo em vista as contradições e 

determinações da realidade em que o exercício profissional está inserido. Porém, no 

processo de estudo e pesquisa, percebemos que a inserção do Assistente Social na 

  



  

equipe interdisciplinar era mais uma particularidade do mercado de trabalho. As várias 

aproximações, no momento de investigação junto aos próprios assistentes sociais, no 

seu “chão de trabalho”, ao perseguir uma visão de totalidade da realidade da profissão 

no âmbito da Empresa Privada, permitiu - nos a identificação e análise dos 

determinantes que envolvem os elementos centrais da investigação – o trabalho dos 

assistentes sociais, suas funções sócio-profissionais relacionando-os com o projeto 

ético-político profissional, o nosso código de ética, num contraponto com o código de 

ética da empresa. 

 Dessa forma, surgiu a construção da pergunta que orienta o desenvolvimento 

desse estudo e da pesquisa que lhe dá aprofundamento: Qual a direção político / social 

que o Assistente Social imprime à sua prática profissional, dada as atuais exigências do 

mercado de trabalho, das particularidades do trabalho em empresa privada e da 

condução/orientação/afirmação ético - política do projeto profissional do Serviço Social?  

 Neste sentido, para a apreensão do objeto de estudo do nosso trabalho as 

expressões do projeto ético - político profissional do serviço social e as particularidades 

do trabalho em empresa privada - objetivamos: 

- Analisar qual a direção político / social que o (a) Assistente Social, trabalhando em 

empresa privada, imprime à sua prática profissional, dada as atuais exigências do 

mercado de trabalho e da condução/orientação/afirmação ético - política do projeto 

profissional; 

- Conhecer as políticas e o Código de Ética de empresas privadas; 

- Identificar as atuais ações do (a) Assistente Social na área de Recursos Humanos. 

Percebemos, ao longo dos anos, que o Serviço Social, no campo da iniciativa 

privada, teve uma grande redução no mercado de trabalho, através do arrefecimento de 

  



  

atividades significativas, ou porque as suas necessidades diminuíram e/ou foram 

transferidas para outros profissionais. Há dados que evidenciam uma redução desses 

postos, a exemplo das grandes empresas que chegaram a ter nos seus quadros mais 

de uma Assistente Social e, hoje, não mais se contrata. Houve redução pela demissão, 

sem substituição, como também, a absorção das tarefas do profissional por 

trabalhadores polivalentes e a transferência das atividades exercidas por Assistentes 

Sociais sob forma de terceirização ou consultoria. Essa redução foi confirmada, 

também, por nós, em pesquisas preliminares que realizamos no CRESS (Conselho 

Regional de Serviço Social) nos anos de 2003 e 2006. Por essa razão, consideramos 

importante estudar o mundo do trabalho profissional, no atual momento em que estão 

restritos os postos de trabalho. Tal constatação comprova o enxugamento, quando 

comparamos o número de empresas existentes no Grande Recife. O número de 

Assistentes Sociais é insignificante e ainda existem profissionais ocupando outras 

funções como Analista, Coordenadora e Gerente de Recursos Humanos. 

           Observamos, também, que as transformações societárias estão modificando o 

mercado de trabalho, seja pela redução da demanda de atividades significativas, ou 

seja pelo surgimento de atividades novas. Essas transformações expressam as novas 

estruturas das empresas, como a racionalização de tarefas, a introdução da 

polivalência, da multifuncionalidade, o trabalho em equipe, entre outras, ocasionando, 

assim, um rebatimento nas diversas profissões e também, nas demandas do Serviço 

Social.  Verificamos quais as particularidades dessa prática profissional e quais os 

requisitos postos ao  (à) Assistente Social.  

Para o ingresso, no mercado de trabalho, têm sido exigidos requisitos que 

extrapolam o campo do conhecimento, para abranger habilidades e qualidades 

  



  

pessoais. Requisita-se um profissional culto e atento às possibilidades descortinadas 

pelo mundo, capaz de formular, avaliar e recriar propostas, um profissional crítico e 

propositivo.  

Em função dessas novas exigências, o profissional de Serviço Social deve estar 

atento e buscar um amplo conhecimento das novas formas produtivas e das nuances 

da questão social que são objeto do trabalho profissional, e ter uma postura crítica, 

norteada pelos valores que embasam o Projeto Ético - Político do Serviço Social. 

Estudamos os interesses e valores prevalecentes na ordem do capital, como: 

lucro e rentabilidade, num locus de intervenção que é expressão marcante do espaço 

de produção capitalista, as empresas, em contraponto a um projeto ético – político, 

como recurso inspirador de condutas responsáveis, de valores elevados tais como: 

democracia, equidade, justiça, cidadania, liberdade. Para o alcance disso, e das 

determinações dadas pelo objeto, a pesquisa teve como ponto de partida, a análise dos 

fundamentos, conceitos e categorias necessários à apreensão do objeto em seus 

traços particulares e universais. 

Realizamos uma pesquisa, com enfoque qualitativo, com vistas a apreender as 

principais expressões da prática profissional do Assistente Social nas relações de 

trabalho no âmbito das empresas privadas. A metodologia da pesquisa qualitativa, sob 

a perspectiva dialética, busca conhecer, criticamente, a realidade, contribuindo para o 

processo de análise, que vai além da aproximação com o fenômeno, de modo 

processual, aproximativo e reflexivo, levando à compreensão da realidade dialética 

entre universalidade e singularidade e suas conversões e particularidade.  

O método, para Marx, é uma relação que permite ao sujeito puxar as categorias 

do objeto, tendo como ponto de partida o movimento do real, um real caótico, e no 

  



  

processo de várias determinações chegar na unidade do diverso, chegando à totalidade 

de determinações.  

A investigação foi desenvolvida por meio de pesquisa documental, bibliográfica e 

de campo, fizemos também, observação livre no local de trabalho, objetivando ampliar e 

aprofundar o objeto de estudo. 

Na pesquisa bibliográfica, fizemos uma revisão conceitual, aprofundando o 

conhecimento dos aspectos levantados e resgatando diferentes compreensões e 

abordagens, esclarecendo questões teóricas como trabalho, projeto ético e ética. 

Na pesquisa documental, analisamos os códigos de ética das empresas e os 

projetos implementados pelos profissionais. A utilização da observação livre 

proporcionou a sistematização de informações sobre o cotidiano profissional do (a) 

assistente social. Observamos os quadros de avisos, o espaço de trabalho e a sala de 

atendimento do Serviço Social. O que proporcionou essa observação foi o tempo de 

espera e de entrevista, pois, em algumas empresas ficamos mais de duas horas.   

A pesquisa de campo contemplou entrevistas semi-estruturadas com Assistentes 

Sociais de empresas privadas da Região Metropolitana do Recife, para esclarecer 

preocupações quanto ao que fazem, atualmente, os (as) referidos (as) profissionais 

dentro das instituições pesquisadas, como se mantêm nesse campo de trabalho e qual 

a direção política dessa prática que tem um projeto ético – político que a fundamenta.  

As entrevistas foram gravadas, com duração média de 80 minutos. 

Inicialmente fizemos um levantamento no CRESS/PE, em 2006 para definir o 

nosso universo de pesquisa e comprovamos que: dos (as) dois mil duzentos e noventa 

e um  Assistentes Sociais cadastrados (as) e em exercício, apenas trinta trabalham em 

empresa privada, enquanto que em 2003, quando pensamos em pesquisar sobre o 

  



  

tema, realizamos um mapeamento, no CRESS, em torno do número de profissionais 

que atuam em empresas privadas, e constatamos que dos mil novecentos e sete 

Assistentes Sociais cadastrados (as) e em exercício, setenta e cinco  trabalhavam em 

empresa privada. Consideramos um dado muito importante, pois, comprovadamente, 

temos uma grande redução do número de profissionais nas empresas na Região 

Metropolitana do Recife. 

O CRESS/PE nos cedeu uma relação que apenas continha nomes dos (as) 

profissionais e das entidades nas quais eles (elas) trabalhavam. Porém, após contatos, 

descobrimos que algumas empresas haviam fechado, outras empresas não tinham 

mais Assistentes Sociais, outras não possibilitavam contato nem através da listagem 

telefônica, nem através do auxilio à listagem, o 102, restando apenas três Assistentes 

Sociais para entrevista. Utilizando o plano de amostragem “bola de neve”1, a população 

aumentou para seis assistentes sociais de empresa privada e que trabalham com 

Recursos Humanos.  

Reconhecemos que o universo pesquisado foi pequeno do ponto de vista de uma 

mostra representativa, mas, como se trata de pesquisa qualitativa, mesmo o número 

diminuto de entrevista, deu um leque amplo de eixos de análises, nem todos 

contemplados nas suas análises, mas que acreditamos serem complexos, abrangentes 

e polêmicos, e assim contribuir para o debate em torno do mesmo. 

As particularidades do trabalho dos (as) Assistentes Sociais na área de 

empresas privadas devem ser entendidas no interior do processo mais geral do 

                                                 
1 BOLA DE NEVE é um dos PLANOS DE AMOSTRAGEM que se escolhe para procedimento das 
entrevistas, quer dizer, um elemento indica o outro. "SNOW BOOL" 

  



  

trabalho, por isso, identificamos as tendências gerais dos processos de trabalho e, 

depois, qualificamos as suas particularidades para o Serviço Social. 

Tínhamos as seguintes indagações: 

• Por que existe uma redução do número das Assistentes Sociais nas empresas 

privadas? 

• O que fazem, hoje, os (as) Assistentes Sociais dentro das empresas? 

• Qual a direção política da prática do (da) profissional? Tem vinculação com o 

projeto ético – político do Serviço Social? 

Para dar conta de tais indagações, foi necessário conhecer as empresas 

pesquisadas, seus programas e suas políticas, e as ações do profissional.  

 Os resultados dessa investigação estão estruturados em três capítulos. O 

primeiro capítulo trata do mundo do trabalho, as morfologias e da reestruturação 

produtiva. O trabalho é abordado em seus dois sentidos como realização humana, 

atividade livre, e o trabalho convertido em alienação. Discorre sobre as várias formas de 

mudança do trabalho, desde a preocupação com a especialidade, do trabalho 

fragmentado, característica do processo taylorista – fordista até hoje, com 

racionalização de tarefas, a introdução da polivalência, da multifuncionalidade, do 

trabalho em equipe, entre outras. Abordamos as exigências do mercado para esse 

trabalhador e o que acontece com este mercado de trabalho desde os anos 90. 

 Ainda neste contexto, retratamos, neste capítulo, a profissão do Serviço Social 

que tem rebatimento das novas morfologias; se, por um lado, surgem novas 

oportunidades,  por outro, muitas ofertas de emprego são fechadas. 

  



  

 O segundo capítulo mostra como a ética exerce um importante papel na 

sociedade capitalista, podendo ser uma reflexão crítica, propiciadora da emancipação 

humana, ultrapassando o conservadorismo e lutando por valores primordiais como a 

liberdade, a equidade, o pluralismo, a democratização de poder e a defesa dos direitos 

humanos, segundo a proposta do projeto ético – político do Serviço Social.  E a essa 

ética, quando é apropriada pelo capital não exerce essa função crítica, pode contribuir 

para a reprodução de componentes alienantes, como é a proposta do código de ética 

das empresas, cuja função primordial é que os funcionários aceitem e reproduzam as 

normas vigentes, ditadas pelo capital, expressando as diretrizes da intervenção e de 

direção das empresas. 

 O terceiro capitulo desenvolve uma análise dos dados coletados com  

Assistentes Sociais de empresas privadas na Região Metropolitana do Recife e dos 

estudos dos códigos de ética das empresas, como também, das missões e dos valores 

dessas empresas, abordando as interfaces do projeto ético – político do Serviço Social 

com o projeto empresarial no mundo do trabalho cujas modificações rebatem na 

profissão. Relatamos a coleta de dados nas entrevistas, através do roteiro (apêndice), 

como também, o perfil das instituições pesquisadas, o perfil das Assistentes Sociais 

entrevistadas e os princípios do código de ética, a missão e valores das empresas. 

Por fim, nas conclusões, fazemos algumas sugestões e lançamos alguns 

desafios, desejando contribuir com a academia e com os profissionais. 
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1 AS CONFIGURAÇÕES DO TRABALHO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 Os pressupostos do trabalho têm sido um assunto importante no debate 

contemporâneo, especialmente devido a tantas mudanças ocorridas nos últimos anos, 

e, quando nos propomos a estudar as particularidades do trabalho do (a) Assistente 

Social, consideramos necessário iniciar os nossos estudos, abordando um contexto 

mais universal. O trabalho é uma das nossas categorias de análise como constitutivo do 

ser social, importante porque é parte da essência humana e precisamos partir desta 

categoria para expressar o modo de ser, como um traço da realidade. Escolhemos a 

categoria trabalho para estudar e subsidiar as nossas análises, auxiliando na 

apreensão do real numa totalidade, considerando que essa categoria era imprescindível 

                                                 
2 Colocamos essa figura de Charles Chaplin simbolicamente, porque o sentido do trabalho no filme, 

Tempos Modernos, é diferente do trabalho na contemporaneidade.  
 

  



  

para fazer uma elaboração teórica. Para tanto, estudamos autores da atualidade como 

Ricardo Antunes, Giovanni Alves, François Chesnais, Márcio Pochmann e outros, e 

também clássicos como Marx e Lukács, com a consciência de que o real é maior do 

que a capacidade de apreender, mas que a abordagem teórica favorece a explicação 

dos dados e  traz elementos que podem apontar eixos de análises. 

 Para Karl Marx (2002:211)  

o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, processo em 
que o ser humano,  com a sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu 
intercâmbio material com a natureza.[...] Põe em movimento as forças naturais de 
seu corpo – braços e pernas, cabeças e mãos -, a fim de apropriar-se dos 
recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil a vida humana. Atuando assim 
sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria 
natureza.[...] No fim do processo de trabalho aparece um resultado que já existia 
antes idealmente na imaginação do trabalhador.[...] 
 os elementos componentes do processo de trabalho são:  
1)a atividade adequada a um fim, isto é o próprio trabalho; 
2)a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho; 
3)os meios de trabalho, o instrumento de trabalho. 
 

O trabalho para o homem é, segundo Marx, um processo entre o homem e a 

natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e 

controla seu metabolismo com a natureza. É a condição essencial do ser humano, que 

permanece enquanto pressuposto da existência humana. É necessidade natural e 

eterna de efetivar o intercâmbio material entre a natureza e, portanto, de manter a vida 

humana. O trabalho é idealizado com uma intencionalidade prévia, cuja finalidade é 

antecipada idealmente e executado segundo um fim previsto. Este é o sentido 

teleológico3 do trabalho, fim proposto pelo sujeito. Para tanto, supõe mediação como: 

conhecimento, consciência, desenvolvimento da sociabilidade, liberdade e necessita de 

instrumentos de trabalho e objeto de trabalho. 

                                                 
3 Segundo MUSTAFÁ (2003:71) é a preocupação com os fins da ação, ou seja, os fins que se quer 
alcançar- o telos da ação. 

  



  

O sentido do trabalho na vida social foi evoluindo através da história, desde a 

mera condição de sobrevivência, com a satisfação das necessidades básicas, até a 

desejada condição de realização, como atividade central, vital e essencial.  O trabalho é 

uma atividade de caráter social e histórico, é a relação do homem com a natureza, com 

os outros homens e com ele mesmo.  

Segundo José Paulo Netto (informação verbal) o trabalho é para Marx essencial, 

a sociedade supõe trabalho, a humanidade supõe trabalho. Supõe trabalho como 

processo pelo qual uma certa forma viva se humanizou. Ou seja, o processo de 

trabalho transformou um certo antropóide em homem. O trabalho que fez o homem4. 

Trabalho também pode se realizar negando as potencialidades emancipadoras, 

invertendo seu caráter de atividade livre, consciente, universal e social, onde põe as 

condições para a liberdade, na medida em que permite o domínio do homem sobre a 

natureza, uma atividade criadora, para uma atividade em que o indivíduo não se 

reconhece nele, como sujeito, ocasionando a alienação, que é quando o individuo não 

consegue discernir e reconhecer, nas formas sociais, o conteúdo e o efeito de sua ação 

e intervenção, características da sociedade capitalista.  

Para Lukács (apud LESSA:2002, 173) 

 o estranhamento nasce objetivamente [da contradição ] entre a generalidade da 
sociedade enquanto tal e [...] [a generalidade] de quem dela participa. Por isso é 
inevitável que ela se manifeste também, no imediato, como estranhamento do 
homem de si próprio (estranhamento do singular de sua própria generalidade). 

 
 Para Lessa (idem), o desenvolvimento social objetivo e os obstáculos 

socialmente construídos por esse desenvolvimento levam o trabalho a perder o sentido 

de realização, quando não acontece, ocasiona a alienação ou estranhamento. Essa 

                                                 
4 Segundo José Paulo Netto no curso ministrado sobre O método em Marx em 01/12/2001, na PUC-SP. 
 

  



  

realização é objetivada quando a prévia-ideação se materializa num objeto e se 

objetiva. A realização no trabalho é o processo que articula a conversão do idealizado 

em objeto – sempre com a transformação de um setor da realidade. O objeto é a idéia 

objetivada, a idéia transformada em objeto. 

A apropriação do trabalho pelo capital, tem seu marco no contexto da grande 

indústria, como afirma Marx (2002: 219).  

O processo de trabalho, quando ocorre como processo de consumo da força de 
trabalho pelo capitalista [...] o trabalhador trabalha sob o controle do capitalista, a 
quem pertence o seu trabalho. O capitalista cuida em que o trabalho se realize de 
maneira apropriada e em que se apliquem adequadamente os meios de 
produção [...] o produto é propriedade do capitalista, não do produtor imediato, o 
trabalhador.  
 

 As transformações ocorridas no modo de produção capitalista são evidenciadas 

na organização do processo de trabalho, em determinado contexto histórico. O 

processo de trabalho responde a uma unidade em que, ao tempo que realiza o 

processo de efetivação da criação de valores de uso, também realiza o processo de 

valorização, cria valor excedente. O processo de trabalho, ao efetivar-se, produz as 

mercadorias, meios de subsistências e, ao mesmo tempo, produz mais valia, produz um 

valor a mais. Para Marx (Idem) a mais valia é a apropriação do trabalho não pago pelo 

capitalista. Quando existe o prolongamento do tempo de trabalho caracteriza-se a mais 

valia absoluta, e quando acontece a intensificação do trabalho, cria-se a mais valia 

relativa.  

A exploração do trabalhador assume nova configuração no contexto atual, 

assumindo novas formas de exploração de mais valia relativa, que se caracteriza pela 

extensão do tempo de trabalho apropriado pelo capitalista, através do trabalho 

combinado e cooperado, levando ao desemprego de muitos trabalhadores e à 

  



  

exigência da produção flexível. Isso fica evidenciado no mercado de trabalho na 

atualidade, entre os vários profissionais.  

Alguns autores, como Antunes, desdobram a categoria alienação numa outra o 

estranhamento ao se referir ao trabalho, nos dias atuais. Para ele, o trabalho hoje, além 

de alienado, uma vez que a vontade do trabalhador encontra-se subordinada à 

necessidade do trabalho, o seu resultado não lhe pertence, o é, pois totalmente 

estranho, à medida que o trabalhador não possui qualquer domínio sobre ele. Na ordem 

burguesa, portanto, essa relação capital / trabalho precisa ser fetichizada, para conferir-

lhe continuidade e normalidade. Sem tal fetiche, como legitimar a idéia de que nada é 

mais normal do que o homem vender sua força de trabalho e outro comprá-la? 

No entanto, o próprio processo que aprisiona o homem na teia do trabalho 

assalariado já o torna “coisa”, uma vez que, para sua sobrevivência, é necessário 

vender sua força de trabalho no mercado, tornando-se, portanto, mercadoria a única 

que gera outras novas e engendra valor. 

Para uma melhor compreensão das novas morfologias do trabalho na 

contemporaneidade, no próximo item, analisaremos essas mudanças e seus impactos 

no Brasil. 

 

1.1 As novas morfologias do trabalho e a reestruturação produtiva e seus 

impactos no Brasil 

 

Para Ricardo Antunes (2005b), o Capitalismo viu-se frente a um quadro crítico 

acentuado, sobretudo, no início dos anos 70, ocorrendo mutações profundas, 

econômicas, sociais, políticas, ideológicas, com fortes repercussões no ideário da 

  



  

subjetividade e nos valores constitutivos da classe–que–vive–do-trabalho. Essa crise 

estrutural desencadeou a implementação de vasto processo de reestruturação do 

Capital, com vistas à recuperação do seu ciclo reprodutivo. 

François Chenais (2005:483) diz o seguinte:  

o processo de liberalização, de desregulamentação e de privatização foi 
amplamente preparado, e que a liberdade que o capital, industrial e financeiro, 
encontra para se espalhar mundialmente, como nunca tinha antes podido fazer 
desde 1914[...] hoje os grandes Estados capitalistas colocam os “mercados” no 
comando, e o capitalismo cuja aridez e ferocidade são tantos e mais fortes, ele é 
parasitado5   
 

 As novas configurações do trabalho acontecem por uma necessidade do capital, 

dando novas morfologias, mas com um mesmo propósito, a rentabilidade. Sabemos 

que acontecem ao longo dos anos e, mundialmente, porém, as reflexões apresentadas 

neste estudo se deterão em abordar as complexidades e transformações do trabalho, 

ocorridas no Brasil. A razão desse corte é exclusivamente por não darmos conta de 

abordar as várias modificações do trabalho mundialmente. Também delimitamos quanto 

ao tempo, abordando a partir dos anos 90, apesar de saber que essas transformações 

são acirradas nos anos 80 e culminam nos anos 90, como diz Márcio Pochmann 

(2002:65) 

Entre os anos 30 e 70, a estruturação do mercado de trabalho era evidente e se 
dava por meio da ampliação dos empregos assalariados, sobretudo dos 
registrados, e da redução de ocupações por conta própria, sem remuneração e 
desemprego. Os anos 80, contudo, pronunciaram uma ruptura na tendência geral 
de funcionamento do mercado de trabalho, tornando cada vez menos 
estruturado. Na década de 90, os sinais de desestruturação do mercado de 
trabalho assumiram maior destaque, consolidando a tendência de redução do 
assalariamento com registro e de expansão do desemprego e de ocupações não 
organizadas. 
 

                                                 
5 Parasitário no sentido de que o processo de produção capitalista aparece apenas como um 
intermediário inevitável, um mal necessário de fazer dinheiro, ou seja o capitalismo rendeiro. 
 

  



  

 Nos anos 90, as políticas brasileiras de abertura econômica indiscriminada, de 

desregulamentação financeira e de privatizações repercutem drasticamente na indústria 

nacional. Com efeito, desde os primeiros anos da década de 1990, com o governo 

Fernando Collor (1990-1992), são implementadas medidas de liberação comercial e 

financeira que desestruturaram diversos segmentos do sistema produtivo no país, 

gerando uma política de substituição de produção nacional por produção importada, a 

era dos importados. Com a influência do presidente Fernando Collor, acontece a 

abertura do comércio para as exportações. Tal processo ocasionou o fechamento de 

linhas de produção inteiras, acarretando um desemprego estrutural que se agravaria 

com a intensificação dos programas neoliberais no Brasil, a partir de 1995, que dita 

várias medidas e que são impostas pelos governantes, iniciando com o governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC). A política econômica de FHC, fundada em uma 

estabilização monetária que se sustentou na sobrevalorização cambial e em elevadas 

taxas de juros, agrava esse processo de desestruturação produtiva. (TAVARES, 1999). 

 No Brasil, quando o pacto democrático firmado na Constituição Federal de 1988 

entra em vigor, acontece o tensionamento de duas propostas: de um lado há uma luta 

para a ampliação das responsabilidades do Estado perante as demandas sociais; de 

outro, a posição favorável à abertura de mercado, retirada do controle sobre os fluxos 

de investimentos, com redução do poder do Estado e ampliação do poder do mercado. 

(COSTA, 2006). 

A reestruturação produtiva e o neoliberalismo contribuem para superar a crise do 

capital, com estruturas que se apresentam como soluções, lembrando que o 

neoliberalismo e a reestruturação produtiva têm uma hegemonia ideológica mundial.  

  



  

Contudo, a consolidação de um novo modelo econômico brasileiro de corte 

neoliberal acarretou um período de pior desempenho. Nesse período, é deflagrado um 

vasto processo de reestruturação produtiva, com a introdução de novas formas de 

gestão dos processos e das estratégias de sobrevivência no mercado das empresas.  

Como diz Elaine Behring: 

“A fórmula neoliberal pode ser resumida em algumas proposições básicas: 
1) um Estado forte para romper o poder dos sindicatos e controlar a moeda;  
2)  um Estado parco para os gastos sociais e regulamentações econômicas;  
3) a busca da estabilidade monetária como meta suprema;  
4)  uma forte disciplina orçamentária , diga-se, contenção dos gastos sociais e 

restauração de uma taxa natural de desemprego;  
5)  uma reforma fiscal, diminuindo os impostos sobre os rendimentos mais altos;  
6) o desmonte dos direitos sociais, implicando a quebra da vinculação entre pacto 

político.” (2000:28) 
 

Com todas essa medidas, a ideologia neoliberal, destrói assim, as 

regulamentações impostas como resultado das lutas do movimento operário e das 

camadas trabalhadoras, priorizando a supressão de direitos sociais, arduamente 

conquistados e apresentados como privilégios dos trabalhadores, e a liquidação das 

garantias do trabalho, acontecendo assim, cada vez mais, acumulação do capital e 

mutações no mundo do trabalho, com a ampliação explosiva da terceirização, da 

subcontratação e das distintas formas de precarização. 

Nos últimos dezessete anos de política neoliberal, a cultura neoliberal constituiu 

redes midiáticas que têm alterado a percepção, a linguagem e os valores de agentes 

sociais. É o que podemos constatar com a predominância no discurso político, de 

expressões incorporadas sem nenhum senso crítico como empregabilidade, 

competências, formação profissional, globalização, entre outras, mas com forte 

intencionalidade estratégica. 

  



  

Segundo Alves (2006), na virada para os anos 2000, a ofensiva do capital se 

intensifica, no Brasil e em todo o mundo, atingindo as formas de trabalho organizado 

das grandes empresas oligopolistas transnacionais ou nacionais. Este contexto de 

reestruturação produtiva, que se ampliou no final do século passado e que assume 

hoje, mais do que nunca, um caráter sistêmico (embora desigual e combinado), diz 

respeito a uma nova etapa de acumulação flexível de substrato predominantemente 

financeirizado. Mas a ofensiva do capital na produção assume ainda um caráter 

ideológico–cultural, por meio da disseminação da sociedade do trabalho de valores 

empresariais, ligados à lógica do capital. O discurso da produtividade, do desempenho 

e da competência ligada à eficiência econômica penetra, cada vez mais, em toda 

sociedade. 

Para Pochmann (2006), no conjunto das empresas que atuam no Brasil, a 

consolidação dos impactos dessa reestruturação, trouxe implicações significativas, 

causando alterações na conduta empresarial, como: implantação de programas de 

gestão da produção; reorganização do trabalho; inovação tecnológica; novos 

fundamentos competitivos marcados pelo aumento da produtividade; redução de 

empregos por meio de adoção de programas de reengenharia6, de organização do 

trabalho e da produção; eliminação de postos de trabalho; aumento da produtividade; 

qualidade total; certificações; terceirização; subcontratação de mão–de–obra; redução 

na quantidade de hierarquias funcionais e no volume de empregados no núcleo duro 

das empresas.  Tudo isso fazendo parte do ideário (e da prática) cotidiana da “empresa 

                                                 
6 processo pelo qual uma empresa repensa seus procedimentos operacionais, afim de tornar pessoas e 
máquinas eficientes; assim, reduz custos, sem prejudicar os resultados. 

  



  

moderna” e implicando num rebatimento na vida do trabalhador, com o objetivo de um 

maior lucro e de maior racionalização do trabalho. 

Essencial à reestruturação produtiva é uma intensiva incorporação à produção 

de tecnologias resultantes de avanços técnico-científicos, determinando um 

desenvolvimento das forças produtivas que reduz a enorme demanda de trabalho vivo. 

Muito especialmente a introdução da microeletrônica e dos recursos informáticos e 

robóticas nos circuitos produtivos vem alterando os processos de trabalho e afetando 

fortemente o contingente de trabalhadores ligados à produção; não somente cria 

desemprego, como destrói postos de trabalho.  

Com a certificação de qualidade implantada em algumas empresas, impõe-se 

padronização rígida. Assim, a empresa procura difundir valores e regras padronizadas 

(Programa 5 S7), incentivando o merecimento (cestas básicas para quem não falta), a 

busca incessante pelo resultado da produtividade (Programa de Participação de 

Desempenho, Participação nos lucros) e pela excelência da qualidade, por meio da 

adequação das informações transmitidas (quadros de avisos cheios de lembretes). 

O enfoque patrimonial é garantir o sucesso dos processos de qualidade, pois, 

além da busca da chamada “qualidade total”, a mundialização da economia força a 

competitividade e provoca a busca da eficiência. Com isso, ainda segundo a lógica 

patronal, muda-se radicalmente a forma de atender o cliente, mas a verdadeira 

mutação dentro das organizações só poderá ocorrer, se houver uma “perfeita harmonia” 

entre a alta tecnologia e a “valorização” das pessoas. O propósito da qualidade total é 

                                                 
7 O programa 5S é um programa japonês e que significa Seiri (senso de organização), Seiton (senso de 
ordem), Seisou (senso de limpeza), Seiketsu (senso de higiene), Seitsuke (senso de disciplina). Não  
chega a ser um método de organização da produção, mas sim, palavra de ordem para entusiasmar os 
trabalhadores. (Marcelino, 2006:96) 

  



  

ter produtos de alta tecnologia e funcionários motivados.  Para tanto, investem em 

programas motivacionais, com estratégias de envolvimento e marketing, para 

“venderem” melhor a proposta aos funcionários; treinamento de pessoal, necessários à 

implantação de programas de qualidade e produtividade; e desenvolvimento de práticas 

participativas como: formação de comitês, grupos de sugestões e fóruns deliberativos, 

pois,  trabalhadores desmotivados acarretam problemas ligados à insatisfação no 

trabalho, gerando absenteísmo, rotatividade elevada, acidentes de trabalho, e 

ocasionam a baixa produtividade.  

Nos programas de qualidade, alega-se garantir “a satisfação do cliente”, mas, de 

fato, visa-se a atingir a meta de produtividade, dentro dos tempos e padrões impostos 

pelas empresas, em seu processo de acumulação do capital. Há uma evidente rigidez 

no cumprimento das metas fixadas por meio de seus mecanismos de controle, 

desconsiderando–se uma série de elementos como: tempo livre, descanso necessário, 

tempo com a família, e outros que acabam prejudicando os trabalhadores das 

empresas. Podemos dizer que é inadequado afirmar que o interesse das pessoas pode 

ser harmonizado com o interesse pela produção de mercadorias, pois, enquanto que o 

fim previsto pelo capital é a preocupação com o lucro desenfreado, o sentido teleológico 

dos trabalhadores é o resgate do objetivo originário do trabalho como forma de 

emancipação humana, libertando da condição de alienados, recuperando a condição de 

seres criativos. Embora não deixe de considerar também como uma contradição, pois 

diante do desemprego imperante, o trabalhador objetiva manter-se empregado mesmo 

que expropriado de sua criação.   

Nessa perspectiva, acontece, no mundo do trabalho, uma reestruturação interna 

e externa: interna, com novas máquinas, mudança em estruturas hierárquicas, novos 

  



  

requerimentos de qualificação para os trabalhadores, novas técnicas organizacionais, 

integração entre concepção e execução da produção, estratégias de envolvimento dos 

trabalhadores e compromisso com os interesses dos clientes e, portanto, elevando o 

lucro da empresa, pois, atendendo bem este cliente, o retorno financeiro acontece. Na 

reestruturação externa, exigem-se da empresa mudanças no seu relacionamento com 

outras empresas, fornecedores, clientes, governo, etc., buscando, fundamentalmente, 

vantagens competitivas. (CARLEIAL, 1997) 

As empresas externalizam custos, mantendo o controle do conjunto da produção,  

repassando a outras empresas, através da terceirização, a sua efetivação, de modo a 

constituir uma empresa de constelação, na qual gravitam, em torno do monopólio, quais 

satélites independentes, inúmeros negócios de menor porte. 

Todas as transformações implementadas pelo capital têm como objetivo criar 

condições renovadas para a intensificação da exploração da força de trabalho. A nova 

defesa do capital são as formas precárias do emprego, entre elas, a forma da 

contratação de serviços prestados (sem quaisquer garantias sociais, como: FGTS - 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, férias, 13º salário) e a forma do emprego em 

tempo parcial (também freqüentemente sem garantias), fato que obriga o trabalhador a 

buscar o sustento, simultaneamente, em várias ocupações. 

É exigida do trabalhador uma qualificação mais alta e, ao mesmo tempo, a 

capacidade de participar de atividades múltiplas, ou seja, essa força de trabalho deve 

ser qualificada e polivalente. Surge a figura do trabalhador polivalente que é chamado a 

exercer várias funções no mesmo tempo de trabalho e com o mesmo trabalho como 

conseqüência do enxugamento do quadro funcional. O trabalhador deixa de ser um 

trabalhador ”especializado”, passando a ser solicitado para o exercício de múltiplas 

  



  

tarefas até então não necessariamente envolvidas em suas tradicionais atribuições. 

Acontece também a redução das hierarquias, mediante a utilização de “equipes de 

trabalho”. 

A multifuncionalidade é uma estratégia oposta à que predominou no modelo 

taylorista- fordista8 de especialização intensiva. Houve uma redução da importância 

atribuída às especialidades, rompendo com a lógica da especialização intensiva do 

trabalho, típica da chamada “produção em massa”.  

Vê-se, dessa forma, que o mercado tornou-se mais competitivo, sobretudo diante 

de uma oferta abundante de mão-de-obra com maior escolaridade. Mas a permanência 

no emprego dos mais escolarizados não implicou, necessariamente, a adequação 

perfeita entre formação profissional e ocupação. (POCHMANN, 2006) 

Não se constata uma generalizada modificação no conteúdo dos postos de 

trabalho que justificasse a elevação dos requisitos de contratação dos empregados, 

tendo em vista a presença de amplo excedente de mão-de-obra que disputa escassas 

ofertas de trabalho, a estimular o aprofundamento de ações discriminatórias na 

contratação laboral. Funções para as quais, antes, só era exigido o ensino fundamental, 

passam a ter exigências maiores pela grande oferta desta mão de obra, podendo-se 

escolher até com discriminação de aparência, idade, nível escolar, local de moradia, 

entre outras.  

As tendências do mercado de trabalho indicam uma classe trabalhadora 

polarizada, com uma pequena parcela com emprego estável, considerado o núcleo 

                                                 
8 padrão produtivo capitalista desenvolvido ao longo do século XX e que se fundamentou basicamente na 
produção de massa, em unidades produtivas concentradas e verticalizadas, com um controle rígido do 
tempos e dos movimentos, desenvolvidos por um proletariado coletivo e de massa, sob forte despotismo 
e controle fabril. (ANTUNES 2000:19) 

  



  

estável de trabalhadores privilegiados, dotados de força de trabalho altamente 

qualificada e com acesso a direitos trabalhistas e sociais, com boa renda e estatuto 

social, dos quais as empresas precisam mesmo em períodos de reconfiguração, e com 

incentivos9. Por outro lado, existe uma larga parcela da população com trabalhos 

precários, temporários, subcontratados, facilmente substituíveis, dispondo de um salário 

inferior e com condições de trabalho e qualidade de vida precarizadas.  

Cria-se uma mobilidade ascendente permitindo o surgimento dessa força 

diretamente qualificada, com criação de novos postos de trabalho, de uma nova classe 

média alta com altos salários, porém às custas de uma mobilidade descendente 

impiedosa de vários segmentos. 

 Sob o capitalismo contemporâneo, o mercado de trabalho foi substancialmente 

alterado: com a reestruturação produtiva, nas grandes empresas, o conjunto de 

trabalhadores qualificados e polivalentes e que dispõem de garantias e direitos constitui 

um pequeno núcleo; o grosso dos outros trabalhadores (mediante a terceirização de 

atividades e serviço) é submetido a condições de trabalho muito diferentes das 

oferecidas àqueles trabalhadores - alta rotatividade, salários baixos, garantias 

diminuídas ou inexistentes. 

Segundo Francisco de Oliveira (contra-capa ANTUNES: 2006), apesar de alguns 

cientistas sociais e filósofos terem decretado “adeus ao trabalho”, com a perda de sua 

centralidade, substituída por redes, técnicas, ciência e comunicação, a discussão da 

questão do trabalho continua sendo a mais importante para análise no capitalismo 

contemporâneo. Prova disso é a posição da burguesia e do Estado que vem 

                                                 
9 Incentivos sob a forma material (gratificações, bônus, participação em ações, participação nos lucros) 
e/ou simbólica ( confraternizações, brindes, diplomas).  

  



  

desqualificando o trabalhador, com demissão em massa, reestruturação de atividades 

para melhorar explorar, combatendo as organizações de classe e os partidos políticos 

das esquerdas, com novas e velhas formas de exploração, a burguesia e o Estado se 

unem para manter submisso o trabalhador e fetichizar o produto do seu trabalho.  

 

 

 

1. 2 A ação profissional do (a) Assistente Social no contexto da 

reestruturação produtiva 

 

Como visto no tópico anterior, é a partir dos anos 90 que o capital se intensifica 

num complexo de reestruturação produtiva, com impactos estruturais no mundo do 

trabalho. A reestruturação produtiva surge como ofensiva do capital na produção, tendo 

em vista debilitar a classe trabalhadora, não apenas no aspecto objetivo, com a 

constituição de um novo (e precário) mundo do trabalho, mas, principalmente, no 

subjetivo. As alterações impostas ao mundo do trabalho vêm gerando um 

redimensionamento do Serviço Social, concorrendo para a redução de postos de 

trabalho e conseqüente inserção em outras formas de trabalho. Muitos autores 

escrevem sobre o assunto como Marilda Iamamoto, José Paulo Netto, Ana Elizabete 

Mota, Rose Serra entre outros, e recorreremos a eles para uma revisão conceitual. 

Iniciaremos falando que o Serviço Social é uma profissão que está inserida na 

divisão sócio-técnica do trabalho, tomando parte nas diferentes problemáticas no 

campo social. Os seus profissionais têm como objeto de intervenção a questão social, 

que se expressa nas desigualdades sociais, fruto das contradições sociais presentes na 

  



  

sociedade capitalista, as quais são tributárias ao agravamento das condições de vida 

da população. A questão social, entendida como objeto sob o qual incide a ação do (da) 

profissional do Serviço Social, está relacionada ao 

 conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, 
que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho 
torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos 
mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade” (IAMAMOTO, 
1998, p.27). 
 

O Serviço Social surgiu paralelamente ao processo de industrialização, e as 

empresas tiveram influência na institucionalização da profissão, segundo Ana Elizabete 

da Mota (1998: 41) 

Embora seja conhecida a existência de experiências esparsas a partir dos anos 
40, tanto no Sul como no Nordeste é notório que a inclusão do Serviço Social na 
empresa se deve a conjunturas especificas, marcadamente a partir de 1960.  
 

  Mas, apesar de sua importância para a profissão, as empresas não são 

consideradas tradicionais empregadores de assistentes sociais. Na 

contemporaneidade,  com as novas morfologias no mundo do trabalho, essa redução 

vem se agravando. 

A forma contemporânea do trabalho, flexibilizada de acumulação capitalista10, 

baseada na reengenharia, na empresa enxuta e no processo de reestruturação, típicas 

do toyotismo11, teve conseqüências enormes no mundo do trabalho. Destacamos, entre 

elas: crescente redução nos postos de trabalho, diminuição dos níveis hierárquicos, 
                                                 
10 A acumulação flexível, em consonância com o próprio termo qualificativo, busca uma flexibilidade no 
processo de trabalho, flexibilidade do mercado de trabalho, flexibilidade dos produtos e uma flexibilidade 
dos padrões de consumo, processos esses, impulsionados pela tecnologia de base microeletrônica, pela 
informática e pela robótica. O Capitalismo, pois, favorece o desenvolvimento da Ciência e da Técnica 
para seu maior lucro. (IAMAMOTO,2000). 
 
11 Expressa a forma particular de expansão do capitalismo monopolista do Japão no pós-45, cujos traços 
principais são: produção flexível, existência de grupos ou equipes de trabalho, utilizando-se 
crescentemente da microeletrônica e da produção informatizada. A produção é bastante heterogênea, os 
estoques são reduzidos e há forte processo de terceirização e precarização do trabalho. (ANTUNES, 
200:19) 

  



  

introdução da polivalência e racionalização de tarefas, terceirização de determinadas 

áreas, subcontratação e precarização dos vínculos e condições de trabalho, elevação 

da taxa de desemprego estrutural, aumento do emprego informal, expansão do trabalho 

a domicílio e do trabalho no “terceiro setor”. 

É essa lógica que permite entender as particularidades do nosso trabalho 

profissional. As alterações do processo de trabalho atingem também o (a) Assistente 

Social não apenas, no sentido objetivo, a sua condição de emprego e salário, mas, no 

sentido subjetivo, a sua consciência de classe. O profissional de Serviço Social é um 

trabalhador assalariado, e experimenta como os demais trabalhadores, as injunções da 

lógica vigente, enquanto que, historicamente, o profissional construiu um projeto-ético– 

político hegemônico, dissonante das diretrizes vigentes. 

Ao discutir o assunto, Mota (1998: 29) diz o seguinte: 

É na pratica social onde se manifesta a oposição entre as classes que se define 
a possibilidade de negação [...] Com efeito, apesar das entidade requisitantes 
esperarem e exigirem de seus assistentes sociais uma organicidade em relação 
aos seus objetivos, essa adesão (espontânea ou não) esbarra na condição de 
serem os técnicos também vendedores da força de trabalho. Surgem, pois, de 
um lado, mecanismos formais de controle e persuasão e, de outro, a inegável 
convivência cotidiana com as contradições sociais, criando condições para a 
formação da consciência social/profissional dos seus agentes à base de uma 
identidade ideológica com os trabalhadores.   
 

O problema teórico-analítico de fundo reside em explicar e compreender como, 

na particularidade prático-social de cada profissão, se traduz o impacto das 

transformações societárias. Como as requisições técnico-operativas dos (das) 

assistentes sociais que trabalham nas empresas conseguiram incorporar as requisições 

do capital.  

  A reconfiguração do mundo do trabalho está articulada à idéia de 

empregabilidade. E a idéia de empregabilidade se caracteriza como a capacidade 

  



  

individual de movimentar-se em um contexto marcado pela retração do investimento 

produtivo, com normas de contrato flexível, configurações heterogêneas de ocupação e 

constantes prenúncios de desemprego. E se manter empregável é se manter 

competitivo num mercado em constante mutação. Os conceitos de competência estão 

ligados a uma dimensão subjetiva e cognitiva do individuo, sua capacidade de abstrair 

conceitos, incorporar atitudes e novos aprendizados, enfim, novas habilidades que se 

adequariam às novas exigências ou demandas do capital.   

Existem novos requisitos como: exigência de um profissional multidisciplinar, com 

raciocínio lógico, estabelecendo conexões, aptidão para novas qualificações, 

conhecimento técnico geral e da lógica do trabalho, responsabilidade com o processo 

de produção, iniciativa para resolução de problemas, capacidade de decisão rápida 

requerida pelas tecnologias emergentes, disposição para apreender e empreender, 

entre outras. Não basta mais contar com o típico funcionário pronto a “vestir a camisa 

da empresa”, é necessário que ele seja “competente” e que “pense pela empresa”.  

Mas para o Serviço Social, segundo Iamamoto, o (a) profissional deve ser 

consciente e propositivo e capaz de atuar, criticamente, em novos espaços e ter 

desempenho profissional adequado. São condicionados (as) por exigências internas e 

externas, que não são estanques, mas interferem, reciprocamente,  no mesmo instante, 

em sua prática.  

A leitura hoje predominantemente da “pratica profissional “ é de que ela não deve 
ser considerada “isoladamente”, ‘em si mesma”, mas em seus “condicionantes “ 
sejam eles “internos” – os que dependem do desempenho do profissional – ou 
“externos” – determinados pelas circunstancias sociais nas quais se realiza a 
pratica do assistente social. Os primeiros são geralmente referidos a 
competências do assistente social como por exemplo, acionar estratégias e 
técnicas; a capacidade da leitura da realidade conjuntural, a habilidade no trato 
das relações humanas, a convivência numa equipe interdisciplinar, etc. Os 
segundos abrangem um conjunto de fatores que não dependem exclusivamente 

  



  

do sujeito profissional, desde as relações de poder institucional, os recursos 
colocados a disposição para o trabalho pela instituição ou empresas que contrata 
o assistente social; as políticas sociais especificas, os objetivos e demandas da 
instituição empregadora, a realidade social da população usuária dos serviços 
prestados etc. (2003:94) 

 

Para a mesma autora (idem), o Serviço Social reproduz-se como um trabalho 

especializado na sociedade, por ser socialmente necessário, produz serviços que 

atendem a necessidades sociais, ou seja, tem um valor de uso, uma utilidade social. É 

um trabalhador especializado que vende a sua capacidade de trabalho para entidades 

de caráter patronal, empresarial ou estatal, que demandam essa força de trabalho 

qualificada e contratam, inserindo-se, assim, no universo da mercantilização. 

Há, no mercado de trabalho, uma transformação na demanda da qualificação 

para a competência12. Essa mudança significa que não é apenas o diploma que faz 

você ser contratado, mas a competência que você tem para lidar com novas questões 

que estão surgindo. O que é considerado é a especialização, a qualificação desse 

trabalhador, o saber fazer bem, ter “domínio dos conteúdos de que o sujeito necessita 

para desempenhar seu papel, aquilo que requer dele socialmente, articulado com o 

domínio das técnicas [...] quanto da dimensão política” (RIOS, 1995:47). 

Iamamoto, com propriedade, afirma (2000) que as circunstâncias e relações de 

trabalho do (da) Assistente Social sofrem impacto direto do conjunto das 

transformações, operadas na esfera privada e estatal. E para Serra (Apud IAMAMOTO 

2000: 119), a flexibilização do trabalho “atinge a estrutura produtiva e processo do 

trabalho do assistente social [...] gerando enxugamento do quadro de pessoal...”. 

                                                 
12 Competência como a capacidade de enfrentar – com iniciativa e responsabilidade, guiados por uma 
inteligência prática do que está ocorrendo e com capacidade para coordenar-se com outros autores para 
mobilizar suas capacidades – situações e acontecimentos próprios de um campo profissional – 
(ZAFIRIAN apud SOUZA, 2004:52) 

  



  

Tendências da realidade profissional, como rico indicador, evidenciam uma 

redução do espaço de trabalho dos (das) assistentes sociais na área das empresas. 

Segundo pesquisa, citada anteriormente, que realizamos no CRESS/PE, entre 2003 e 

2006, houve uma redução do número de profissionais. Em 2003, dos (as) mil 

novecentos e sete  Assistentes Sociais cadastrados (as) e em exercício, setenta e cinco  

trabalhavam em empresa privada; já em 2006, dos (as) dois mil duzentos e noventa e 

um Assistentes Sociais cadastrados (as) e em exercício, apenas trinta trabalham em 

empresa privada.  

Por outro lado, constatamos que, se, de um lado, existe um número expressivo 

de profissionais que não mais fazem parte da estrutura interna das empresas, aquelas 

que ficaram estão incluídas por um novo modo funcional de inclusão, ou seja, são 

Assistentes Sociais por formação profissional, mas exercem cargos com nomenclaturas 

diversificadas, como por exemplo: gerentes, assistentes, assessores de Recursos 

Humanos (RH), ou seja, com práticas sociais, onde utilizam um saber profissional,  que 

não é prerrogativa do Serviço Social, podendo ser exercido por Assistentes Sociais ou 

por qualquer cargo de áreas afins. 

No campo das condições de trabalho, podemos identificar um conjunto de 

questões que evidenciam o novo paradigma das condições do trabalho profissional: a 

redução dos postos de trabalho profissional podem implicar tanto nas demissões 

propriamente ditas, sem substituição, ou na absorção das tarefas do profissional por 

  



  

trabalhador polivalente13, quando na transferência das atividades para outros 

profissionais. 

O conjunto de inovações, no contexto da reestruturação ao tempo que produz 

inflexões nas requisições, competências e perfil profissionais de Assistentes Sociais nas 

empresas, também modifica substantivamente as suas atuais condições de trabalho, 

isto é, afeta a forma de “ser e de viver do trabalho”, do (da) Assistente Social. 

Para Marilda Iamamoto (2003), um dos maiores desafios que o (a) Assistente 

Social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e 

construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a 

partir de demandas emergentes no cotidiano, enfim, ser um profissional propositivo e 

não só executivo, ter uma atitude ousada face às novas demandas e ampliar o espaço 

profissional.  

É inegável, portanto, que as transformações no mundo do trabalho têm uma 

nova configuração no mercado de trabalho dos (das) assistentes sociais, passando-se 

a exigências de requisições técnico-operativas que incorporam as exigências dos 

demandantes. 

Neste sentido, é claro que a reestruturação produtiva trouxe impactos para o 

Serviço Social que atua nas empresas. Tais empresas preocuparam-se em redefinir a 

política de recursos humanos, englobando-a no conjunto das demais políticas e 

estratégias organizacionais, como por exemplo, o desenvolvimento de programas 

                                                 
13 A polivalência traz, em seu bojo, a discussão do conceito de emprego e empregabilidade onde o 

primeiro é substituído pelo segundo, ou seja, trabalhador é o profissional disponível sempre pronto a 

mudar de trabalho e ocupação. 

 

  



  

participativos, ampliação do sistema de benefícios, incentivos da produtividade do 

trabalho, programas de qualidade total, capacitação, treinamento.  

De acordo com Mônica de Jesus César (2000), o (a) Assistente Social é 

requisitado como mediador de novas formas de controle da força de trabalho, ou seja, a 

prática profissional, nas empresas, relaciona-se com as alterações nas modalidades de 

consumo da força de trabalho, com as novas estratégias de controle persuasivos e com 

as políticas de benefícios e incentivos. 

O Serviço Social é uma profissão intrinsecamente determinada pelas condições 

sociais em que se realiza, atendendo contraditoriamente as demandas da empresa e do 

trabalho; sua particularidade, nos setores geridos pelo capital, sempre constituiu na 

busca de respostas mediadoras para as situações de conflito. E o exercício profissional 

do (da) Assistente Social é atuar nesta contradição capital / trabalho no modo de 

produção capitalista.  É um movimento contraditório, pois, ao mesmo tempo  que 

permite a reprodução e a continuidade da sociedade de classes, cria as possibilidades 

de sua transformação.  

Segundo Mota (2003: 09) o Serviço Social,  

“é fruto de um conjunto de contradições, presentes no desenvolvimento histórico da 
sociedade capitalista. Tal conjunto relaciona-se com as expressões da ‘questão 
social’. {...} Estamos tratando aqui de um ambiente atravessado / determinado pela 
existência de interesses e posições de classe, reveladores de relações / posições de 
confronto, conflito e heterogeneidade política”. 

 

O Serviço Social é requisitado pela empresa, para responder aos problemas que 

interferem no processo de produção – absenteísmo, insubordinação, acidentes, 

alcoolismo – para atuar nas questões relacionadas à vida privada do trabalhador que 

afetam seu desempenho no trabalho – conflitos familiares, dificuldades financeiras, 

doenças – e para executar serviços sociais asseguradores da manutenção da força de 

  



  

trabalho, no espaço da reprodução (CÉSAR, 2000). Ainda, para implantar e 

desenvolver Programas de Qualidade, que têm como base o levantamento do nível de 

satisfação no trabalho, através de pesquisa e levantamento do clima organizacional. As 

empresas são um expressivo campo de trabalho, mas estão sob a lógica do mercado, 

com a prevalência da perspectiva do lucro a qualquer preço. 

Na empresa privada, o (a) Assistente Social é selecionado (a) para administrar 

benefícios, atuar em programas, com a finalidade de atender o trabalhador em suas 

necessidades, para que possa produzir mais e melhor, com mais eficiência e 

produtividade,   dentro da ordem vigente do capital. O Serviço Social participa tanto do 

processo de produção e reprodução dos interesses de preservação do capital, quanto 

das respostas às necessidades de sobrevivência do trabalhador.  

Na dinâmica reestruturadora do capital, as demandas do mercado de trabalho 

buscam romper com a lógica da especialização intensiva, mediante a organização do 

trabalho em equipe, a introdução da polivalência, da multifuncionalidade e da 

participação dos trabalhadores, alterando a performance do trabalho com base no 

conhecimento, capacitação, disponibilidade e iniciativa para agir (Idem, 2000). 

Diante de todas essas novas morfologias do trabalho, percebe-se a necessidade 

de serem criadas estratégias para as questões que recaem sobre a ótica de 

intervenção do Serviço Social. A mudança das formas de gestão da força de trabalho 

nas organizações vem diversificando as requisições feitas aos Assistentes Sociais, seja 

pela redução da demanda de atividades (porque as suas necessidades diminuíram e/ou 

foram transferidas para outros profissionais), seja pelo surgimento de atividades novas, 

em especial, nas iniciativas privadas, onde o que mais se altera são as atribuições e 

papéis profissionais, surgindo uma nova modalidade de trabalho para o (a) Assistente 

  



  

Social - o trabalho em equipes interprofissionais14.  Essas equipes têm sido chamadas 

a atuar em programas de qualidade de vida, prevenção de doenças, na promoção de 

motivação para o trabalho, em programas como saúde do trabalhador, círculos de 

qualidade, gerenciamento participativo, clima social no trabalho, entre outros 

(IAMAMOTO, 2000). 

Em contrapartida, a empresa, que é a representação institucional do capital, 

coloca a questão dos serviços sociais como uma necessidade para manutenção da 

força de trabalho, e conseqüentemente, da própria produção. (MOTA: 1998). Direciona 

seus objetivos para reduzir custos, concentrar riqueza, desemprego, desproteção 

social, terceirização, desmonte das políticas de incentivo à independência econômica 

nacional, objetivando a maximização de seus lucros. Em parceria com o Estado 

neoliberal, que responde com uma construção teórica e ideológica do Capital, as 

empresas têm, em seus códigos de “ética”, um grande aliado, pois reduzem e 

minimizam a democracia, empobrecendo as suas determinações. Também têm um 

projeto “ético” e, com o intuito de alcançar seus objetivos, utilizam vários meios.   

 Para se legitimar na sociedade e entre os trabalhadores, as empresas 

expressam seus princípios, através de sua missão, visão de valores e códigos de 

“ética”, expostos em quadro de avisos e publicados para o conhecimento dos 

funcionários e clientes. Apesar de ter apelos moralizantes como solidariedade, ajuda, 

entre outros, seu objetivo principal é adaptar e conformar este trabalhador a ter uma 

                                                 
14 O conceito de interdisciplinaridade ou interprofissionalidade é trabalhado por Vasconcelos (2000, 
p.45)– axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas, definida no nível, hierarquicamente 
superior, introduzindo a noção de finalidade, tendendo para criação de saber autônomo. Sistema de dois 
níveis e de objetivos múltiplos, coordenação procedendo do nível superior, tendência à horizontalização 
das relações de poder. Existe a identificação de uma problemática comum, havendo reciprocidade e 
enriquecimento mútuo. 
 

  



  

boa convivência. Não existe uma preocupação com valores éticos, mas, com a sua 

legitimidade na lógica do capital. O (a) assistente social participa ativamente da 

divulgação desses princípios, seja na inclusão do funcionário na empresa, seja no 

treinamento, ou seja, ainda, no reforço desses na implantação de programas e/ou nas 

atividades cotidianas.  

É nesse sentido que, no próximo capítulo, abordaremos, sobre projetos 

societários, o projeto ético-político profissional do Serviço Social, na defesa da classe 

trabalhadora, e o código de ética das empresas, entendendo que são distintos, assim 

como as demandas do capital e do trabalho, e que é mais um dos desafios que o (a) 

Assistente Social vive no presente, ser capaz de preservar e efetivar direitos, a partir de 

demandas emergentes no cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

2 PROJETOS SOCIETÁRIOS: DIVERSIDADE DE DIMENSÕES E 

CÓDIGO DE ÉTICA  

 

 Projeto é para Netto (2000: 93) “uma antecipação ideal da finalidade que se quer 

alcançar, com a inovação de valores que a legitimam e a escolha dos meios para atingi-

la”. É o agir teleologicamente - as ações humanas sempre orientadas para objetivos, 

metas e fins. Esse projeto pode ser individual ou coletivo. Um tipo de projeto coletivo e 

que é designado como projetos societários, para o mesmo autor (Idem), são os que 

“apresentam uma imagem de sociedade a ser construída, que reclamam determinados 

valores para justificá-la e que privilegiam certos meios para concretizá-la”. Outro tipo de 

projeto coletivo e que diz respeito às profissões, são os projetos profissionais. 

 Os projetos societários têm princípios e normas que os consagram, tendo 

valoração ética que os perpassa,  postas nos códigos, mas não só neles.  

Para Lukács (apud LESSA, 2002: 164) à ética cabe um papel decisivo na 

sociedade burguesa.   

A ética seria expressão da superação do patamar, possibilitado apenas pelo 
advento da formação social capitalista, da contradição individuo / sociedade; 
seria a mediação social especifica à esfera valorativa que permitiria a superação 
da forma burguesa de individualidade, que se entende meramente particular, 
elevando-se a generalidade humana, fundando a individualidade consciente 
partícipe de um gênero que se reconhece enquanto tal 
 

A ética marxista é de caráter revolucionário, não tem ilusões quanto à presença 

da alienação nas várias formas de objetivação ético-morais, não pretende afirmar a 

supressão das relações sociais alienadas através da ética. Porém, uma ética 

revolucionária supõe um programa estratégico que contém uma dada normatividade. O 

  



  

tratamento dado à ética profissional, fundado em Marx é orientado pelas suas 

possibilidades de efetuar uma crítica da sociedade burguesa. (Barroco, 2003) 

Os nossos estudos apontam para um projeto ético – político do Serviço Social 

inspirado na tradição marxista e para os códigos de ética das empresas, inspiradas em 

uma ética kantiana. 

Para Borges (2002), a ética kantiana, também chamada de ética do dever, na 

divisão ética, é uma ética deontológica, entendida como aquela que procura determinar 

o que é correto, segundo regras e normas em que se fundamenta a ação; são normas 

que regulam o agir do homem. É próprio da ética do dever especificar as regras do que 

é certo ou errado moralmente, utilizando-se do Imperativo Categórico. 

Considerando que o projeto profissional do Serviço Social, atende aos interesses 

das classes trabalhadoras e que as empresas, campo de trabalho de alguns 

profissionais, têm políticas, entre elas, os códigos de ética, baseadas em projeto 

societário da classe capitalista, o objetivo desse capítulo é refletir sobre as demandas 

dessa empresa ao trabalho do (a) assistente social que tem um projeto ético–político, 

cujos interesses de classe são tão distintos. Nos itens a seguir, falaremos, inicialmente, 

sobre o projeto ético-político profissional do Serviço Social e, posteriormente, falaremos 

sobre os códigos de ética das empresas. 

  

 

 

 

 

 

  



  

2.1 O projeto profissional do Serviço Social 

 

O Serviço Social tem construído, historicamente, um projeto profissional para dar 

suporte à ação profissional que se contrapõe ao capitalismo. Alguns autores, como 

Netto, Braz, Souza, Mustafá, Barroco e outros, fazem reflexões sobre esse projeto ético 

- político. 

Segundo José Paulo Neto (2000: 108) 

quando surgem no Brasil, os primeiros resultados do projeto societário inspirado 
no neoliberalismo ( resultados que, aliás , reproduzem o que tem ocorrido em 
todo o mundo: privatização do Estado, desnacionalização da economia, 
desemprego, desproteção social, concentração de riqueza, etc.) fica claro  que o 
projeto  ético - político do Serviço Social tem futuro. E tem futuro porque aponta 
precisamente para o combate (ético, teórico, político e prático - social) ao 
neoliberalismo. 

 

  A profissão de Serviço Social tem uma trajetória de lutas e conquistas que se 

inicia na transição da década de 70 e evolui até os anos 90 com o projeto ético – 

político do Serviço Social. Para uma análise detalhada desse período, ler Netto (2000 e 

2002)  

O Serviço Social, nos últimos anos, com o seu projeto ético–político vem 

trabalhando a questão ética e política como dimensões fundamentais da formação 

profissional, inclusive com avanço na definição de um projeto de profissão, articulado a 

forças progressistas da sociedade, que reafirma as conquistas asseguradas na 

constituição de 1988 e que vão até o propósito da emancipação humana.  

 O projeto profissional da profissão é designado como projeto ético – político 

porque tem uma indicação ética que não se limita a normatizações morais e/ou 

  



  

prescrições de direitos e deveres (expressas no código de ética), mas as escolhas 

teóricas, ideológicas e uma direção política profissional. (NETTO: 2000) 

Faremos, a seguir, um retrospecto dos códigos de ética do Serviço Social, por 

considerar a relevância dos códigos nessa indicação ética e do reflexo desses códigos 

no processo de construção do referido projeto profissional. 

 O primeiro código do Serviço Social no Brasil surgiu em 1947 e tinha um caráter 

moralizador, com estratégias concretas de disciplinamento e controle da força de 

trabalho, no processo de expansão monopolista do capital, sustentado ideologicamente 

pelo conservadorismo moral e idéias positivistas.  A concepção de homem era um ser 

abstrato e genérico, bondoso, à imagem e semelhança de Deus, baseado no 

Tomismo.15

 Segundo Barroco, ainda em 1947, surge o código moral internacional do Serviço 

Social, com posicionamentos conservadores, onde se ditam regras de como: 

o Assistente Social deve ser: “um modelo de polidez e cortesia por seu espírito 
serviçal espontâneo.[...] trajar alinhado, [...] vida metódica”;  [...] 
Deve se posicionar: “defenderá sempre a noção exata da família.[...]combaterá 
[...] os fatores nocivos a família, [...] o alcoolismo, a tuberculose [...] a propaganda 
imoral, a desorganização do trabalho”; [...] 
O que deve evitar: “as paixões e desejos imoderados de riqueza, gozo, poder, 
preguiça e falta de vontade.[...], nos deveres com o chefe “abster-se de toda 
crítica infrutuosa e destrutiva da autoridade em si mesma... (2003:122-124) 
 

Um segundo código surge em 1965, tendo como motivação a regulamentação 

jurídica da profissão.  O terceiro código surge em 1975. Até então, o debate da ética 

nunca fora um tema privilegiado. 

O quarto código de ética do Serviço Social é datado de 1986, onde o ethos 

profissional é auto representado pela inserção do assistente social na divisão sócio – 

                                                 
15 “Fundamentos da filosofia de S. Tomás, conservados e defendidos pelas correntes medievais e 
modernas que nele se inspiram.’ (ABBAGNANO, 2000: 962) 

  



  

técnica do trabalho, como trabalhador assalariado e cidadão. O serviço social busca 

difundir a ideologia da classe trabalhadora.  O marco histórico e documental da ruptura 

com a ética tradicional está representada pelo código de 1986. 

Ao se opor ao neotomismo, o código busca superar a concepção universal 

abstrata dada aos conceitos de pessoa humana e bem comum.  

“O código de ética de 1986 emerge como expressão tardia de debate da 
reconceituação. Representou uma importante ruptura política com o 
tradicionalismo profissional: expressa um compromisso ético - político de 
construção de uma prática articulada àqueles que participam da sociedade por 
intermédio de seu trabalho, propugnando eticamente o compromisso com a 
classe trabalhadora e, neste sentido, rompendo com o mito da neutralidade 
profissional” (BONETTI, 2003:100) 
 

 O atual, quinto e último código de ética, datado de 1993, coroa o projeto 

profissional com propostas emancipadoras, base do compromisso ético – político com 

valores emancipatórios, com avanço teórico, proporcionado pelo acúmulo anterior. 

Explicita valores éticos fundamentais: liberdade, equidade e justiça social, articulando-

se à democracia, à cidadania. 

É a partir do código de 1993 que o projeto profissional começa a ser tratado 

nacionalmente como projeto ético – político, ao superar dialeticamente o código de 

1986. Antes, subordinava-se a ética ao político. 

 Esse código se opõe ao liberalismo, porque não naturaliza os valores universais 

nem os concebe como possibilidade objetiva universal, na ordem burguesa; opõe –se 

ao humanismo cristão tradicional, porque não concebe uma ética essencialista, dada 

por uma essência transcendental e predeterminada à historia; e se opõe ao marxismo 

anti –humanista, porque repõe a ética no interior da práxis. O código é inovador, 

abordando questões fundamentais à superação do moralismo. (BARROCO: 2003). 

  



  

O código de ética passa a ser uma referência dos encaminhamentos práticos e 

do posicionamento político dos (das) assistentes sociais, em face da política neoliberal 

e de seus desdobramentos para o conjunto dos trabalhadores. (idem: 206).  

Falar sobre código vai muito além de discutir normas de convivência, princípios e 

valores que orientam a ação, para Barroco (2000,129) “o código de ética profissional 

representa a esfera normativa exigido por determinação estatutária de todas as 

profissões”. 

A dimensão ética do projeto ético – político, elege os valores que a legitimam 

socialmente e o código de ética, mesmo sendo um componente de força legal do 

exercício profissional, representa a direção dos princípios éticos assumidos pelo 

Serviço Social nas últimas décadas do seu percurso histórico. Pode-se nele observar 

claramente uma perspectiva critica à ordem econômica social estabelecida e a defesa 

dos direitos do trabalhadores. O código de ética profissional do Serviço Social de 1993 

coloca-se em contraponto com os interesses e valores prevalecentes na ordem do 

capital.   

Consideramos que o projeto ético – político é um avanço para o Serviço Social, 

critica o tradicionalismo e tem uma ruptura com a sua herança conservadora, pois esse  

projeto coletivo e profissional aposta na criação de uma nova sociedade. 

 Netto reforça a necessidade de a profissão ter seu projeto profissional, quando 

afirma que (2000: 95)  

os projetos profissionais apresentam a auto-imagem de uma profissão, elegem 
os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos 
e funções, formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu 
exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 
estabelecem as balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, com as 
outras profissões e com as organizações e instituições sociais, privadas e 
públicas....  

  



  

 

No que diz respeito ao projeto ético-político do Serviço Social, podemos afirmar, 

com Marcelo Braz (2004), que suas bases são chamadas de dimensões constituintes e 

são articuladas entre si e que concretizam o projeto. Braz fala de três dimensões: 

teórica, jurídico – política e político – organizativa. Priorizamos essa abordagem para 

um melhor entendimento.  

Primeira dimensão, a teórica, envolve a produção de conhecimentos no interior 

da profissão. Essa dimensão relaciona-se à sistematização teórica das várias 

modalidades interventivas da profissão.  

Segundo Netto (2000), o projeto ético-político implica o compromisso com a 

competência, que só pode ter como base o aprimoramento intelectual do (da) 

assistente social. O projeto prioriza uma nova relação sistemática com os usuários dos 

serviços oferecidos pelos profissionais, o compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados à população. O profissional precisa estar antenado para oferecer o melhor ao 

usuário dos serviços. 

Alexandra Mustafá afirma que o projeto profissional do Serviço Social aponta 

para um compromisso com o aprimoramento intelectual, para possibilitar a 
competência profissional. E esta competência se revela, no cotidiano, na 
implementação de programas e políticas sociais. Compete ao profissional 
desvendar a lógica, os fundamentos e a direção de tais políticas e programas, 
produzir um acúmulo de conhecimentos sobre o seu significado e repassar, para 
o usuário, tanto o serviço - com boa qualidade – quanto à concepção do direito 
nele contida. (2003: 72) 

 

Ela afirma que o Projeto Ético - Político do Serviço Social tem uma perspectiva 

marxista e que combate as teorias neoliberais e pós-modernas, se embate com o 

clientelismo, assistencialismo, seletividade, com o conservadorismo e com o 

tradicionalismo. Através dele, pretende-se contribuir para um processo social que 

  



  

elimine a exploração do homem pelo homem e resgate os princípios da Igualdade, da 

Liberdade e da Justiça Social. 

A segunda dimensão, jurídico - política  

“envolve o conjunto de leis, resoluções, documentos e textos políticos 
consagrados no meio profissional, o suporte profissional. Abrange o ‘aparato 
jurídico-político e institucional da profissão’, expresso no Código de Ética, na Lei 
de Regulamentação e nas Diretrizes Curriculares e ainda, no “conjunto de leis 
advindas do capitulo da Ordem Social da Constituição Federal de 1988, tais 
como a LOAS(Lei Orgânica da Assistência Social), o ECA(Estatuto da Criança e 
do Adolescente) e a LOS( Lei Orgânica de Saúde), dentre outras”. (BRAZ, 2004: 
.58).  
 

    E na particularidade das empresas, também a CLT (Consolidação das Lei 

Trabalhistas), acordos sindicais, etc. 

O Código de Ética de 1993 coroa o processo de construção do projeto ético-

político do Serviço Social, quando afirma seus princípios: Reconhecimento da liberdade 

como valor ético central; Defesa intransigente dos direitos humanos; Ampliação e 

consolidação da cidadania; Defesa do aprofundamento da democracia; Posicionamento 

em favor da equidade e justiça social; Empenho na eliminação de todas as formas de 

preconceito; Garantia do pluralismo; Opção por um projeto profissional vinculado ao 

processo de construção de uma nova ordem societária; Articulação com os movimentos 

de outras categorias profissionais; Compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da 

competência profissional; Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem 

discriminar. Seus onze (11) princípios foram elaborados dentro de uma lógica que os 

articula.  O desafio é a sua materialização na cotidianidade de trabalho, evitando que se 

transformem em indicativo abstrato, descolado do processo social.  

Na terceira dimensão, político-organizativa, onde estão assentados  

  



  

tantos os fóruns deliberativos quanto ás entidades representativas da profissão. 
Refere aos espaços deliberativos e consultivos da profissão construídos 
historicamente por meio dos movimentos organizados da categoria respaldado 
nas principais entidades, como o conjunto CFESS/ CRESS (Conselho Federal e 
Conselhos Regionais de Serviço Social), a ABEPSS (Associação Brasileira de 
Ensino e Pesquisa em Serviço Social), a ENESSO (Executiva Nacional de 
Estudantes de Serviço Social) ( Idem: 58).  
 

           O projeto sinaliza que o empenho ético-político dos (das) assistentes sociais só 

se potenciará se a categoria articular–se com segmentos de outras categorias 

profissionais e com os movimentos populares. 

A dimensão político – organizativa do projeto direciona suas ações em defesa da 

equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização do acesso aos bens e 

serviços, relativos aos programas e políticas sociais, na ampliação e consolidação da 

cidadania, postas como condição para a garantia dos direitos civis, políticos e sociais 

das classes trabalhadoras. É um projeto que articula, com os demais setores da 

sociedade, o projeto de uma nova ordem social, sua dimensão política. 

      O (A) Assistente Social pode se fortalecer para conquistas importantes dos 

usuários dos serviços. Segundo Mustafá (2003: 71), 

o assistente social, assim como nenhum outro profissional ou trabalhador, seja 
individualmente ou como categoria, não tem força política para assegurar a 
universalidade. Apenas à classe social cabe este papel. Mas o assistente social 
pode posicionar-se a favor desta universalização e somar com outros segmentos 
sociais, numa perspectiva de classe, sendo assim, protagonista de uma ideologia 
enfocada em princípios éticos [...] No entanto, entre o real e o possível, existe 
muito caminho a ser percorrido e é da competência ética fazer análise do 
existente e oferecer subsídios que apontem para o devir. 
 

 Diante das demandas de um projeto societário das empresas com ações 

teleologicamente tão distintas do da nossa categoria profissional, é importante articular-

se com as equipes interprofissionais ou com a própria categoria, fortalecendo se como 

classe trabalhadora na lutas pelos princípios éticos que defendemos.   

  



  

Temos alguns desafios para enfrentar as contradições inerentes a essa 

realidade, e destacamos alguns para que esse projeto profissional esteja sempre 

presente no exercício profissional: 

• o torná-lo visível no cotidiano de trabalho , onde a defesa da universalidade, da 

liberdade, da democracia, da cidadania torne-se componente essencial da 

atuação profissional ;  

• o  não se amoldar ao mero fazer cotidiano, às práticas rotineiras, repetitivas e 

imediatas, o que não significa negá-las. Pois é preciso saber conduzir essas 

ações, mas dentro de um projeto, que leve em consideração as reais 

necessidades da população e as possibilidades conjunturais; 

• reconhecer as demandas colocadas ao Serviço Social e desempenhar a ações, 

tendo em vista as dimensões éticas e políticas da profissão. 

Souza afirma que 

Se no conjunto dessas ações, as atividades profissionais são no sentido de 
conformar ou adaptar a população a uma dada realidade de exclusão social, de 
fragmentação do acesso aos serviços, de aceitação da seletividade e da situação 
colocada, estas ações se distanciam das necessidades dos usuários e 
conseqüentemente das orientações do projeto ético – político. (2002:138)  

   
 

 

 

 

 

  



  

  

 

2.2  O código de ética das empresas 

 

 No inicio da industrialização, onde o trabalhador, segundo Karl Marx, era um 

“apêndice do sistema de máquinas”, existia um Código de Fábrica que deixava claros 

os deveres do trabalhador fabril. Era um Código com restrições objetivas para o 

trabalhador, impondo obrigações rigorosas como carga horária, punição por atraso, 

comandos de comer, beber e dormir. Ditando os regulamentos que apraziam os 

fabricantes, estes alteravam e faziam acréscimo no código como queriam. Os tribunais 

reforçavam este procedimento, alegando que os trabalhadores teriam de cumprir este 

contrato, pois aceitaram espontaneamente as obrigações.  Marx afirma que “através do 

código de fábrica, o capital formula, legislando particular e arbitrariamente, sua 

autocracia sobre os trabalhadores”. (2002: 484) 

 O controle da força de trabalho pelo capital, na contemporaneidade recorre a 

formas diversas daquelas do despotismo fabril, apelando à “participação” e ao 

“envolvimento” dos trabalhadores, valorizando a “comunicação”. O capital empenha-se 

em quebrar a consciência de classe dos trabalhadores: utiliza-se o discurso de que a 

empresa é sua “casa” e que eles devem vincular o seu êxito pessoal ao êxito da 

empresa; não por acaso, os capitalistas já não se referem a eles como “operários” ou 

“empregados” – agora, são colaboradores, cooperados, associados, etc.  

  



  

 Hoje, os códigos de “ética”, também chamados de códigos de conduta, ou 

diretrizes éticas, ou códigos de princípios das empresas, além de mecanismo de 

regulação de convivência social, têm um conteúdo que é a importância dos direitos 

humanos, a necessidade do respeito à vida humana de uma relação harmônica com a 

natureza, uma “preocupação” com responsabilidade social, solidariedade humana, 

“compromisso” com a redução e com exclusão da pobreza, passando a ser meios de 

atribuir respeitabilidade e legitimidade social, estimulando a elevação de seus índices 

de rentabilidade. Porém, existe uma fratura cada vez mais ampla entre os valores éticos 

proclamados de um dever de preocupar-se com o interesse público, com o bem 

comum, e a lógica da realidade objetiva que, por exigência da reprodução do capital, 

caminha mais no sentido da degradação, seja ela humana ou da natureza. 

           Consideramos um discurso cheio de ideologia conservadora, mas socialmente 

necessário para a “humanização” do capital, pois existe uma separação, cada vez 

maior, no capitalismo, entre a realidade objetiva, que é a exploração do homem pelo 

homem, e o discurso baseado em valores16, numa tentativa de fundar uma ética. As 

condições de trabalho, na sociedade capitalista, se dão numa perspectiva de desvalor, 

por causa da alienação, da escravização do salário. O trabalho é descaracterizado na 

sua essência enquanto realização, pois só teria valor se fosse um trabalho livre e 

consciente. A empresa privada é a entidade que representa, por excelência, a relação 

capital / trabalho no capitalismo, pois ela vive do lucro, da lucratividade e da 

acumulação ampliada do capital, a partir da extração da mais valia. Orientada por esta 

                                                 
16 Para Heller (1970, p.5) valor é tudo aquilo que, em qualquer das esferas e em relação com a situação 
de cada momento, contribua para o enriquecimento das componentes essenciais (trabalho, sociabilidade, 
universalidade,consciência e liberdade); e considera desvalor tudo o que direta e indiretamente rebaixe 
ou inverta o nível alcançado no desenvolvimento de uma determinada componente essencial. 

  



  

lógica, os seus critérios são eficácia, eficiência e rentabilidade, não têm uma lógica de 

interesse público, mas sim do interesse privado.  

 No fortalecimento da política neoliberal, certos princípios, como o de 

solidariedade, responsabilidade, são usados apenas como simulação a serviço da 

lógica do capital, do lucro, da aceitação e respaldo social, visando encobrir o que suas 

ações principais realizam. Padrões “éticos” para a organização passou a ser fator que 

agrega valor à imagem da empresa.    

 A lógica do capital, tomada na sua pura dimensão econômica, é tão perversa 

que, em pouco tempo, levaria à destruição dos recursos naturais e das espécies 

humanas. São as dimensões sociais, entre as quais a ética, abstratamente posta, que 

impedem que essa lógica se realize de modo direto e brutal. A utilização da ética nos 

moldes capitalistas funciona como um freio que, quando muito, ameniza os aspectos 

mais graves e perversos e permite que a reprodução da ordem do capital funcione sem 

deixar que as suas contradições internas aflorem com toda a sua força. (TONET, 2002) 

Muitas organizações se preocupam em ter um Código de Ética, e consideram um 

mapa de conduta, um conjunto de diretrizes que orientam as ações dos funcionários. É 

um instrumento de realização dos princípios, visão e missão da empresa,. expressando 

a sua vontade e a sua cultura. Segundo Lisboa (1997:63), as organizações mais 

sensíveis à importância do Código de Ética, implementam instrumentos de 

conscientização profissional, como: 

-Elaboração e distribuição de um código de ética para todos os funcionários da  

empresa; 

- Seminários freqüentes sobre ética; 

  



  

- Criação da função de ombudsman (pessoa cujo trabalho é observar e criticar as 

falhas da empresa, do ponto de vista do público); 

- Instituição de uma linha direta de comunicação entre a administração e o 

funcionário, clientes e fornecedores – a ouvidoria;  

-  Formação de comitês de ética; 

- Colaboração dos sindicatos e associações de classe para debates e seminários 

sobre ética. 

No artigo da Folha Online (www.folha.com.br acesso 16/01/06), existe o registro 

de que executivos fazem um balanço positivo da existência do Código de Ètica das 

empresas e notam até mesmo um aumento da produtividade, ocasionada pela queda 

da rotatividade de funcionários, já que as normas ajudam a identificar os profissionais 

alinhados à cultura da firma. Em algumas empresas, o código é entregue no ato da 

contratação. Sendo questionado sobre as regras e quanto às regras nele impostas, 

sendo feito treinamento periódico para controlar o respeito às normas. O treinamento 

assentado sobre princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, na construção 

do homem disciplinado. (SEGNINI, 1988:37)  

O Instituto Ethos de Empresa e Responsabilidade Social fez um Manual para 

Formulação e Implantação de Código de Ética em Empresa – reflexões e sugestões. 

Nele, apresenta a importância do código de ética como um compromisso social,  onde 

se expressam a visão e a missão da empresa, que orienta suas ações e explicita sua 

postura a todos com quem mantem relações. Aborda os riscos e oportunidades 

inerentes ao processo de desenvolvimento de um Código de Ética. Diz que a 

implantação efetiva implica intervenção em todas as esferas do relacionamento e que a 

adoção concreta de um Código de Ética começa na alta direção. Mostra que é  
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imprescindível a diretoria obedecer as normas de procedimento formais relativas ao 

trabalho, a que os funcionários estejam sujeitos. Sugere um acompanhamento da 

implantação, avaliando, através de questionários, relatórios e reuniões. Por fim, propõe 

os aspectos a serem contemplados no Código de Ética de empresas socialmente 

responsáveis. 

Esses códigos são reforçados pela necessidade de determinar normas numa 

empresa que tem muitos funcionários, para que todos se portem da forma que seus 

acionistas consideram mais apropriadas. Tais normas fazem parte de práticas de 

Governança Corporativa e surgem da necessidade do desenvolvimento da 

sociabilidade, com estabelecimento de normas e deveres, cuja função é fazer com que 

os funcionários aceitem e reproduzam as normas determinadas.   

Governança Corporativa é um conjunto de regras adotadas pelas empresas e 

que influem na forma como as companhias são dirigidas. Com essas regras, é possível 

saber como são monitorados processos de produção, de contabilidade, entre outros. 

Esse sistema garante aos sócios, transparência, eqüidade, prestação de contas e 

responsabilidade pelos resultados. (JC. 23/07/2006). É um sistema pelo qual as 

sociedades empresariais são dirigidas e monitoradas pelo mercado de capital, 

envolvendo o relacionamento entre acionistas (majoritários e minoritários), conselho de 

administração (eleito pelos acionistas), executivos (selecionados pelo conselho) e 

auditoria. Descreve o processo de tomada de decisões e de implementação das 

decisões tomadas. A boa governança, segundo a enciclopédia wilkipédia deve ter oito 

principais características, pois a implantação delas assegura que a corrupção seja 

minimizada e as necessidades e visões das minorias sejam levadas em conta, são elas:  

- Participação – implica a existência de liberdade de expressão; 

  



  

- Estado de Direito – deve garantir proteção dos direitos humanos das pessoas, 

pertençam elas à maioria ou a minorias sociais, sexuais, religiosas ou étnicas; 

- Transparência – as decisões tomadas e sua fiscalização são feitas através de 

regras e regulamentos conhecidos; 

- Responsabilidade – as instituições governamentais e a forma como elas 

procedem são desenhadas para servir os membros da sociedade como um 

todo e não apenas pessoas privilegiadas; 

- Decisões orientadas para um consenso – o objetivo da boa governança na 

busca do consenso nas relações sociais deve ser a obtenção de uma 

concordância sobre qual  o caminho para a sociedade como um todo. 

- Igualdade e Inclusividade – deve assegurar a igualdade de todos os grupos 

perante os objetivos da sociedade, promovendo o desenvolvimento econômico 

de todos; 

- Efetividade e eficiência – deve garantir que os processos e as instituições 

governamentais devem produzir resultados que vão ao encontro da sociedade 

ao mesmo tempo em que fazem o melhor possível dos recursos à sua 

disposição; 

- Suporte à auditoria fiscalizadora – as instituições do setor privado devem ser 

fiscalizáveis por todas aquelas pessoas que serão afetadas por suas decisões, 

atos e atividades. 

Algumas empresas integram o rol de corporações mundiais que assinaram o 

Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), em prol da 

responsabilidade social. Esse pacto propõe que o setor privado contribua para fazer 

avançar a busca por uma economia global mais sustentável e inclusiva, através de 

  



  

adoção de uma relação mais saudável entre empresas e sociedade, promovendo 

compromisso com valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, relações de 

trabalho, meio ambiente e ética. Entre as ações voltadas para a comunidade, o pacto 

prevê que as empresas contribuam para disseminar os Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM), um conjunto de oito grandes metas e serem alcançadas: 1. acabar 

com a fome e a miséria; 2. educação básica e de qualidade para todos; 3. Igualdade 

entre sexos e valorização da mulher; 4. reduzir a mortalidade infantil; 5. melhorar a 

saúde das gestantes; 6. combater a aids, malaria e outras doenças; 7. qualidade de 

vida e respeito ao meio ambiente; 8. todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. 

Segundo o site da bovespa, o Pacto Global, que surgiu em 2000, tem dez 

princípios que são divididos por segmentos, como segue: 

• Princípios de Direitos Humanos 

1. Respeitar e proteger os direitos humanos;  

2. Impedir violações de direitos humanos; 

• Princípios de Direitos do Trabalho 

3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho;  

4. Abolir o trabalho forçado;  

5. Abolir o trabalho infantil;  

6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho; 

• Princípios de Proteção Ambiental 

7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;  

8. Promover a responsabilidade ambiental;  

9. Encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente. 

  



  

• Princípio contra a Corrupção 

10. Combater a corrupção em todas as suas formas inclusive extorsão e 

propina. 

 Algumas empresas sugerem como sistema para obter este principio, o código de 

ética, comissão de ética, ombudsman dos fornecedores17 e governança corporativa. 

No mundo todo, empresas de diversos setores vêm se empenhando para fazer 

parte da carteira de índices de sustentabilidade, como o Dow Jones Sustainability 

Indexes (DJSI). Preocupada com sua imagem no mercado internacional, as 

companhias buscam um "selo" que possam referendar seu compromisso com a 

sustentabilidade e diferenciá-la da concorrência. O Dow Jones Sustainability é uma 

ótima vitrine. Fazer parte dele é uma forma de mostrar ao mundo o compromisso com a 

gestão responsável. 

Os códigos de conduta, ou Código de Melhores Práticas, assim também 

chamados, descrevem, em linhas gerais, aspectos de formação da empresa, como sua 

função na sociedade e objetivos empresariais. Determinam ainda, regras mais 

específicas quanto a trajes e horários de trabalho, uso das instalações da empresa, 

realização de festas e entrega de presentes e benefícios, postura e conduta dos 

trabalhadores, além de conseqüências negativas de atos que violem o código, as 

punições e as práticas coercitivas. 

São regulamentos internos que explicitam austeras regras impostas. A 

regulamentação é um instrumento eficaz de poder, posto que define a “normalidade” 

em termos de comportamento, homogeinizando a todos e permitindo o poder disciplinar 

                                                 
17 disponibilização de um canal isento para ouvir o fornecedor e assegurar que a relação ocorra dentro 
dos princípios éticos  

  



  

no cotidiano organizacional. (SEGNINI, 1988:97) As organizações apresentam 

singularidade, quanto ao conteúdo das normas e princípios. Foucault (apud Segnini, 

1988) diz que o poder disciplinar articulado pela repressão capitalista não conseguiria 

manter-se indefinidamente, se fosse baseado apenas na repressão. Ao contrário, a 

disciplina procura construir um novo homem, capaz de se submeter docilmente, 

maximizando sua utilidade para o capital. A disciplina procura aprimorá-lo, adestrá-lo, 

reduzindo seu potencial contraditório. É necessário garantir sua docilidade para que 

efetivamente dele se obtenha o máximo de eficácia.  

O conteúdo do seu código de ética é formado de um conjunto de políticas, 

práticas específicas, abrangendo os campos mais vulneráveis, com várias divisões e 

subdivisões. Quando analisamos alguns desses códigos, percebemos que eles iniciam 

com os objetivos, o aspecto teleológico do código, a que se destina. Alguns com 

objetivos mais pragmáticos como: o dever de tomar conhecimento, concordar com os 

princípios que são importantes, devendo ser considerados como base na conduta e no 

comportamento. Inicia com um imperativo categórico – até o objetivo do código tem 

clara a obrigação – o dever ser; e outros com objetivos mais ideológicos, como: guiar 

pelos mais altos padrões éticos, numa conduta irrepreensível, estabelecendo linhas 

gerais para atuarmos eticamente. (LISBOA: 1997). 

Eles têm como padrão algumas divisões que falam de Conflito de Interesses, 

como proceder, quando interesses pessoais podem conflitar com os interesses da 

companhia; como lidar com fornecedores e clientes nas transações comerciais, 

limitando recebimento de brindes e fazendo a condenação de “propinas”; relatam como 

devem ser as práticas de concorrência; esclarecem atividades e contribuições para 

campanhas políticas eleitorais; falam do compromisso com a segurança, com a higiene, 

  



  

com a saúde no trabalho, com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável e 

com uma boa convivência no ambiente de trabalho. 

 Para os empresários, a adoção de um código de ética de uma empresa permite a 

uniformização de critérios e estimula a participação e o comprometimento dos 

colaboradores, desde que seja elaborado com a participação de todos os envolvidos, 

através de sugestões e críticas. Serve de parâmetro para a solução de conflito. Eles 

vêem o código de ética como proposta à harmonia, à transparência e à tranqüilidade, 

em razão dos referenciais que se criam. 

Consideramos que os códigos de ética das empresas são baseados na ética do 

dever, também chamada de ética Kantiana, que se caracteriza pelo enaltecimento da 

obrigação, do sacrifício pessoal, em função da família, da pátria e da sociedade. 

Estimula os deveres do homem e do cidadão, impondo normas austeras, repressivas, 

disciplinares à vida privada das pessoas.  Transfere as obrigações em relação a Deus, 

próprias da ética religiosa, para a esfera humana. Os códigos de ética das empresas 

têm uma conotação repressiva, com a finalidade de uma boa convivência entre 

empregados, supervisores, gerentes e diretores. 

Para Kant, uma ação é moralmente correta, quando está de acordo com 

determinadas regras do que é certo, independente da felicidade resultante para um ou 

para todos. Formula-se uma regra, para averiguar a correção da máxima que orienta 

nossa ação – o Imperativo Categórico. (BORGES: 2002) 

O dever para com a essência da humanidade está embasado em princípios 

éticos, os quais, observados, preservarão a existência humana. A tradição kantiana 

entende a virtude como a conformidade do querer com o dever – continua uma 

referência incontornável, é a consciência do dever cumprido.  Percebe-se que se faz 

  



  

pertinente a todos os Códigos ou normas de convivência: o dever tem que ser 

desejado, querido, para que funcione. Por isso, as empresas fazem treinamentos 

periódicos, para adaptar e “engessar” o empregado com as normas impostas. 

Na Ética do Dever, o agir ético é um agir segundo a razão pura.  O valor das 

coisas boas da vida depende do uso que delas se faz. Juízo de valor é a avaliação que 

qualifica ações e objetos.  Para ter valor ético, não basta que a ação seja conforme o 

dever, mas que seja executada por amor ao dever. Ético é só o que depende, única e 

exclusivamente da razão. O valor moral de um ato reside na sua intenção. O dever é a 

necessidade de cumprir uma ação por respeito à lei. E essa lei é de conformidade com 

a vontade.  

A teoria ética de Kant e, sobretudo, a sua noção de universalidade dos juízos 

morais é, por vezes, criticada por ser vazia. Isso significa que a sua teoria só oferece 

um enquadramento que revela a estrutura dos juízos morais. Os juízos éticos 

funcionam como dever, dizem o que se deve fazer, determinam o modo de ser, sem 

ajudar os que estão perante tomadas de decisões morais efetivas. Dá pouca ajuda às 

pessoas que tentam decidir o que devem fazer.  A teoria de Kant não consegue dar 

facilmente conta dos conflitos entre deveres, ou conflitos de interesses. Se, por 

exemplo, existe o dever de dizer sempre a verdade e também, de proteger os amigos, a 

teoria de Kant não poderá mostrar o que deverá ser feito, quando esses deveres 

entram em conflito.  

Nos tempos modernos, a partir de Kant, empreendeu-se o estudo da ética 

independentemente das idéias religiosas. Os traços fundamentais da ética kantiana 

são: o formalismo, o apriorismo e a autonomia. Essa ética ignora todo o conteúdo 

  



  

material, baseia-se na lei, como um imperativo categórico, e acaba por converter-se 

numa ética do dever ser (que outra coisa não é senão a determinação da vontade com 

a sua bondade específica única da lei). Toda a moral se apóia, exclusivamente, em agir 

para o dever.  

Percebemos, nos códigos das empresas, que existem muitos deveres negativos 

(o que não deve ser feito), outra característica da moral Kantiana. Em seus exemplos, 

Kant se refere àquilo que não se deve fazer, como “não devemos mentir”, “não 

devemos quebrar promessas”, “não devemos cometer suicídios”. Os códigos utilizam a 

mesma proposta com deveres negativos. 

Os códigos de ética, de um modo geral, quando falam sobre segurança, saúde e 

meio ambiente, dispõem de um conjunto de exigências mínimas, desprovidas de 

substância real, característica da Moral Kantiana. 

Kant considerava o dever necessário para si e necessário para os outros, 

meritório para si e com relação aos outros. Os códigos de ética empresariais são 

também chamados de código de conduta porque têm essa visão de dever como 

necessário e meritório. Reforçam o individualismo, embora com apelos morais à 

solidariedade, na contraface da crescente degradação das condições de vida das 

grandes maiorias, estabelecendo normas formais. 

Essa preocupação das empresas de apresentarem uma face social em suas 

estratégias de marketing é regida pela lógica de acumulação capitalista. Chamamentos 

à solidariedade humana, à preservação da natureza, ao desenvolvimento sustentável, 

ao compromisso com a redução da pobreza passam a ser utilizados como recursos 

para elevar os índices de venda e rentabilidade. (IAMAMOTO: 2000). Articulam um 

discurso de harmonia social. Surgem apelos ético-morais, em nome da “solidariedade” 

  



  

e da “responsabilidade social”. Esses códigos têm uma postura de conformidade e de 

prescrição formal e imposta, incompatível com o pleno desenvolvimento das 

potencialidades humanas. 

O ato de solidariedade torna-se uma mercadoria e realiza transferências 

específicas, fragmentadas, próprias do bem estar na sociedade atual. Levanta a 

bandeira da preservação do ecossistema, objetivando o equilíbrio do homem com o 

meio ambiente, face ao desenvolvimento desordenado do progresso capitalista. 

Observa-se que os códigos de ética das empresas não têm preocupação com a 

emancipação humana, pelo contrário, são impostas regras e deveres negativos. Têm 

uma função “disciplinadora” na organização, como uma forma ou poder de controle. 

Não têm a busca de princípios e valores que são importantes e necessários à vida e à 

convivência entre as pessoas: liberdade, democracia, cidadania, justiça social, 

igualdade e eqüidade. A empresa, que é a expressão do capital, está direcionada a 

atender os ideários neoliberais cujos objetivos são reduzir custos, concentrar riqueza, 

ocasionando desemprego, desproteção social, terceirização, desmonte das políticas de 

incentivo à independência econômica nacional. Com uma construção teórica e 

ideológica do Capital, o Estado neoliberal tem, nesses códigos de ética, um grande 

aliado, pois reduz e minimiza a democracia, empobrecendo as suas determinações.  

A empresa tem um projeto “ético”, e, com o intuito de alcançar seus objetivos,  

utiliza vários meios. Para se legitimar na sociedade e entre os trabalhadores, ela 

expressa seus princípios, com sua missão de valores, através de sua missão e através 

do código de ética. Os princípios são expostos em quadro de avisos e publicados para 

o conhecimento dos funcionários e dos clientes. Seu objetivo é adaptar e conformar 

  



  

este trabalhador a ter uma boa convivência, sem uma preocupação com valores éticos, 

mas com a sua legitimidade na lógica do capital.  

 A cidadania é reduzida aos seus aspectos civis e políticos, já que a desigualdade 

social figura no nebuloso campo da filantropia, também assumido no discurso 

empresarial (COSTA: 2006) 

 O marxismo considera a ética como uma práxis, como algo que só se efetiva por 

intermédio da ação criadora do homem na sociedade. Para Marx, a ordem social mais 

adequada é a realização da eticidade na qual o livre desenvolvimento de cada um é a 

condição necessária para o desenvolvimento de todos.  

Ressaltamos que o cenário é de grandes desafios para o (a) assistente social 

que trabalha em empresa privada, compondo a equipe técnica de Recursos Humanos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

3 AS INTERFACES DO PROJETO ÉTICO - POLÍTICO 

PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL: AS PARTICULARIDADES 

DO TRABALHO DO (A) ASSISTENTE SOCIAL EM EMPRESA 

PRIVADA 

 

3.1 Construindo os caminhos da pesquisa 

 

A delimitação de nosso campo de pesquisa exigiu um detalhado e cauteloso 

trabalho de identificação de nossas informantes. Partindo do parâmetro de que os (as) 

assistentes sociais selecionados (as) para a pesquisa deveriam estar inseridos (as) 

/integrados (as) em atividades empresariais relativas à gestão de Recursos Humanos,  

trilhamos um extenso caminho para, enfim, realizar seis entrevistas com Assistentes 

Sociais de empresas privadas da Região Metropolitana do Recife. Nossas entrevistas 

foram abertas, seguindo um roteiro norteador.  

A seleção da amostra aconteceu, inicialmente, a partir de uma relação cedida 

pelo CRESS / PE (Conselho Regional de Serviço Social - Pernambuco) que apenas 

indicava os nomes e os locais de trabalho dos profissionais. Essa relação foi emitida em 

08/05/2006 e tinha dois mil duzentos e noventa e um assistentes sociais cadastrados 

(as). Nela, encontramos trinta  Assistentes Sociais que, por trabalharem em empresa 

privada,  atendiam aos requisitos desta pesquisa. 

Dessa relação, nove dessas empresas, não tinham mais Assistentes Sociais no 

estado de Pernambuco, segundo levantamento de dados feito por telefone, são elas:  

      Santista Alimentos; 

  



  

Celite do Nordeste Indústria e comércio; 

Unibanco; 

HSBC/ Bamerindus  

Brasilit; 

Hidroservice; 

Bungue / Sambra  (Duas Assistentes Sociais); 

Inocop. 

Com cinco empresas não foi possível o contato, porque os telefones estavam 

desatualizados na lista telefônica e a central de informações 102 (cento e dois) Telemar 

também não dispunha do telefone para um primeiro contato. Foram: 

Expresso Vera Cruz; 

Work Able Com. Rep. Ltda. 

Cooperativa Rodoviário; 

Cidade Alta Transporte e Turismo ltda; 

Gesros; 

Contatamos nove empresas que, na relação, indicavam o quantitativo de treze 

assistentes sociais, pois algumas entidades tinham mais de uma profissional no quadro. 

Falamos, por telefone, com essas profissionais e constatamos que elas trabalhavam 

com a comunidade e com programas sociais, com o público externo,  às vezes, rotativo 

e não, com Recursos Humanos, cujo foco de trabalho é o cliente interno. As empresas 

foram: 

CIEE (Duas Assistentes Sociais); 

Colméia Arquitetura e Engenharia; 

Etapas (Três Assistentes Sociais); 

  



  

Engeconsult 

Construtora Ancar; 

Plena Consult Engenharia Agrícola Ltda; 

Colméia Arquitetura (Duas Assistentes Sociais); 

Geosistema engenharia e planejamento; 

TIM. 

Da relação fornecida pelo CRESS/PE restaram três empresas para a pesquisa, o 

que restringiu a nossa possibilidade de escolha, como também, um quantitativo que 

permitisse uma amostra. Utilizando o plano de amostragem bola de neve, isto é, uma 

assistente social indicando outra, a nossa população aumentou para seis assistentes 

sociais de empresas privadas  que trabalham com Recursos Humanos. 

 

 

3. 2 O espaço sócio-ocupacional do Serviço Social: o perfil das nossas 
    entrevistadas  
 
 
Todas as pessoas entrevistadas são do sexo feminino, portanto, utilizaremos a 

seguir os termos no feminino para identificá-las. 

Constatamos que todas as assistentes sociais entrevistadas, conforme quadro 

abaixo, investiram na qualificação profissional em nível de pós - graduação; nenhuma 

escolheu atualizar seus conhecimentos em Serviço Social, todas escolheram áreas de 

conhecimento bem diversificadas como psicopedagogia, gestão de equipes, recursos 

humanos e administração. Os dados revelam que não há interesse por parte dos 

  



  

profissionais em aprimorar e/ou aprofundar os conhecimentos em sua área de 

formação. 

Quadro 1 - O perfil das Assistentes Sociais entrevistadas: 

 Ano de 

Formatura 

IES18 Especialização Tempo de Empresa Sexo 

1ª- 1989 UFPE Psico - pedagogia 9 anos Feminino 

2ª- 1983 UFPE MBA 13 anos Feminino 

3ª- 2004 UFPE Psicologia, Gestão 

de equipes 

1ano  Feminino 

4ª- 1983 UFPE  Recursos Humanos 3 anos Feminino 

5ª- 1992 UNICAP MBA 14 anos Feminino 

6ª- 1988 UNICAP Mestrado 

Profissional em 

Administração  

9 anos Feminino 

 

As mudanças no mundo do trabalho rebatem profundamente no Serviço Social. 

As profissionais estão sendo substituídas nos postos de trabalho, porque, em 

determinado contexto, não são necessárias ao capital, seja por despreparo, ou seja, por 

discrepância de discurso. O redimensionamento do Serviço Social como profissão, em 

razão de sua inserção social, vem provocando a ocupação desse espaço por outras 

áreas como administração, psicologia, pedagogia, as quais guardam maiores 

possibilidades de alternativa de prática no setor privado. Considerando que a questão 

social não é propriedade particular da Assistente Social, outros profissionais estão 
                                                 
18 IES – Instituição de Ensino Superior 

  



  

assumindo os seus postos de trabalho. As profissionais entrevistadas contentam–se 

com essa sinalização do mercado de trabalho, sem criticar que é uma apropriação do 

saber fazer intelectual do trabalho pelo capital.  

Por outro lado, as Assistentes Sociais assumem postos que não são 

pressupostos do Serviço Social, como diz uma entrevistada: 

Se não fosse Assistente Social, poderia estar nesse cargo da mesma forma. O 
que eu faço não é inerente à minha profissão; o que menos conta é a graduação, 
ou a minha especialização na graduação. 
 

Vanilda Paiva (2001) classifica bem a atual situação de inserção das 

profissionais no mundo do trabalho, quando diz que as empresas valorizam iniciativas 

pessoais, como: interesse, motivação, criatividade, exatidão, rapidez de respostas, 

capacidade de lidar com novas linguagens, disposição, virtudes, adquirindo mais peso 

que a proficiência especifica, não bastam os conhecimentos.  

Insistem em que a noção de qualificação tende a ser substituída pela de 
competência[....]competência entendida como ‘empregabilidade’ 
[...].’empregabilidade’ convertida num corolário dos conhecimentos, habilidades e 
esforço individual de adequação{...}As competências não teriam um sentido mais 
restrito que qualificação; mas certamente supõem um atendimento mais estrito 
das necessidades do capital, por um lado, e a um preparo adequado aos novos 
tempos em que é preciso encontrar alternativas ao desemprego, por outro. 
Virtudes pessoais são acionadas como parte das competências em escala 
incomensuravelmente maior que quando se tratava de qualificação, mensurável 
por mecanismos mais objetivos no momento em que os empregos ou a inclusão 
dependiam menos do capital cultural e social dos indivíduos(2001:57) 
 

O mercado de trabalho contemporâneo coloca como exigência, para todas as 

categorias profissionais, diante da complexidade da sociedade e dos problemas sociais, 

a qualificação permanente. É através desta que os profissionais podem desenvolver 

estratégias de ação eficientes e eficazes à sua prática. 

As entrevistadas estão na perspectiva da classe empresária, não fazem  critica a 

essa postura e a naturalizam como possível e necessária, resultando o contexto 

  



  

empresarial por determinar sua consciência. Sem a crítica às exigências do capital,  

assumem uma postura de aceitação de normalidade. Confirmamos isso, quando uma 

das entrevistadas expressou sua opinião sobre a contradição capital e trabalho: 

Quando fazia a graduação em Serviço Social, via o X entre o capital verso 
trabalho, e sempre indaguei por que não poderia ser capital mais (+) trabalho. 
Antes, tinha essa idéia que os interesses eram conflitantes, as empresas eram 
exploradoras e os funcionários explorados. Hoje, não existe mais, para a 
empresa a imagem que o funcionário tem dela ou o que ele acredita; o fato de ter 
orgulho de trabalhar na empresa, o fato de ter orgulho dos produtos que fabrica, 
o fato de na empresa ter um código de ética, que pode denunciar em caso de 
discriminação, ter um canal aberto com o presidente dá ao funcionário o valor de 
que o resultado da empresa vai depender dele e que a empresa é verdadeira. 
 

Quadro 2 - Perfil das Instituições onde estão trabalhando as Assistentes Sociais que 

entrevistamos:  

 Tipo de 

empresa 

Segmento Local  N º de  

empregados

Política da empresa  

1ª- Nacional Serviço de 

Transporte 

Recife 120 Política de qualidade 

2ª- Multinacional Siderurgia Jaboatão 700 Diretrizes éticas  

3ª- Nacional Indústria de 

Bebidas   

Paratibe 450 Relatório social, missão e valores. 

4ª- Regional Indústria de 

Alimentos  

Pontezinha  1700 Missão, visão e valores 

5ª- Multinacional Indústria de 

Bebidas 

Prazeres 2500 Relatório social, princípio e 

valores, visão e código de conduta

6ª- Multinacional Indústria de 

Alimentos, 

Limpeza e 

Higiene Pessoal 

Jaboatão - 

Suape 

1100 Missão, propósitos e código de 

princípios. 

  



  

 As mudanças no ambiente da iniciativa privada, no âmbito empresarial, 

notadamente em médias e grandes empresas, manifestam-se, sobretudo, em 

alterações nas formas de inserção profissional, seja em relação à incorporação de 

novas funções relacionadas à organização do trabalho, seja em relação à  

administração financeira. Acabam imbricando ainda mais o trabalho profissional, a 

lógica que preside o processo produtivo e as condições de reprodução social.  

Como exemplo dessa modalidade de inserção, podemos considerar o conjunto 

de atividades voltadas para o desenvolvimento de qualidade de vida no trabalho, 

condução de novas formas de gestão e organização do processo produtivo (qualidade 

total), gerência de novas parcerias entre capitalistas e trabalhadores, entre outras que, 

sem dúvida, revelam novas formas de cooperação entre serviços e produção. 

 

Quadro 3 - As Funções e as atividades desenvolvidas pelas assistentes sociais na área 

de Recursos Humanos: 

 

 

Funções que as Assistentes Sociais 

desempenham 

Programas e atividades que executam 

1ª Analista de Recursos Humanos - 

Assistente Social 

 Seleção de pessoal; Programa de Qualificação de 

Motorista; Sistema de Qualidade; Projeto do Sono; 

Programa Qualidade de Vida; Visitas domiciliares; Visitas 

semanais aos setores. 

2ª Assessora Técnica de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos 

 Pesquisa de Clima / Fóruns deliberativos  

  



  

3ª  Assistente Social Programa e Projetos com a comunidade interna e 

externa; Acompanha benefícios; Desenvolve campanhas 

e eventos sócio-culturais; Acompanhamento dos 

afastados; Visita domiciliar e hospitalar; Atendimento 

individual e em grupo quanto a problemas relacionados 

ao trabalho, à família, à  saúde e ao financeiro; 

Orientação sobre os benefícios do INSS; Gerenciamento 

dos processos de Seguro de Vida; Orientação sobre os 

procedimentos da Assistência médica, odontológica e 

farmacêutica; Promoção de palestras e campanhas  

educativas, voltadas à saúde, à educação social e outras; 

Manutenção das informações atualizadas nos quadros de 

aviso. 

4ªCoordenadora do Serviço Social e do 

Serviço Médico 

Consolida benefícios; Acompanha e avalia colaboradores 

afastados, reabilitados; Realiza visita rotineira nas 

instalações; Programas de saúde; Eventos esportivos, 

culturais, comemorativos; Gerenciamento da rotina; Boas 

Praticas de Fabricação; Grupo de Melhoria focada; 

Método de analise de solução de problemas 

5ª Coordenadora de Gestão Social e Saúde. Programas de Qualidade de vida; Responsabilidade 

Social; Promoção da Saúde; Educação; Ginástica 

Laboral; Interação família e empresa; Programa 5S. 

6ª Gerente de Recursos Humanos Programa de Clima Organizacional (questões do código 

de princípios, relacionamento com a liderança, 

expectativas dos funcionários em relação à empresa, 

questões de relacionamento); Carreira Profissional; 

Vulnerabilidade trabalhista (atendimento de auditores do 

INSS e da Delegacia Regional do trabalho). 

  



  

 

Existem programas institucionais ou corporativos, programados pela empresa, 

nacional ou internacionalmente, e outros programas, implantados por uma demanda 

local, planejados pela Assistente Social, localmente. 

O Assistente Social é o facilitador dos incentivos; as entrevistadas absorvem a 

política de incentivo simbólica (confraternizações, brindes, diplomas), envolvidas na 

lógica da empresa que a seleciona (apesar da grande concorrência no mercado de 

trabalho), alimenta (com reuniões, cursos, treinamentos) e privilegia (estão com 

empregos “estáveis”, com acesso a direitos trabalhistas e sociais, boa renda e estatuto 

social). 

Identificamos, assim, como Mota, em sua pesquisa realizada em 1983, que as 

entrevistadas “se expressam no reconhecimento de que a empresa é uma unidade de 

lucros. Para isso, dizem que a empresa precisa ter um contingente de empregados 

sadios, dispostos e produzindo bem”. (1998:67) Por essa razão, implantam alguns 

programas de qualidade de vida e motivacionais, pois o trabalhador assistido, motivado 

e integrado, produz mais. 

 Constatamos que existem muitos trabalhos com a família, como Integração 

Família / Funcionário / Empresa, e percebemos uma preocupação em adequar esses 

familiares à empresa.  Os prêmios por assiduidade reforçam a participação da família, 

conforme os depoimentos: 

Os familiares ficam orgulhosos de ter um representante trabalhando numa 
empresa tão estruturada; dessa forma, incentivam a participação do funcionário 
no melhor desempenho da empresa, inclusive baixando o índice de absenteísmo. 
(6ª entrevistada) 
 

  



  

A família fica querendo a cesta básica, que só recebe quem não falta durante o 
mês. A família trabalha para ele não faltar e não perder a cesta. A família fica em 
cima, para que ele não chegue à casa sem a cesta.(3ªentrevistada) 

 

  As profissionais utilizam pesquisa de opinião para avaliar seus programas e 

projetos, até mesmo antes de implementá-los, considerando-se, dessa forma, 

democráticas e universalizando os direitos. Utilizam-se, também, de indicadores de 

resultado, para demonstrar bom desempenho e boa aceitação dos programas 

propostos. Uma das empresas tem o programa “RH e você, sugira” com o objetivo de 

“fazer o diagnóstico antes da pesquisa de clima e, assim, tratar quando eles vêm com 

as críticas e sugestões” (3ª entrevistada). 

Enfim, os programas desenvolvidos basicamente são de motivação, objetivando 

uma melhor produção. As propostas são as seguintes, conforme depoimento das 

entrevistadas: 

• Sejam assíduos e ganhem uma cesta básica no final do mês;  

• Estamos valorizando vocês, lembrando-nos do seu aniversário, do dia da mulher, 

das mães, dos pais, dos seus filhos (dia das crianças); 

• Façam uma suspensão do cotidiano, participando dos eventos – São João, Natal, 

Carnaval, para produzirem melhor ao voltar para o trabalho; 

• Apoiamos a comunidade em torno da fábrica porque precisamos do respeito e da 

sua proteção, devido à violência; 

• Preferimos como funcionários os moradores da comunidade dos arredores da 

fábrica, para que o nível de renda da comunidade aumente e, assim, baixe a 

marginalidade; 

• Contratamos pessoas sem experiência, focando no primeiro emprego; 

  



  

• Acompanhamos esse funcionário e damos o suporte psicológico social porque o 

profissional custou caro para a empresa. 

• Quando atende a família, está envolvendo-a no processo de produção, mostrando 

como é importante que ele trabalhe bem, não falte para que a empresa conceda 

mais benefícios. 

• O assistente social tem que fazer acontecer. 

Quanto ao trabalho em equipes e a interprofissionalidade, analisamos que são 

estratégias utilizadas na contemporaneidade, pelo capital. No código de ética da 2ª 

empresa pesquisada, registra-se o seguinte: 

O sucesso da empresa depende de conhecimento, habilidades, criatividade e 
motivação de sua equipe. A realização das pessoas, por sua vez, depende de 
seu esforço próprio, de oportunidades de aprendizado e de um ambiente 
favorável ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades. 
É fundamental que as pessoas sejam incentivadas a trabalhar em equipe, 
participar em todos os aspectos do trabalho, e que recebam autonomia e 
responsabilidade para alcançar metas definidas. 
 
 

 Quadro 4 - Inserção na equipe interprofissional 

1ª Em Recife, trabalha sozinha, a equipe está na matriz e, quando necessário, pede apoio. A 

equipe da matriz é composta por fisioterapeuta, médico, nutricionista e psicóloga. 

2ª A equipe é composta por psicólogos, administradores, relações publicas. 

3ª A equipe é composta por advogado, administradores, psicólogo e relações públicas. 

4ª Coordena médicos, dentistas, fonoaudiólogo e enfermeira 

5ª Coordena administradores, médicos e enfermeiros e existem programas nos quais se 

trabalha em conjunto com psicólogos, administradores, nutricionistas, pedagogos e relações 

públicas. 

6ª Coordenava uma equipe e, atualmente, gerencia uma equipe maior, onde a o que mais pesa 

é a capacitação de cada profissional. 

  



  

 

A vivência numa equipe interprofissional possibilita o fortalecimento do grupo 

para algumas conquistas. O projeto ético–político do Serviço Social sinaliza a 

necessidade de articular-se com outras categorias, podendo tanto contribuir para 

afirmação dos princípios do código de ética, como também, dificultar a implementação 

desses princípios, dependendo dos objetivos da equipe. 

 

Quadro 5 - Como a equipe interprofissional contribui para a afirmação dos 

princípios do código de ética  

1ª Quando a empresa tem programa de qualidade, tem procedimento para toda ação, 

passo a passo. Todos sabem as suas funções, e o grupo planeja a intervenção dentro 

do estabelecido. 

2ª O mercado exige um profissional que saiba trabalhar em equipe e como equipe 

3ª Quando compartilham visão estratégica 

4ª É missão da empresa trabalhar em equipe, devendo ser um foco forte para alcançar 

os objetivos propostos. 

5ª Contribui porque a equipe tem objetividade e motivação 

6ª Quando é passado como um código do dia-a-dia, e é incorporado por todos da 

equipe – “todos os problemas são problemas de todos”. 

 

Apesar da equipe interprofissional objetivar um saber autônomo e o profissional 

necessitar de ter o compromisso com o constante aprimoramento intelectual, na 

construção de seu arcabouço teórico, de um conhecimento, que rebata os fundamentos 

  



  

do que está posto, a equipe interprofissional das empresas tem um sentido de fim das 

especializações; o que a empresa procura é a formação específica para um saber 

específico; o que importa para ela é o saber fazer.  

Depoimentos sobre as dificuldades enfrentadas pelas Assistentes Sociais 

durante o trabalho em uma equipe interdisciplinar: 

 
A equipe apóia, mas não contribui, pois a equipe é muito técnica. (3ªentrevistada) 

Muitas vezes, há competição entre a equipe, dificultando o trabalho (4ªentrevistada) 

A equipe dificulta, quando não planeja e não avalia os trabalhos executados.      
(5ªentrevistada) 
 
O trabalho em equipe é mais difícil, as decisões são mais demoradas. (6ªentrevistada). 

 

O mercado tem exigência de um profissional que saiba trabalhar em equipe, com 

raciocínio lógico, estabelecendo conexões, com aptidão para novas qualificações, com 

conhecimento técnico geral e conhecimento da lógica do trabalho, com 

responsabilidade pelo processo de produção, com iniciativa para a resolução de 

problemas, com capacidade de decisão rápida requerida pelas tecnologias emergentes 

e com disposição para apreender. Nesse processo, todos se sentem responsáveis e 

comprometidos com o objetivo da empresa, tanto que, muitas vezes, a Assistente 

Social partícipe dessa equipe, esquece os objetivos da classe trabalhadora.  

Com a dinâmica do mercado de trabalho, da polivalência, do fim das 

especializações, da falta de identificação da profissional com a sua formação, 

percebemos que essa lógica traz algumas repercussões nas entrevistadas, como não 

ser filiada ao Conselho de Classe, no nosso caso, ao CRESS (Conselho Regional de 

Serviço Social). Uma das entrevistadas é filiada à ABRH (Associação Brasileira de 

Recursos Humanos) e outra aos Profissionais Liberais. 

  



  

 

3.3  O lugar do Projeto Ético - Político do Serviço Social no universo das 
Assistentes Sociais das empresas privadas  

 

O Projeto Ético - Político do Serviço Social tem algumas dimensões. Segundo 

Braz (2004), tem a dimensão teórica, a jurídico – política, a político – organizativa. 

Analisamos esse projeto nessas dimensões, e pesquisamos as entrevistadas nessas 

perspectivas, considerando que o código de ética é o que coroa o projeto. 

O atual código de ética do Assistente Social foi de fundamental importância para 

a renovação ética do Serviço Social brasileiro, concebido como produto histórico de 

conquistas democráticas e da afirmação de valores emancipatórios, fazendo parte do 

processo de construção do projeto profissional.  

A reflexão ética é pressuposto para a formação, capacitação e o exercício 

profissional, mas, também, é necessária para o desvelamento da realidade, uma vez 

que as implicações éticas do fazer profissional cotidiano revelam espaços onde se dão 

conflitos éticos nos impasses de escolhas e valores. Com este entendimento,  

direcionamos nosso estudo, de modo que tivéssemos algumas aproximações de como 

ocorrem essas implicações no âmbito do espaço profissional. Entendemos que o 

compromisso ético – político tem sua materialização, mediatizado por estratégias 

concretas.  

Quanto à dimensão teórica, elas estão voltadas para outra área de 

aprimoramento. Nenhuma das entrevistadas lê livros específicos do Serviço Social; 

todos os conhecimentos estão voltados para o mercado de trabalho, conforme quadro 

abaixo: 

  



  

 

Quadro 6  -Como se dá o aprimoramento intelectual do profissional 

1ª A empresa estimula o aprimoramento intelectual, patrocinando palestras, mini 

cursos, desde que seja de seu interesse. 

2ª A empresa paga 70% de cursos de pós-graduação, e tem uma biblioteca, no setor de 

Recursos Humanos, com os assuntos pertinentes. 

3ª A empresa tem programa de bolsa de estudos; atualmente, está fazendo um curso 

de rotina de Departamento Pessoal 

4ª Existem, na empresa, grupos de estudos, onde se debatem assuntos de livros sobre 

administração. Atualmente, estão sendo lidos A dança das Mudanças, Paixão por 

Vencer, O Monge e o Executivo e Líder Servidor. A empresa tem um programa que é 

matriz de capacitação e está planejando um curso de matemática empresarial. 

5ª Faz MBA, participa da Associação Brasileira de Recursos Humanos, da Associação 

da Qualidade de Vida, da Ação Empresarial, assina a revista Exame e Você S/A 

6ª Faz Mestrado profissional na área de Administração, pesquisa sempre sobre 

liderança, situações de conflito; não se lêem mais os livros de Serviço Social, a fonte de 

pesquisa são os assuntos e não, a profissão.  

 

Analisando a dimensão jurídico – política, percebemos que estão sempre muito 

informadas, por uma exigência inclusive de uma das diretrizes éticas da empresa: 

A antecipação às novas tendências de mercado, aos novos cenários, às novas 
necessidades dos clientes, aos desenvolvimentos tecnológicos, aos requisitos 
legais, às mudanças estratégicas dos concorrentes e aos anseios da sociedade é 
essencial para o sucesso da organização a longo prazo. (código de ética da 2ª 
entrevistada) 
 

  Segundo a 6ª assistente social entrevistada,  

  



  

 
A própria empresa tem uma sistemática de qualificação muito grande, a gente 
está sempre aprendendo ferramentas, coisas novas. Esse ano, fui fazer um 
treinamento no México, que era uma ferramenta de decisão, tem uma consultoria 
que ensina a você tomar decisões com base em metodologia [...] Somos 
forçados a entender como o mundo está tratando certos assuntos. Vamos ter 
uma discussão sobre jornada de trabalho, como pode ser a escala. Para discutir 
sobre esse assunto, tenho que ver o que está sendo praticado nas empresas ou 
o que a lei estabelece sobre isso. Pesquisei e descobri que, no verão, tem uma 
lei específica para as fábricas de sorvete.  

 

Quadro 7 - Conhecimento do aparato jurídico – político da profissão 

1ª Conhece, para desempenhar bem suas funções 

2ª Está sempre se atualizando na área de que precisa. Não conhece o código de ética 

do Serviço Social. 

3ª Procura se manter informada 

4ª Conhece o código de ética do Serviço Social, e se mantém bem informada para o 

exercício de suas funções dos outros aparatos jurídicos.  

5ª Está sempre se atualizando, participando de Congressos e reuniões da ABRH, para 

se manter informada. 

6ª Para o profissional ser excelente, ele precisa estudar, buscar informações. Ela está 

sempre se atualizando, lendo as leis sobre os assuntos pertinentes à sua empresa. 

 

Consideramos que as Assistentes Sociais estão se aprimorando 

intelectualmente, estão sempre se mantendo informadas, com conhecimento do 

aparato jurídico que necessitam em suas funções. Porém, ressaltamos que o caminho 

desse aprimoramento é numa postura de uma classe diferente da proposta do Projeto–

ético–político, é na perspectiva da empresa.  

Para Marx e Engels (apud Barroco, 2003:53) quem domina,  

  



  

para alcançar os fins a que se propõe, apresenta seus interesses como sendo o 
interesse comum de todos os membros da sociedade [...] é obrigado a emprestar 
às suas idéias a forma de universalidade, a apresentá-las como sendo as únicas 
racionais, as únicas universalmente validas. 

 

 Analisamos a inserção da Assistente Social no espaço deliberativo da empresa, 

buscando uma interlocução com a dimensão político – organizativa do projeto ético-

político, tendo em vista que seria um espaço para as entrevistadas atuarem na defesa 

do projeto da classe trabalhadora. Porém, como ora elas não percebem politicamente a 

contradição de interesses dos empresários, elas são subordinadas a interesses 

materiais, políticos e ideológicos da classe dominante. 

 

Quadro 8 - Como se dá a participação no espaço deliberativo da empresa 

1ª Em reuniões gerenciais, em reuniões decisórias e a sua subjetividade interfere nas 

lutas pelos direitos do trabalhador 

2ª Participa dos fóruns deliberativos  

3ª Participa de reuniões do comitê estratégico  

4ª Tem acesso a varias decisões, por ser coordenadora de um grupo 

5ªAs ações são planejadas pelas diretorias, gerências e coordenações e, quando 

validadas, são implantadas 

6ª O setor de RH é, hierarquicamente, igual às outras áreas da empresa, dessa 

forma, tem poder de decisão como as áreas de produção, finanças, administração, 

etc. A participação do profissional é determinada pelas decisões dos vários grupos.  

 

 

  



  

Em relação à participação das Assistentes Sociais nos espaços deliberativos da 

empresa, a 5ª entrevistada afirmou que 

Existe um plano de metas definido pela companhia e dentro de um plano 
estratégico, existem as metas de RH. O exemplo é um guarda-chuva, com metas 
maiores definidas pela diretoria e cada área também com as metas específicas. 
A diretoria se reúne e são definidas as metas maiores como rentabilidade, 
produtividade; as outras áreas, como RH, alinham suas metas em função das 
metas já definidas. Eu reúno minha equipe e traçamos nossas metas para o ano 
seguinte e analisamos nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. ( 5ª 
entrevistada) 

 
  

 

 

 

 

 

3.4. O Código de ética das empresas e a ação das Assistentes Sociais 

 

O código de ética das empresas é um instrumento da Ideologia de Governança 

Corporativa. A Governança Corporativa é um projeto econômico de grandes 

corporações. Os principais sujeitos dessas corporações são chamados de acionistas, 

sejam eles minoritários ou majoritários. As grandes corporações estabelecem contratos 

com seus acionistas onde são definidas metas e parâmetros de conduta do grupo 

empresarial.   

  



  

Conforme informação em documentos das empresas, 

A Companhia tem como aspiração ser a empresa mais respeitada e admirada em 
todo o planeta. Para atingir esse objetivo, seguimos uma linha de atuação global, 
orientada segundo rígidos códigos de conduta e sistemas de gestão, 
estruturados a partir de um sólido conjunto de princípios e valores. (Relatório 
Social da 3ª empresa pesquisada) 

Nosso Código de Princípios de Negócios descreve os padrões operacionais que 
todos seguem na empresa, em qualquer lugar do mundo. Este código também 
apóia nossa responsabilidade corporativa e governança (Código da 6ª empresa 
pesquisada) 

E esses códigos são entregues ao funcionário no programa de integração19. Em 

uma das empresas, existe a reciclagem do código, a cada dois anos. Percebemos que 

os códigos de ética das empresas têm um papel de apresentar as normas como o “bem 

de todos”, a serem assumidos como suas,  como característica da ética kantiana. Kant 

considerava o dever necessário para si e para os outros, meritório para si e com relação 

aos outros. São considerados uma lei à qual o funcionário deve obediência. 

A companhias e seus funcionários estão obrigados a atuar em conformidade com 
as leis e os regulamentos dos países nos quais operamos. (Código de Conduta 
da 5ªempresa entrevistada) 

 

Na entrega dos códigos das empresas, os funcionários assinam um termo de 

responsabilidade, confirmando o recebimento e se comprometendo a cumpri-lo.   

Todos os funcionários da companhia precisam assinar um formulário 
confirmando que leram o código e entenderam suas disposições. No entanto, 
deixar de ler o código ou de assinar um formulário de reconhecimento não libera 
o associado dos termos do presente código. (idem) 
 

E as normas e princípios são reforçados, periodicamente, como diz outro código: 
 

Além do compromisso de desempenhar suas funções de acordo com os padrões 
morais, éticos e jurídicos do país, a atuação de todos os funcionários é regida 
pelo seu código de conduta. Periodicamente, eles participam de palestras e 

                                                 
19 Programa implantado em todas as empresas, quando o empregado é admitido, para integrá-lo aos procedimentos 
da organização. 

  



  

treinamento que garantem a sua assimilação e compreensão.(código da 6ª 
empresa) 

 
Alguns códigos de conduta não foram disponibilizados para nós, porque, por 

determinação da companhia, só os funcionários têm acesso a ele. Porém, o relatório 

social que as empresas apresentam aos clientes, fornecedores e acionistas, 

anualmente, dispõe de alguns pontos, também disponibilizado, via internet. Em uma 

das empresas pesquisadas, conseguimos o código de um funcionário e ao 

compararmos com o disponibilizado pelos meios relatados anteriormente, observamos 

que é mais detalhado, isto é, mais cheio de regras 

Na pesquisa, observamos que todas as empresas têm uma política, baseada 

num projeto societário capitalista, mas as empresas multinacionais têm códigos de 

“ética”, sejam eles classificados como diretrizes éticas,  código de conduta ou código de 

princípios. Relataremos, abaixo, os nomes dados aos códigos de ética empresarial e 

como são as suas estruturas. Percebemos que têm os mesmos padrões formais, ou 

seja, os relacionamentos com colaboradores, acionistas, fornecedores, governo, além 

de procedimentos de punição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Quadro 9 – Nomes e estruturas dos códigos de ética das empresas 

CÓDIGOS  2ª Empresa 
Pesquisada 

5ª Empresa 
Pesquisada 

6ª Empresa 
Pesquisada 

NOMES 
ATRIBUÍDOS  

Diretrizes Éticas  Código de conduta 
empresarial 

Código de Princípios  

ESTRUTURAS Valores 

Relação com 
Colaboradores 

Relação com  
clientes 

Relação com 
Acionistas 

Relação com 
Fornecedores 

Relação com 
concorrência 

Relação com 
comunidade 

Relação com meio 
ambiente  

Violação das 
Diretrizes 

 

 

Seu compromisso 

Nossa promessa 

Suas 
responsabilidades 

Conflito de interesses 

Registros contábeis 

Uso de ativos da 
Companhia 

Trabalhando com 
clientes e 
fornecedores  

Trabalhando com 
Governos 

Protegendo 
Informações  

Administração do 
Código (Distribuição, 
Aprovação, 
Monitoramento do 
cumprimento, 
investigação e Ações 
Disciplinares) 

Padrão de conduta: 

Funcionários 

Consumidores  

Acionistas 

Parceiros de negócio 

Envolvimento com a 
comunidade 

Atividades públicas 

Meio ambiente 

Inovação  

Concorrência 

Integridade de 
negócios 

Conflito de interesses 

Conformidade- 
monitoramento – 
relatórios (Violação do 
código) 

 

 

  



  

Projetos societários são projetos coletivos, apresentam uma imagem da 

sociedade a ser construída, que reclamam determinados valores para justificá-la e que 

privilegiam certos meios para concretizá-la (NETTO 2000). E as empresas têm 

apresentado este projeto em códigos de ética, de conduta, na missão, nos princípios, 

objetivando mostrar uma boa imagem para o seu público (interno ou externo). 

No sistema capitalista, coloca-se a necessidade de instauração de um novo 

conformismo, entre a sociedade e o Estado, com amplo movimento de passivização 

diante da estrutura produtiva, base da transformação do trabalhador coletivo, ou seja, 

de modificação de uma personalidade histórica e de obtenção do seu consentimento 

ativo à nova racionalidade produtiva. Esse consentimento efetiva-se por meio da 

mobilização da subjetividade e da cooperação do trabalhador. Este processo de um 

conformismo social forçado pelo capital reconfigura a prática das Assistentes Sociais, 

constituindo-se um indicador substantivo das inflexões sobre o campo interventivo dos 

profissionais que atuam nas empresas.  Nem sempre seu eixo de prática social se 

direciona para a construção de estratégias emancipatórias de reprodução e controle 

social, e fortalecimento do projeto profissional, numa perspectiva de classe, mas sim, o 

fortalecimento de uma vontade corporativa, manipulada pelo capital. 

Observamos que apesar de todas as empresas não terem código de ética, todas 

têm a sua Missão, seus Valores e seus Princípios, expostos em cartazes e em quadros 

de avisos. A missão, a visão, os valores, ou as políticas coincidem com os princípios do 

Código de Ética. 

 Uma das Assistentes Sociais entrevistadas fala da importância da empresa ter 

um código de ética, quando diz:  

  



 

  

 

ainda a empresa não tem código de ética, mas ter a missão e valores é um passo 
para estabelecer o código. Sobre o que deve e pode fazer, seus direitos, seus 
deveres, suas obrigações, tanto dele quanto da empresa ( 4ª entrevistada) 

 

        
O cenário atual, para o individualismo, o pragmatismo, a fragmentação dos 

vínculos de sociabilidade, de modo que os valores que demandam relações dobraduras 

para se transformar em hábitos não se realizam como tal. É o caso de determinados 

valores éticos e princípios que os indivíduos incorporam socialmente, em sua 

experiência, passando a fazer parte de sua identidade moral. No limite, o capitalismo 

acaba com a possibilidade da própria ética, pois a elimina através da sua tendência de 

destruir tudo o que é duradouro, a condição básica de existência dos valores, isto é, a 

sua valorização no tempo. 

Os valores, a missão ou os princípios das empresas correspondem aos 

princípios do Pacto global da ONU, que são princípios de direitos humanos, de direito 

do trabalho, de proteção ambiental e de princípio contra a corrupção.    

 

Quadro 10 - Politica de qualidade, missão, visão, princípios e valores das empresas 

pesquisadas. 
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 1ª Empresa 
Pesquisada 

2ª Empresa 
Pesquisada 

3ª Empresa 
Pesquisada 

4ª Empresa 
Pesquisada 

5ª Empresa 
Pesquisada 

6ª Empresa 
Pesquisada 

Política 
da 
Qualidade 

Prestar serviço de 
transporte, 
visando à 
satisfação dos 
clientes, através 
da melhoria 
contínua dos 
nossos 
processos. 

Satisfazer as 
necessidades dos 
nossos clientes, 
praticando 
qualidade em tudo o 
que fazemos e 
melhorando, 
continuamente, 
nossos processos. 

A empresa tem o compromisso 
de atender sempre aos 
interesses de seus funcionários, 
consumidores, parceiros, 
revendedores e fornecedores, 
por meio, da prevenção e da 
melhoria continua dos processos, 
produtos e serviços, gerando 
desejada satisfação pessoal e 
caracterizando-se como empresa 
que procura em tudo o que faz, 
fazer bem feito logo da primeira 
vez 

Como política de 
qualidade Tem a 
missão de fornecer 
alimentos acessíveis a 
toda sociedade, com 
qualidade que atenda e 
supere as expectativas 
dos clientes e 
consumidores; 

Alinhar as gestões das 
empresas que 
constituem o sistema 
aos modelos de gestão 
do prêmio nacional da 
qualidade, 
incorporando 
fundamentos 
essenciais para a 
obtenção da excelência 
do desempenho 

 

Missão   Transformar as marcas em 
lideres de mercado e fazer com 
que sejam percebidas como 
sinônimo de qualidade e 
excelência de produtos e 
serviços 
- Garantir níveis de rentabilidade 
satisfatórios à rede de 
distribuição, dentro de padrões 
racionais e uniformes, permitindo 
a auto sustentação e, 
reinvestimento continuo no 
negócio 
- consolidar a cultura 
empreendedora entre os 
colaboradores, clientes, 
fornecedores e parceiros, tendo 
como bases a crença e o 
exemplo da família (empresa) na 
determinação de crescer na força 
do trabalho, na fé e no orgulho 
de ser brasileiro  
 

- Ampliando e 
diversificando a 
produção, gerando 
empregos, 
apresentando a 
tecnologia e a 
capacidade industrial 
de Pernambuco; 
- Desafios de uma 
empresa comprometida 
com o futuro, o 
desenvolvimento do 
Estado e de oferecer a 
toda família produtos 
saborosos e com  
qualidade. 

Refrescar o mundo - 
em corpo, mente e 
espírito. 

.Inspirar momentos de 
otimismo - através de 
nossas marcas e 
ações. 

Criar valor e fazer a 
diferença - onde 
estivermos, em tudo o 
que fizermos. 

 

Levar vitalidade 
para o dia-a-dia . 
Atendemos as 
necessidades 
diárias de nutrição, 
higiene e cuidados 
pessoais com 
marcas que 
ajudam as 
pessoas a se 
sentirem bem, 
bonitas e 
aproveitarem a 
vida 
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Visão   - Empreender sempre: temos um 

espírito voltado para a ação 
- Fazer bem feito: temos um 
espírito voltado para o melhor 
resultado possível, por meio do 
comprometimento 
-Equipes é que dão certo: temos 
um espírito voltado para a união 
- Paixão de ser empresa: temos 
orgulho por ter um espírito 
voltado para a humildade, 
honestidade e brasilidade. 

Distribuir os produtos 
por todos os estados 
brasileiros. Ampliando e 
diversificando a 
produção, gerando 
empregos, 
apresentando a 
tecnologia e a 
capacidade industrial 
de Pernambuco. 
Desafios de uma 
empresa comprometida 
com o futuro, o 
desenvolvimento do 
Estado e de oferecer a 
toda família produtos 
saborosos e com a 
qualidade que só a 
empresa tem. 

A companhia  
acredita que seu 
crescimento depende 
diretamente do 
desenvolvimento da 
sociedade em toda a 
sua totalidade e do uso 
sustentável dos 
recursos naturais. Para 
isso, estruturamos 
nosso Manifesto para o 
Crescimento sobre 
cinco pilares 
fundamentais. 
Planeta - ser uma 
empresa socialmente 
responsável, que faça a 
diferença. Pessoas - 
inspirar o melhor aos 
nossos funcionários 
para que gerem os 
melhores resultados. 
Parceiros - formar uma 
rede de parceiros 
vencedores e construir 
relacionamentos leais, 
para tornar-se a 
parceira global mais 
respeitada, a preferida 
e a de maior 
credibilidade. 
Portfólio - dispor de 
um portfólio de marcas 
de bebidas que 
antecipe e satisfaça as 
necessidades das 
pessoas. 
Lucro - maximizar o 
retorno dos acionistas, 
sem perder de vista 
suas responsabilidades 
locais e globais. 
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Princípios 
e Valores 

 - Segurança total no 
ambiente de trabalho 
-Pessoas comprometidas 
e realizadas 
- Qualidade em tudo que 
faz 
- Empreendedorismo 
Responsável  
- Integridade 
- Crescimento e 
Rentabilidade 
- Cliente Satisfeito 
 acredita que a qualidade 
de seus produtos e 
serviços é julgada pelos 
clientes, a partir de suas 
percepções. Estas se 
formam a partir do valor 
adicionado pelas 
características e 
atributos dos produtos e 
serviços e definem sua 
satisfação, preferências 
e fidelidade. 
O conhecimento das 
necessidades atuais e 
futuras dos clientes é o 
ponto de partida na 
busca da excelência do 
desempenho da Gerdau. 
Assim, atender estas 
necessidades deve ser 
compromisso essencial 
de todos. 
Lucro como Medida de 
Desempenho 
O lucro é a medida do 
desempenho, sendo 
fundamental para o 
processo de crescimento 
e desenvolvimento do 
Grupo. 
O lucro é buscado de 
maneira determinada, 
através de estratégias, 
planos de ação e metas 
desafiadoras de receitas 
e custos, definidas de 
forma clara e objetiva, 
sendo resultado de um 
forte envolvimento e 

 -Austeridade – a empresa 
trabalha com um planejamento 
orçamentário.  Todas as áreas da 
empresa têm o compromisso de 
acompanhar seus custos, sendo 
medidas e avaliadas pelos 
resultados frente ao cumprimento 
de todo o planejamento 
financeiro. 
-Lucro como fator de 
desenvolvimento – a 
lucratividade garante a 
permanência da empresa no 
mercado, sua saúde financeira e 
retorno sobre o investimento. A 
empresa busca o lucro, guiando-
se por condutas éticas, 
respeitando os valores da 
empresa e mantendo o padrão 
de excelência no atendimento ao 
cliente; maximizar o retorno dos 
acionistas, sem perder de vista 
suas responsabilidades locais e 
globais. 
- Relacionamento com 
fornecedores e comunidades -  
busca sempre manter uma 
relação duradora e respeitosa 
com todos. Através de uma 
seleção criteriosa, a empresa 
procura bons fornecedores,que 
primem pela qualidade dos 
serviços e produtos fornecidos. O 
constante aperfeiçoamento da 
relação entre a empresa e a 
comunidade, priorizando a mão-
de-obra local. É uma empresa 
socialmente responsável, 
reconhecida com o selo Empresa 
Solidária  
- Satisfação de clientes e 
consumidores – trabalhar para a 
melhoria contÍnua da qualidade e 
segurança de seus produtos e 
serviços é estar comprometida 
em oferecer produtos saborosos 
que atendam e superem as 
expectativas dos clientes e 
consumidores. O respeito e a 
pratica desse valor fazem da 
empresa LIDER DE MERCADO 

Liderança - 
entendemos que, como 
líderes, devemos ter a 
coragem de construir 
um futuro melhor. Para 
conquistar esta meta, 
buscamos fazer a 
diferença como 
empresa global, tomar 
as decisões certas e 
inspirar e influenciar 
aqueles com quem nos 
relacionamos       
Paixão - estamos 
comprometidos de 
corpo e alma. Devemos 
criar oportunidades, ter 
sede de fazer sempre 
mais e realizar. 
Integridade - para nós, 
da Companhia, ser 
íntegro significa ser 
verdadeiro: dizer o que 
pensamos, fazer o que 
dizemos e agir 
corretamente. 
Responsabilidade - 
cada um de nós faz o 
que precisa ser feito. 
Devemos ter vocação 
para agir e honrar 
nossos compromissos. 
Colaboração - 
acreditamos na força da 
participação, por isso 
promovemos o talento 
coletivo. Valorizamos a 
diversidade, estamos 
conectados 
globalmente e dividimos 
os méritos pelos 
sucessos.         
Inovação - buscar, 
imaginar, criar, divertir: 
este é o caminho para 
inovação. Desejamos 
buscar o inesperado, 
estimular um ambiente 
onde valha a pena 
correr o risco de inovar 
e compartilhar idéias. 

Trabalhando sempre 
com integridade 
Conduzir nossas 
operações com 
integridade e respeito 
pelas muitas pessoas, 
organizações e 
ambientes que nosso 
negócio atinge sempre 
esteve no âmago de 
nossa responsabilidade 
corporativa. 
-Impacto positivo 
Almejamos criar um 
impacto positivo de 
muitas maneiras: 
através de nossas 
marcas, nossas 
operações e relações 
comerciais, através de 
contribuições 
voluntárias e através 
das várias outras 
maneiras pelas quais 
nós nos engajamos 
com a sociedade. 
- Compromisso 
contínuoTambém 
estamos 
comprometidos a 
melhorar a maneira que 
gerenciamos nossos 
impactos ambientais e 
estamos engajados em 
nosso objetivo de longo 
prazo de desenvolver 
um negócio 
sustentável. 

-Promulgando nossas 
aspirações -Nosso 
propósito corporativo 
promulga nossas 
aspirações na 
condução de nosso 
negócio. É apoiado por 
nosso código de 
princípios de negócio, 
que descreve os 
padrões operacionais 
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comprometimento das 
pessoas, atuando em 
sintonia com os objetivos 
e valores da empresa.  
Integridade é o 
comportamento que o 
Grupo  espera de cada 
Colaborador para 
representar a Seriedade 
e a Coerência em suas 
ações, frente a todos os 
Públicos. Os Valores são 
os fundamentos de 
nossa Integridade. 
 

EM Pernambuco, Paraíba e Rio 
Grande do Norte e vem 
garantindo sua expansão por 
diversos estados do Brasil.   

Qualidade - a 
excelência não pode ter 
limites. Fazer, para nós, 
significa fazer bem 
feito. Devemos deixar 
tudo sempre melhor do 
que estava, estabelecer 
os mais altos padrões 
para nossos produtos, 
nosso pessoal e nosso 
desempenho. 
Responsabilidade 
Empresarial - A 
companhia no Brasil 
também transmite aos 
seus fornecedores suas 
expectativas em 
relação à 
responsabilidade 
empresarial e à 
maneira como esta se 
reflete no 
relacionamento com a 
comunidade. Em seus 
Princípios de Conduta 
para Fornecedores, 
destacam-se: - 
Trabalho Infantil e 
Escravo - A companhia  
não admite trabalho 
forçado, mão-de-obra 
infantil ou qualquer 
outra forma de trabalho 
compulsório; Práticas 
Ambientais - Os 
fornecedores devem 
conduzir seus negócios 
de maneira a preservar 
e proteger o meio 
ambiente;           - 
Saúde e Segurança - 
Os fornecedores devem 
oferecer aos 
empregados condições 
de trabalho dignas e de 
acordo com a 
legislação; 

seguidos por todos na 
empresa, onde quer 
que estejam no mundo. 
O código também apóia 
nossa abordagem para 
governança e 
responsabilidade 
corporativa. 

- Trabalhando com 
outros - Queremos 
trabalhar com 
fornecedores que têm 
valores semelhantes 
aos nossos e que 
trabalham com os 
mesmos padrões que 
nós trabalhamos. 
Nosso código de 
parceiros de negócios, 
alinhado com nosso 
próprio código, consiste 
em dez princípios, 
abrangendo integridade 
nos negócios e 
responsabilidades 
relacionadas a 
funcionários, 
consumidores e o meio 
ambiente. 
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  As empresas com esses princípios “éticos”, com sua missão, visão e valores 

divulgados em quadros de avisos e em manuais, têm a intenção de mostrar o zelo da 

empresa para com seus colaboradores, clientes e acionistas. Têm o intuito de repassar 

que objetivam um fim social, e que transferem os lucros, pagando os impostos, 

contribuindo para a comunidade, para os programas de responsabilidade social. 

Constatamos que as profissionais também absorvem essa intenção. Segundo uma das 

entrevistadas, 

Quando uma empresa tem uma greve é péssima a repercussão na mídia, vai 
gerar problemas com o consumidor, o consumidor não vai comprar um produto 
numa empresa que tem greve ou que polui o rio. O funcionário tem que entender 
que ele faz parte dessa empresa e que tem que contribuir para o meio ambiente 
e assim melhorar a imagem da empresa (5ª entrevistada) 
 

São traços fundamentais da ética kantiana como o formalismo, apriorismo e a 

autonomia, baseando-se na lei como um imperativo categórico e supondo uma 

consideração de valor em termos do que se avalia como “melhor”. 

Concordamos com Barroco (2003), quando diz que um código de ética pode 

propiciar alienação, quando submete o individuo às exigências socioculturais, através 

de normas e deveres, característica da ética kantiana, quando é fundada sobre 

posições teleológicas vinculadas à esfera econômica, cuja finalidade é a acomodação 

deste trabalhador ao capitalismo. Mas pode ter uma perspectiva com 

uma série de potencialidades emancipadoras: é uma expressão da capacidade 
autolegisladora do ser social; supõe adoção de valores, a escolha entre eles; 
torna o individuo responsável pelos seus atos, amplia sua consciência, 
estabelece vínculos sociais, propicia um exercício de autonomia, entre outros 
(Barroco,2003:44) 

 

A influência das diversas pressões oriundas das mudanças contemporâneas nas 

relações de mercado, tais como código de defesa do consumidor, pressões ecológicas, 

políticas macroeconômicas, tem forçado as organizações a incorporar valores 
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universais nas relações comerciais. As empresas são vistas como organizações que se 

preocupam com a qualidade de vida dos seus funcionários, respeitam o meio ambiente 

e enxergam seus clientes à base da sustentação e longevidade de seu negócio.  

A empresa é regida por códigos morais, quando se coloca em risco a sua 

sobrevivência e quando se almeja o lucro. O ambiente empresarial aponta para dois 

pontos extremos: o aumento da produtividade, em função de novas tecnologias e da 

difusão de novos conhecimentos, que leva as empresas a investir em novos processos 

de gestão, buscando competitividade; ao mesmo tempo, um aumento nas disparidades 

e desigualdades de nossa sociedade que obrigam a repensar os sistemas econômicos, 

sociais e ambientais. 

Barroco (2003) diz que a ética é para sistematizar a crítica da vida cotidiana, 

ampliando as possibilidades de os indivíduos se realizarem consciente e livres, 

possibilitando ultrapassar o conformismo e indagando sobre as oportunidades de 

realização da liberdade. A moral expressa um dos antagonismos entre a liberdade (seu 

fundamento objetivo) e o campo das necessidades, fundado nas determinações 

socioeconômicas e objetivado através da suas normas.  

Para demonstrar sua Governança Corporativa, as empresas preparam, 

anualmente, Relatórios ou Balanço Social, no intuito de apresentar à comunidade, 

através de uma prestação de contas, de forma sistemática, a sociedade, mostrando 

ações de responsabilidade social, justificando seu objetivo social. Têm a preocupação 

de mostrar que são empresas “cidadãs”, recorrendo a um discurso da necessidade de 

humanizar a empresa. Tais documentos são disponibilizados na versão impressa e na 

internet, nos sites das empresas. 
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O relatório social de uma das empresas pesquisadas diz o seguinte sobre a 

governança corporativa: 

Aplicar práticas seguras e reconhecidas de Governança Corporativa é de 
fundamental importância para a companhia, isto significa oferecer ao mercado o 
Máximo de transparência, estabelecer uma comunicação bilateral com todos os 
públicos relacionados com a empresa e manter adequados processos de tomada 
de decisão e controle. Implementa um Programa de Gestão que prevê um 
aprimoramento no modelo de gestão da empresa, de acordo com as novas 
necessidades do mercado, viabilizando atingir a visão de negócio [...] Um 
aspecto de grande importância é o envolvimento e integração dos colaboradores 
neste processo.. 

 

Uma boa prática de governança significa: reorganização de cargos, valorização 

do trabalho sócio-ambiental e a permanente atualização das ferramentas de gestão, 

contribuindo para a construção de relacionamentos cada vez mais expressivos dentro 

da empresa. 

 O principal objetivo das companhias é tornarem-se mais atrativas para os fundos 

que investem em empresas tidas como socialmente responsáveis. Para atrair a atenção 

desses investidores não basta ser responsável, é preciso mostrar que é. Na teoria, a 

participação num índice de sustentabilidade é como um atestado de que a companhia 

possui boas práticas de governança corporativa, de gestão ambiental e de 

relacionamento com consumidores, funcionários e fornecedores, entre outros. Na 

prática, a participação nesses índices vem representando ganhos financeiros. 

Isso porque os acionistas só realizam aplicações financeiras em empresas que 

cumprem os princípios do referido pacto global. Para determinar o padrão ético das 

empresas, examinam, também, as estatísticas de acidentes de trabalho, greves e 

reclamações judiciais ligadas à ruptura de contratos. A preocupação ambiental se 

tornou estratégia para as empresas que querem conquistar o mercado global. 
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Nobuco Kameyama (2004) diz que as empresas estão longe de ter altruísmo 

empresarial, que a responsabilidade social das empresas capitalistas resulta de um 

processo político de pressões exercidas pelas contrapartes organizadas. As empresas 

passam a investir em projetos. Nos exemplos das empresas investigadas, vimos, como  

projetos – Comunitários, Restaurantes Populares, programa para Valorização dos 

Jovens; como projeto de Preservação do meio ambiente: Reciclou/Ganhou, Dia Mundial 

de Rios e Mares, Preservando o Verde e Amarelo; como projeto de Qualificação de 

funcionários, Matriz de Capacitação; como Programas de Qualidade de Vida: Viver 

Melhor, Programas de Saúde; como projetos de Pesquisa e desenvolvimento: a 

Pesquisa de Clima Organizacional20, RH Sugira. 

Políticas que se confundem com estratégia de “marketing” e que acabam dando 

retorno financeiro. Para a empresa, a Responsabilidade Social é considerada essencial 

para mostrar o seu compromisso moral, e promovem a sua sustentabilidade, pois  uma 

propaganda de empresa “cidadã” , eleva a sua reputação,  aumentando seus lucros, 

como também, atende as exigências legais de não poluir o meio ambiente, realizando 

programas nas determinações da lei. 

No entanto, a responsabilidade social, o “economicamente correto”, “o lucro com 
ética” não se confunde com ações sociais desenvolvidas pelas empresas. O 
conceito de responsabilidade social está associado ao reconhecimento de que as 
decisões e os resultados da companhia alcançam um universo mais 
amplo....Nesse sentido, a responsabilidade social corporativa, cidadania 
empresarial ou filantropia empresarial enfatiza os impactos das atividades das 
empresas para os agentes com os quais interagem (stakeholders): empregados e 
seus familiares, clientes, consumidores, colaboradores,  parceiros, investidores, 
competidores, governo e comunidade.(KAMEYAMA, 2004:159)  
 

                                                 
20 é uma ferramenta utilizada em todas as empresas, pesquisadas, para saberem da satisfação 

do colaborador, para um aprimoramento contínuo do processo de gestão de pessoas e melhoria contínua 
no ambiente de trabalho. 
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Diante desses códigos de “ética”, gostaríamos de saber quais as ações das 

profissionais e qual a sua percepção a respeito dos dois códigos de ética (da empresa e 

do Serviço Social).  

 

Quadro 11 - Diferenças e conflitos de valores que as Assistentes Socais 

percebem entre o projeto societário capitalista implementado pela empresa e do 

projeto do Serviço Social 

1ª Não percebe nenhuma 

2ª Nenhuma, não conhece o código de ética do Serviço Social. 

3ª Não percebe 

4ª Nenhuma 

5ª Considera diferente na medida que alguns princípios do serviço social são utópicos 

6ª Não há nenhum conflito 

 

Apesar do código de ética do Serviço Social ser a favor da classe trabalhadora, 

percebemos que as entrevistadas estão sendo absorvidas pela empresa, chegando a 

considerar os códigos de ética das empresas semelhantes, não percebendo nenhuma 

diferença entre estes e aquele. Incorporam as idéias da empresa como racionais e 

unicamente válidas. Apesar do compromisso com a direção estratégica da profissão, a 

realidade do trabalho do dia-a-dia a absorve, a ponto de não perceber a diferença da 

ideologia do capital e do projeto ético – político do Serviço Social. 
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Quadro 12 - Semelhanças que as Assistentes Socais percebem  entre o projeto 

societário capitalista implementado pela empresa e do Serviço Social 

1ª Considera semelhante, pois ambos defendem os direitos sociais 

2ª Só conhece as diretrizes éticas da empresa 

3ª Considera igual, pois a empresa defende princípios como: inclusão, igualdade. 

4ª Tudo igual, pois o da empresa tem o foco na valorização e desenvolvimento das 

pessoas, assim como o Serviço Social 

5ª Considera alguns princípios iguais, pois a empresa defende a universalidade de 

direitos 

6ªOs dois têm valores universais. 

 

As entrevistadas não relatam a contradição entre os valores da profissão e os 

“valores” assumidos pelas empresas, talvez por serem absorvidas por essa empresa, 

apesar das empresas terem políticas que são embasadas no Projeto Societário do 

Neoliberalismo e o projeto ético – político do Serviço Social apontar para o combate 

dele.  

Consideramos que as empresas mantêm códigos contraditórios para com os 

princípios do Serviço Social, mas coerentes com a gestão empresarial, e baseados em 

princípios predominantemente abstratos e conservadores. Segundo Nobuco Kameyama 

(2004), as empresas convivem com as lógicas do lucro, imanente do capitalismo e com 

a lógica da responsabilidade, fruto de uma ação política, imbuída pela satisfação dos 

interesses, necessidades e aspirações dos trabalhadores.  

O novo complexo da reestruturação produtiva como ofensiva do capital na 
produção leva os empresários a enfrentarem, de um lado, os desafios colocados 
pelo ajuste internacional e regional e, por outro, pelas exigências dos 
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consumidores, pela pressão dos grupos organizados da sociedade civil e pelas 
regras comerciais que demandam a proteção do meio ambiente, produtos mais 
seguros e menos nocivos à natureza e o cumprimento de normas éticas e 
trabalhistas em todos os locais da produção e em todas as cadeias produtivas. 
“(Idem , 2004:153)   

 

Para Marx, a liberdade é um processo de auto-realização, enquanto origem de 

novas possibilidades, nas quais, por meio de sua ação, o individuo social cria-se a si 

mesmo e recria-se constantemente como um ser autotranscendente. “Com a ampliação 

da alienação, igualdade e liberdade tornam-se valores universais e abstratos que se 

configuram como valores positivos” (BARROCO, 2003:203) É o que constatamos nas 

empresas. Apesar de terem um discurso de liberdade, o trabalho é alienado. 

A reflexão ética parte dos problemas reais dos seres humanos, é uma reflexão 

sobre a vida. Quando a ética não exerce a função crítica, pode contribuir 

para a reprodução de componentes alienantes; pode colocar-se como espaço de 
prescrições normativas;  favorecer a ideologia dominante; fortalecer o 
dogmatismo e dominação; remeter os valores para uma origem transcendente à 
historia; fundamentar projetos conservadores; operar de modo a não superar a 
imediaticidade dos fatos; ultrapassá-los mas não apreender a totalidade, 
contribuindo para que os homens não se auto-reconheçam como sujeitos éticos. 
(Idem,56) 

 

A responsabilidade social reforça o reordenamento das esferas públicas e 

privadas na prestação de desresponsabilização do Estado, como parte da 

reestruturação capitalista. Nas entrevistas, observamos que as Assistentes Sociais são 

absorvidas por essa lógica; falam dos programas e propostas de responsabilidade 

social como um benemérito da empresa. Várias empresas têm programa de 

voluntariado, envolvendo o funcionário em programas de responsabilidade da empresa,  

mostrando que os programas são de responsabilidade também da comunidade interna 

da empresa. 
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Considerando que a cidadania é a explicitação dos direitos civis, e dos direitos 

políticos e que aponta para uma sociedade igualitária e livre, o capital representa uma  

contradição, pois tem se revelado uma ameaça a esses direitos. Cabe à ética, como 

uma das mediações, o enfrentamento dessa contradição. Por outro lado, o capital 

percebendo este caminho impõe um discurso para motivações individuais e utilitárias, e 

palavras como solidariedade, responsabilidade são amplamente divulgadas.  

O Serviço Social tem um projeto ético - político contrário aos princípios do 

capital, seu código expressa sua identidade ético - política à sociedade, através de  

valores como democracia, liberdade, igualdade, cidadania como referência e medida 

essenciais às relações sociais. 

Com a nossa pesquisa, concluímos que a Assistente Social dá a direção do 

mercado à sua prática, isto é, a direção da empresa. Confirmamos isso, quando elas 

dizem  

Não há nenhum conflito nos dois códigos, porque basicamente são aqueles 
valores considerados universais, não são nada conflitantes, não existe nada no 
nosso que seja conflitante com o do Serviço Social, nem o contrário, são bem 
universais. (6ª) 
 
Você fala de código de ética da empresa, mas a gente nunca tratou do código de 
ética, sempre tratou da política da empresa, da missão da empresa. Quando a 
empresa implantou, eu participei porque era Coordenadora da qualidade (1ª) 
 
Quando nivelamos os benefícios da empresa estamos cumprindo os valores da 
empresa, que temos divulgado em cada sala. Não temos código de ética, mas no 
momento em que a empresa estabelece a sua missão e os seus valores, é um 
passo para estabelecer o código. (4ª) 
 
O código de ética do Serviço Social, na minha visão é muito ilusionário, assim, 
lógico que o que tem lá é possível colocar em prática, o respeito ao próximo, 
respeito às diversidades, a ética das relações que isto está em qualquer código 
de ética. A diversidade acontece, quando a gente trabalha com os valores da 
empresa. Então assim, o código de ética do Serviço Social deveria ser mais 
pratico, ele é muito teórico, na minha visão, é possível executar, se você tiver 
uma realidade que lhe ajude, um meio que lhe ajude a perceber, ou até um 
código com regras definidas, você entra na subjetividade do código, quando você 
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entra na subjetividade você se perde e fica no mundo dos sonhos e não 
consegue colocar as coisas em pratica   (5ª) 
 
Quando eu entrei no ambiente organizacional, entrava muito em conflito, do lado 
de quem do empregador ou do empregado. Até eu descobrir que estou aqui, 
enquanto representante da empresa, mas que eu sou empregado, esse conflito 
de administrar benefício e o código sinceramente não ajudava muito, porque é 
muito pragmático. Quando você começa a viver o dia-a dia, a sua ética 
profissional, em relação a seus pares, aos seus superiores, subordinados, você 
começa a ver que isso é aquilo que esta no código. (5ª) 
 

Quando concluímos que elas dão a direção social a sua pratica profissional, a 

direção conduzida pela empresa, é porque elas, na maioria das vezes, não percebem 

as contradições e nem percebem pontos que consideramos tão diferentes como os 

códigos de ética da empresa e do Serviço Social, ou quando dizem que  não conhecem 

o projeto ético–político profissional. Demonstram que essa empresa que seleciona, 

alimenta e privilegia absorve, a ponto de falar a sua linguagem e considerá-la pertinente 

aos seus interesses. Por estarem envolvidos neste cotidiano, não conseguem separar o 

discurso do capitalismo e a proposta de emancipação humana do projeto ético – político 

do Serviço Social. 

Quando dizem que os colaboradores21 têm liberdade, quando se expressam na 

pesquisa de clima organizacional22, trabalham com o conceito de liberdade, igualdade, 

                                                 
21 termo usado em lugar de funcionário ou empregado, para imprimir o conceito de participação, aquele 
que colabora para que a empresa cresça. 
 
22 É possível situar três dimensões básicas para investigações sobre clima organizacional:  
. dimensão psicológica: inclui fatores como comprometimento, criatividade, recompensa, sentimento de 
valorização profissional e pessoal em relação a diferentes níveis hierárquicos, personalismo, 
individualismo, status e sociabilidade                          ;  
. dimensão organizacional: natureza do trabalho realizado, grau de identificação com o produto/serviço e 
com os objetivos da organização, grau de conhecimento das referências estratégicas (missão, visão de 
futuro, objetivos estratégicos) e organizacionais (processos de trabalho e modelo de funcionamento), 
modelo de decisão, relacionamento entre diferentes áreas funcionais, modelo de comunicação, troca de 
experiências, estilo de liderança, política de recursos humanos (salário, benefícios, carreira e 
desenvolvimento profissional), condições de trabalho (condições físicas, instrumentos, equipamentos e 
suporte necessário para realizar o trabalho)                                     ;  
. dimensão informal: grupos de interesse, formadores de opinião e focos de resistência a mudanças. 
www.revista.fundap.sp.gov.br/revista2
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democracia nos parâmetros da empresa. Percebemos que este cotidiano e a 

necessidade de sobrevivência os envolvem e os bitolam nesses parâmetros. 

Consideramos as entrevistadas como profissionais propositivas, até porque é 

uma característica exigida no perfil dessa profissional, no processo de seleção de 

pessoal, e estão antenados com os interesses da empresa e com os programas 

propostos que se propõem desempenhar, porém condizentes com a necessidade do 

capital, “motivar os colaboradores para produzirem melhor”, “tem que ter paixão pelo 

trabalho”(sic) 

As Assistentes Sociais são apaixonadas pelo que fazem, pois têm sintonia com o 

perfil de cada uma – se é dinâmica, tem chances de se adaptar mais fácil a este mundo 

imediatista e em busca de resultados. Uma entrevistada chegou a afirmar que  

tinha receio de trabalhar em empresa porque sabia que não é fácil, a gente vem 
com toda historia de igualdade, inclusão e a gente não sabe como é essa 
empresa. Mas não vejo dificuldade de estar implantando as coisas, tanto que 
elas existem e acontecem, a questão é estar sempre promovendo e implantando.  
 

  Outra considerou:  
 

dei um salto na minha carreira, quando vim trabalhar na empresa privada. 
 

Outra entrevistada, saiu de uma empresa pública23 porque dizia que 

 “não tinha retorno, o sistema era antigo e arcaico, não via resultados, enquanto 
que na, empresa privada, é um espaço rico, nobre, bom de trabalhar” 
 

 

                                                 
23 Empresa, entidade jurídica que realiza atividades econômicas nos setores de serviços, 

distribuição ou produção. Essa entidade pode ser constituída por uma pessoa física, uma sociedade 
comercial, uma sociedade cooperativa, uma organização sem fins lucrativos ou uma organização estatal. 
A atividade da empresa se desenvolve através de um ou mais estabelecimentos, unidades de produção, 
distribuição ou prestação de serviços. 
 Deve-se distinguir entre públicas e privadas; as públicas pertencem ao setor público (administração 
central ou local), enquanto as privadas pertencem a indivíduos particulares e podem vender suas ações 
em bolsa. Existem diferentes tipos de empresas que, em função do grau de responsabilidade dos sócios 
ou acionistas, recebem diferentes nomes. Enciclopédia® Microsoft® Encarta. © 1993-1999 Microsoft 
Corporation. 
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Quadro 13 - Como as Assistentes Sociais analisam a implementação dos princípios do 

código de ética do Serviço Social na empresa 

1ª Implantou o código de ética na empresa. Percebe que a grande missão do Serviço Social é 

capacitar e desenvolver as pessoas, incentivando o aperfeiçoamento intelectual; 

2ª É institucionalizado através de pesquisa de clima, de fóruns deliberativos; 

3ª A assistente tem esse papel de estar incluindo e buscando a igualdade entre os funcionários, 

estimulando a questão do aperfeiçoamento desse profissional.  Uma das formas é fortalecer as 

comissões de fábrica. 

4ª Na medida em que atende o colaborador bem e luta pela sua dignidade nas relações de 

trabalho 

5ª Através das metas propostas como: melhorar a qualidade de vida do funcionário, através das 

ações 

6ª A empresa tem um canal de denúncia do não cumprimento do código de princípios, tem um 

canal aberto com o presidente 

 

Percebemos, na pesquisa, que as Assistentes Sociais, algumas vezes,  

percebem clara a contradição do Serviço Social, que segundo Mota (2003) é 

determinada por interesses de classe, reveladores de relação de confronto. Que 

precisam defender o trabalhador, mas que acima disto está a empresa que paga seu 

salário. A segunda entrevistada diz que “se não fizer bem este contraponto, as portas 

se fecham para os profissionais, como estamos constatando na realidade”. (sic) “somos 

  
 



 106

mediadoras” (sic). Ora é clara a contradição e ora explicita sua identificação com os 

ideários da empresa 

No nosso entendimento, o reforço dado ao discurso empresarial, quando executa 

atividades como as mencionadas na nossa pesquisa, não é um dilema ético que surge 

somente agora. Claro que traduzem exigências e requisições novas ao trabalho da 

Assistente Social nas empresas, mas esta tensão e o desafio de fortalecer sua 

identidade, seu ethos profissional, retomadas com as demandas, são expressões de 

uma questão social que não é nova, apenas assume roupagem contemporânea  e os 

espaços de contradição permanecem. 

Neste sentido, Mota, referindo-se ao discurso empresarial, coloca que : 
 

é límpido no que diz respeito às motivações capitalistas, basicamente centradas 
na reprodução da força de trabalho e na acumulação e reprodução do capital 
(1998:44)  
 

E nas entrevistas, percebemos também a preocupação das profissionais em 

patrocinar satisfação - programas qualidade de vida 

Desenvolvemos um programa Qualidade de vida onde um dos focos é a 
promoção da saúde, Vamos trabalhar vários aspectos mais preventivos nesse 
programa, sem deixar de atender à legislação, pensando no bem-estar das 
pessoas, no ambiente de trabalho. Quando a gente fala em bem-estar, nunca 
associa ao ambiente de trabalho, mas sempre ao lar, à comunidade. E esse ano 
a gente está fazendo um trabalho dentro do ambiente de trabalho. Um 
cronograma e estratégias enormes para atuar, buscando melhorar a qualidade de 
vida aqui dentro. A gente passa a maior parte do tempo aqui dentro, então, que 
seja agradável e que a gente se sinta feliz em estar aqui.         

 

Percebemos que até a busca pelos direitos é focada num bom rendimento, ou 

bons resultados.  O foco das equipes interprofissionais é de resultados financeiros. 

Um dos códigos de “ética” analisados diz como princípio: 

O lucro é a medida do desempenho da empresa, sendo fundamental para o 
processo de crescimento e desenvolvimento do Grupo                    . 
O lucro é buscado de maneira determinada, através de estratégias, planos de 
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ação e metas desafiadoras de receitas e custos, definidas de forma clara e 
objetiva, sendo resultado de um forte envolvimento e comprometimento das 
pessoas, atuando em sintonia com os objetivos e valores da empresa. 

 

O setor de trabalho, Recursos Humanos24 onde estão locadas, é chamado de 

RH de resultados, RH estratégico. Que resultados são esses e que estratégias são 

essas? Uma das nomenclaturas do setor é Reconhecimento e Benefícios. Contudo, 

embora projetadas para aproveitar ao máximo as qualidades de cada trabalhador e sua 

capacidade de compromisso com a evolução da empresa, as relações entre os 

trabalhadores e os gerentes são mais tensas do que parece. Como todos os setores da 

empresa, RH é um negócio, com fornecedores, insumos, negócio, produtos, clientes. 

Quando perguntamos quais dificuldades encontravam para implementar os 

princípios mais universais do código de ética do Serviço Social, foram unânimes em 

responder que não tinham dificuldades, a não ser “quando não é reivindicado pelo 

trabalhador”. Não questionam até que ponto essa reivindicação é possível.  

Outra questão que estava no nosso roteiro de entrevista, e que nos inquietava 

era o que segue no quadro abaixo: 

 

 
                                                 

24 Gerência de recursos humanos, estratégia empresarial que enfatiza a importância da relação 
individual em face das relações coletivas entre gerentes ou diretores e trabalhadores. Refere-se a uma 
atividade que depende menos das hierarquias, ordens e preceitos, e indica a importância de uma 
participação ativa de todos os trabalhadores da empresa para fomentar uma relação de cooperação entre 
estes e os diretores. Implica tomar uma série de medidas, entre as quais cabe destacar: o compromisso 
dos trabalhadores com os objetivos empresariais, o pagamento de salários em função da produtividade 
de cada trabalhador, um tratamento justo para com eles, uma formação profissional constante e a 
vinculação da política de contratação a outros aspectos relativos à organização da atividade como a 
produção, o marketing e as vendas.A experiência parece demonstrar que as empresas que empregam 
esta estratégia empresarial obtêm melhores resultados e maiores níveis de produção e produtividade do 
que as que aplicam uma hierarquia tradicional ou em que as relações trabalhistas se realizam através da 
negociação coletiva. Enciclopédia® Microsoft® Encarta. © 1993-1999 Microsoft Corporation. 
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Quadro 14 - Como as Assistentes Sociais conseguem implementar os princípios 

mais universais do código de ética do Serviço Social 

1ª Quando capacita e desenvolve as pessoas e quando o funcionário consegue crescer 

na empresa, galgar outros níveis hierárquicos. 

2ª Quando são institucionalizados, através das determinações jurídicas do país, como 

também, em algumas negociações vindas de reclamações, por exemplo, na pesquisa 

de clima. 

3ª Através da legislação, seja no contrato com os fornecedores, ou no programa 

aprovado pela empresa; quando a empresa aprova, é sacramentado.  

4ª Vendo o funcionário como um todo, qual o potencial, o contexto geral, lutando pelo 

direito de igualdade e de dignidade do funcionário, através de um atendimento 

satisfatório de suas necessidades. 

5ª Na estruturação dos programas implementados 

6ª Através dos valores da empresa, o funcionário recebe o código de principio na 

admissão e, de dois em dois anos, tem uma reciclagem. 

 

Percebemos que as entrevistadas absorvem o discurso da empresa, têm 

dificuldade de entender a totalidade da “humanização” do capital. Consideram que 

implementam os princípios do código de ética do Serviço Social, quando “proporcionam 

melhores” condições de vida ao trabalhador, através das propostas da empresa.  

No momento das entrevistas, observamos que o espaço físico onde a Assistente 

Social fica é coletivo, numa sala com vários profissionais; só em duas empresas, as 
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Assistentes Sociais tinham a sala separada, mas porque elas tinham cargo de  

coordenadora. Perguntamos a uma delas que dividia o espaço com outros profissionais  

como ela fazia atendimento individual, pois na entrevista ela havia salientado a 

importância desse atendimento, ela nos disse que ia para sala do médico ou do 

dentista, quando as salas estavam desocupadas. 

Ao iniciar a entrevista, quando abordávamos a redução da demanda de 

profissionais de Serviço Social em empresa privada, apesar de não fazer parte das 

perguntas do roteiro de entrevista, as entrevistadas opinavam sobre esta questão que 

considero pertinente relacionar: 

Na universidade, queriam me convencer de trabalhar em comunidade e faltava 
pessoas de empresas para falar do trabalho, para mostrar aos estudantes o que 
pode realizar em empresa privada. Na época em que eu estudava, era um crime 
trabalhar numa empresa privada. Tenho muita critica do nosso curso, tinha gente 
que só queria falar de pobreza (1ª entrevistada) 
 
Acredito que o mercado de empresa privada para o assistente social reduziu por 
três razões: primeira – as faculdades inculcam que as empresas são para o 
exclusivo uso do capital, e não estimulam o aluno neste mercado de trabalho; 
segunda razão – os assistentes sociais que estão no mercado, ficam na briga 
pelo pedaço da profissão e das suas especialidades e perdem os espaços; 
terceira – o mercado de trabalho não quer mais especialistas, mas profissionais 
polivalentes (2ª entrevistada ) 
 
Elas precisam se mostrar necessárias no espaço. Quando entrei na empresa, o 
gerente geral e o coordenador de RH disseram que não sabia porque a empresa 
tinha Assistente Social, não era necessário. Com o meu trabalho,  eles pensam 
diferente.( 3ª ) 
 
A dificuldade da profissão é a questão da gestão, o Serviço Social fica muito 
envolvido na tarefa e esquece a gestão. O profissional tem que ter o perfil de 
Dominância, Influência, Social e Cautela proporcionalmente. O Assistente Social 
não é preparado na universidade para desenvolver a capacidade analítica, é um 
ponto que atrapalha. Muitas empresas têm engenheiros como gerentes de RH 
porque esse profissional trabalha bem com números, estatísticas. A empresa 
trabalha com resultados e nós temos indicadores de resultados.( 4ª ) 
 
Aqui na empresa nem se fala da minha formação. Assim como qualquer outro 
profissional pode fazer o que faço, o assistente social pode exercer outras 
funções, mas, no quadro, só eu com a formação de serviço social. A minha 
atividade não é inerente à minha formação, apesar da minha experiência 
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profissional pela formação me auxiliar no desempenho dessa atividade. Não sou 
cadastrada no Conselho, ele nunca interagiu nem na época de faculdade se fez 
presente, a gente não sente falta daquilo que nunca teve. (5ª ) 
 
O mais importante que a empresa considera não é a formação técnica, 
acadêmica, mas a formação de competências, o técnico aprende, desenvolve em 
MBA, cursos de especialização, aprende fazendo. A formação é pouco 
determinante. (6ª ) 

   
A nossa pesquisa procurou partir das situações concretas no cotidiano do 

exercício profissional das Assistentes Sociais, nas empresas, para analisar os princípios 

contidos no atual Código de Ética profissional, considerando que, sem o cotidiano, 

estes princípios limitam-se ao campo formal, prescrito, descolando-se da 

intencionalidade do ato de agir. 
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CONCLUSÕES 

 

 As reflexões empreendidas nessa dissertação, cujo objetivo foi analisar qual a 

direção político / social que o Assistente Social, que trabalha em empresa privada, 

imprime à sua prática profissional, dada as atuais exigências do mercado de trabalho e 

da condução/orientação/afirmação ético - política do projeto profissional, chegam ao 

fim,  com a clareza de uma primeira aproximação sobre o tema, jamais como a 

pretensão de ter chegado ao fim da pesquisa investigativa. Diremos, como Lukács, em 

seu livro Teoria do Romance, “O caminho acabou a viagem começa”. 

  A parte teórica não teve apenas o propósito de fornecer categorias para a 

pesquisa, mas de proporcionar enriquecimento intelectual, contextualizando a realidade 

pesquisada com as assistentes sociais e descrevendo e interpretando elementos da 

realidade voltados ao código de ética da empresa, em contrapartida ao projeto ético –

político do Serviço Social. Foi muito gratificante apesar de desgastante. Estudamos 

nessa etapa da vida acadêmica, em dois anos, o que não estudamos na vida 

profissional. 

 Como resultados da pesquisa, chegamos a algumas conclusões que 

consideramos serem algumas aproximações do real, que são: 

• Considerando que o projeto ético-político do Serviço Social é a favor da  

classe trabalhadora, percebemos que as entrevistadas estão sendo 

absorvidas pela empresa, chegando a considerar que os princípios dos  
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códigos de ética das empresas são semelhantes aos princípios do Serviço 

Social, não percebendo nenhuma diferença entre eles, incorporando as 

idéias da empresa como racionais e unicamente válidas. Apesar do 

compromisso de sua atuação enquanto profissional de Serviço Social, a 

realidade do trabalho e o dia-a-dia a absorvem, a ponto de não perceber a 

diferença da ideologia do capital e do nosso projeto ético – político, 

embora de que ora seja clara a identidade da Assistente Social com a 

empresa, ora tente negá-la. A direção social que orienta a prática das 

Assistentes Sociais, ou seja sua condução/orientação/afirmação ético - 

política que imprimem no seu cotidiano é absorvida por essa empresa que 

seleciona, privilegia, conserva e alimenta. Não percebem, muitas vezes, o 

desafio profissional de trabalhar num espaço contraditório.  

• Os códigos de ética das empresas têm um discurso empresarial baseado 

em valores considerados universais como “solidariedade”, 

“responsabilidade social”, mas evidenciam a preocupação com o lucro, 

acima de tudo, e repassam essa responsabilidade para os funcionários. 

As assistentes sociais absorvem isso como natural. 

• A redução do número de Assistentes Sociais acontece por várias razões, 

ou porque elas não aceitam o discurso da empresa, considerando uma 

discrepância de sua postura profissional, ou porque não têm as 

“competências”, ou atributos pessoais, exigidos pelo mercado de trabalho, 

pois as empresa não selecionam Assistentes Sociais, mas profissionais 

polivalentes que atuem em várias áreas, onde a formação é o que menos 

importa, considerando como perfil para o cargo, apenas o saber fazer. É 
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necessário ampliar o campo de trabalho, através da competência da 

profissional  e das particularidades da sua profissão, respondendo às 

novas demandas, embasadas no projeto ético –político que fundamenta a 

profissão. 

• Em resposta a um dos nossos objetivos, que é de identificar as atuais 

ações do profissional na área de Recursos Humanos, as Assistentes 

Sociais desenvolvem programas nas empresas, para o cliente interno (o 

funcionário ou colaborador) mas, especialmente, para o cliente externo 

(clientes, fornecedores, acionistas e comunidade), com o foco na melhoria 

da imagem da empresa e, principalmente, para a busca do lucro. 

Para tanto, sugerimos : 

• Uma articulação desse grupo especifico, como já aconteceu no passado com 

o GAST (Grupo de Assistentes Sociais do Trabalho), com o objetivo de se 

fortalecer organizativamente, verificando as lacunas porventura existentes. 

Essa foi, inclusive, uma proposta levantada em uma das entrevistas. 

• Que o CRESS intensifique uma ação com essas profissionais, 

acompanhando-as, seja com ações básicas de atualização dos endereços, 

para saber os campos de trabalho, estabelecendo os registros dos 

profissionais habilitados atualizados, não apenas com o intuito de cobrar 

anuidades, mas, como uma de suas competências, defender essas 

profissionais, apoiando - as como organização. Promovendo o 

aperfeiçoamento intelectual, na perspectiva da competência profissional 

visando a direção estratégica da profissão. 
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 No projeto de qualificação para essa dissertação, tínhamos como proposta, 

refletir com as Assistentes Sociais o seu cotidiano, as contradições existentes no seu 

processo de trabalho e assim contribuir para o seu fortalecimento e possibilitar um 

rebatimento na sua prática.  Esperamos ter contribuído tanto para a academia, como 

para as profissionais. 

 Devido aos limites (especialmente do tempo) de uma dissertação, muitos 

assuntos carecem de mais aprofundamento. Desta forma, consideramos que temos, 

pela frente, alguns desafios que merecem novas pesquisas, como: 

• Investigar as razões das empresas que não demandam mais a função de 

Assistente Social no setor de Recursos Humanos, na visão empresarial; 

• Analisar códigos profissionais de equipes interdisciplinares, verificando em 

que perspectiva eles estão assentados; 

• Estudar os códigos de ética do Serviço Social Internacional, fazendo um 

confronto com o do Brasil que consideramos ser na perspectiva da classe 

trabalhadora. 

 Para concluir, queremos dizer que essa dissertação é o resultado de muito 

esforço, pois concordamos que “Tudo o que vier à mão para fazer, faze conforme as 

tuas forças.”. 
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APÊNDICE  -  ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 

Entrevista: 

1. Identificação: 

Nome:  

Empresa: 

Tempo de trabalho: 

Ano da Formatura: 

Endereço: 

2. Qual o setor que você está alocada? 

3. Em quais programas você trabalha? 

4. Que atribuições você desenvolve nesses programas? 

5. A empresa que você trabalha tem código de ética? 
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1. Como foi sua inserção na equipe interprofissional? Qual é a dinâmica do trabalho e quais 

as suas atribuições nessa equipe? (Existe uma hierarquia? Tem uma convergência em 

torno de um objeto? Existe satisfatório gerenciamento das características subjetivas dos 

envolvidos?) 

2. Para que projeto societário aponta o código da empresa? 

3.  Como você participa da divulgação do código, da missão e visão de valores da empresa? 

4. Qual a sua visão do projeto ético – político do Serviço Social?  

5. Quais as diferenças e conflitos de valores que você vê entre o projeto societário capitalista 

implementado pela empresa e do Serviço Social? 

6. Existem semelhanças? 

7. Como se dá seu aprimoramento intelectual? Que revistas ou livros você lê? Quais 

congressos e encontros você participa? A empresa possibilita esse aprimoramento? 

8. Conhece o aparato jurídico – político da profissão? Ou o conjunto de leis advindas da 

Ordem Social da Constituição Federal – o código de ética do Serviço Social, a LOAS, o 

ECA, a LOS, a CLT? 

9.  como se dá a sua participação no espaço deliberativo da empresa? E no movimento dos 

trabalhadores e de sua categoria profissional? 

10. Em que momentos você avalia que está trabalhando/atuando em consonância  com os  

princípios do código de ética do Serviço Social na empresa? Tais como: 

• a universalidade dos direitos 

• a liberdade   

•  a democracia 

•  a cidadania dos usuários 

11. Em que medida o trabalho em equipe dinamiza/possibilita/facilita a caracterização das 

propostas de trabalho? 

12. Você identifica alguma dificuldade/limitações do trabalho em equipe? 

13. Diante das demandas do cotidiano, e devido a imediaticidade de suas ações, como você 

consegue implementar os princípios mais universais do código de ética? 

14. Que dificuldades encontra? 
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