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RESUMO
O presente artigo promove reflexões teóricas sobre a inserção dos profissionais do
Serviço Social no ambiente empresarial bem como o avanço da consultoria social na
contemporaneidade enquanto possibilidade de ampliação de espaços profissionais
nos diferentes setores da sociedade, especialmente o corporativo. Destaca-se a
necessidade de debates atuais quanto ao protagonismo no meio empresarial
enquanto espaço de reconhecimento de direitos dos trabalhadores além de uma
visão sistêmica que perpassa as práticas filantrópicas e propõe um olhar e panejar
de forma responsável e sustentável. Aborda-se no texto a constituição do Serviço
Social em empresas assim como a Consultoria Social enquanto estratégia de
acompanhamento e ampliação de atividades voltadas a Responsabilidade Social
Empresarial.
Palavras-Chave: Serviço Social. Consultoria Social. Empresa. Responsabilidade
Social Empresarial.
ABSTRACT
This article promotes theoretical reflections on the integration of professional social
work in the business environment as well as the advancement of social consultancy
in contemporary times as a possibility for expansion of professional spaces in
different sectors of society, especially the enterprise. Highlights the need for current
debates about the role the business community as an area of recognition of rights of
workers as well as a systemic vision that permeates philanthropic practices and
offering a look and drape in a responsible and sustainable manner. Is approached in
the text of the constitution in Social Service companies as well as social consultancy
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as a monitoring and expansion of activities related to Corporate Social Responsibility
strategy.
Keywords: Social Service. Social consultancy. Company. Corporate Social
Responsibility.
1 INTRODUÇAO
A era contemporânea gera mudanças rápidas, num mercado global que
impõe enorme pressão competitiva às instituições econômicas. A economia é
baseada no conhecimento, onde trabalhadores com bom nível educacional resistem
às pressões cotidianas exercendo autonomia de ações e atividades, num mercado
onde os consumidores estão habituados a uma alta qualidade e ampla escolha.
Contudo, para aproveitar as oportunidades que a globalização oferece,
precisam-se recolher as ruínas das instituições da era industrial e reconstruí-las.
Mesmo com as transformações (dentre elas a tecnologia), a liderança e a
desenvoltura de todo este processo de criação ainda cabem à capacidade humana.
O advento de novas tecnologias gerou e tem gerado alterações na concepção do
trabalho, o que de certa forma produz um repensar em termos das habilidades
requeridas para o efetivo desempenho profissional, melhorando a qualidade da mãode-obra e, consequentemente, melhorando a qualidade do produto.
Foi na década de 60 que se desenvolveu o Serviço Social de empresa no
Brasil, especificamente em São Paulo. A partir dos anos 70, particularmente nos
anos de 80, através dos Grupos Gessot e Meta – grupos informais de estudo da
área empresarial formados por Assistentes Sociais, que propõem programas de
atendimento das necessidades demandadas pelos trabalhadores – que se identifica
uma presença significativa de Assistentes Sociais nas empresas. Nos anos 70,
época da repressão e do milagre econômico, a teoria do Serviço Social de empresa
girava em torno de assessorias aos empresários, elaboração de programas através
de um método genérico de diagnóstico e intervenção. Já no final desta década,
quando ocorria o arrocho salarial no governo de Geisel, o setor de Recursos
Humanos (RH) estabelece vínculo com o Serviço Social para maximizar a satisfação
da relação homem-trabalho, contribuindo para a humanização das condições de
trabalho (RICO,1982).
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Nos anos de 1982 e 1983 – período em que foi criada a CUT – Central Única
dos Trabalhadores e que o movimento trabalhista estava em alta – com
fundamentação de Elisabete Rico e Lúcia Freire o Serviço Social de Empresa
objetiva a superação de fenômenos que reproduzem a relação homem-trabalho no
contexto capitalista, exercitando experiências de conscientização, participação,
organização do operário. Com o crescimento industrial, expresso por meio do
surgimento

de

empresas

concentradas

nos

“polos

de

desenvolvimento”,

especificamente nas regiões Sudeste e Sul o Assistente Social passa fazer parte do
quadro de profissionais.
As empresas brasileiras de origem europeia, assustadas com o pós-guerra
foram as que receberam melhor a possibilidade de ter, no seu quadro de pessoal,
profissionais que pudessem interferir nas relações humanas no trabalho. O interesse
era que os profissionais pudessem atuar na tentativa de proporcionar melhorias para
que os trabalhadores atingissem os níveis de produção desejados e não com o
intuito de proporcionar-lhes bem-estar. As empresas de origem americana
começaram a fazer uso do serviço de profissionais do Serviço Social, nas décadas
de 60 e 70, quando se acelerou o processo de industrialização, com a entrada
maciça de capital estrangeiro.
Durante o movimento de reconceituação da profissão emerge com
intensidade a necessidade de um maior número de profissionais do Serviço Social
para intervir no campo da empresa junto a uma população “carente” em suas
necessidades de subsistência e de relações sociais, onde o Assistente Social atuaria
com o objetivo de manter o equilíbrio entre os trabalhadores e sua situação de
trabalho.
Em um cenário marcado por rápidas mudanças, riscos e incertezas, onde a
procura por inovações e pela capacidade de se tomar decisões imediatas se faz
iminente, a habilidade em criar, recriar e buscar soluções se faz crescente para o
futuro que não espera acontecer. O grande desafio, nesse sentido, é saber tirar
proveito das crises advindas do próprio processo de mudança. Dentro desse
contexto,

o

profissional

do

Serviço

Social

busca

rever

suas
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redescobrindo alternativas e possibilidades de intervenção com aqueles que vendem
sua força de trabalho – o trabalhador – estando inserido no ambiente empresarial de
forma direta ou atuando por meio de consultoria social.

2 O SERVIÇO SOCIAL DE EMPRESA: CONSTITUIÇÃO E PERSPECTIVAS
De acordo com o Grupo Meta (RICO, 1982), o Serviço Social de Empresa
sempre se propôs a oferecer campo de realização profissional e relacionamento
pessoal aos que trabalham na instituição. Procura integração com a comunidade,
contribuindo para o desenvolvimento desta e garantia de satisfação das
necessidades básicas de seus trabalhadores. O profissional do Serviço Social, no
ambiente empresarial, tem “o objetivo de manter o equilíbrio entre os trabalhadores
e sua situação de trabalho” (RICO, 1982, p. 43). O Serviço Social de empresa
procura melhorar qualitativamente as condições de trabalho e de vida dos
trabalhadores. A prática profissional dos assistentes sociais volta-se para a
mediação entre capital e trabalho no sentido de busca da efetivação dos direitos
sociais previstos nas legislações. Assim, a intervenção do assistente social se
desenvolve “nas relações sociais da empresa, com uma atuação que persegue e
busca mudanças, tanto a nível laboral e ocupacional como a nível organizacional”
(VARGAS & DUARTE, 2003, p.91).
Ressalta-se a importância do trabalho interdisciplinar, pois o assistente
social na empresa, não trabalha sozinho, apesar das suas atribuições privativas e
das competências elencadas na lei que regulamenta a profissão. A intervenção
realizada pelo profissional soma-se aos saberes dos outros profissionais que
possuem os mesmos objetivos: os de desenvolver as potencialidades da
organização e das pessoas que dela fazem parte. O Serviço Social como uma
especialização do trabalho, “efetiva sua ação enfrentando o campo dos valores, dos
comportamentos, do conhecimento e da cultura dos envolvidos, os quais por sua vez
refletem efeitos imediatos na vida em sociedade” (VARGAS; DUARTE, 2003, p.92).
Pode-se afirmar que a matéria prima do trabalho do assistente social é a questão
social, entendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade
capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais
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coletiva (IAMAMOTO, 2011, p.27).
Nesse sentido, o assistente social insere-se em espaços contraditórios,
formulando e implementando propostas para o enfrentamento da questão social, por
meio das políticas sociais, públicas, empresariais, de organizações da sociedade
civil e dos movimentos sociais (PIANA, 2009). Num contexto de relação entre
classes, com demandas cada vez mais complexas advindas de uma sociedade
capitalista eminentemente competitiva e excludente, faz-se necessário um
profissional bem preparado em termos de conhecimento teórico-metodológico, éticopolítico e técnico-operativo. Um profissional que busque a inclusão social e a
participação por meio de formas alternativas e estratégicas de ação, com
compromisso ético com a classe trabalhadora e promovendo qualidade nos serviços
prestados (PIANA, 2009).
Num contexto de organização política das classes trabalhadoras e negação
do conservadorismo profissional, que tanto as empresas públicas estatais quanto as
empresas privadas incorporaram em seus quadros funcionais o trabalho do
profissional do Serviço Social. Destaca-se que se entende por empresa uma
unidade de produção do setor capitalista, cujo objetivo é o maior lucro, tendo como
finalidade o atendimento das necessidades dos consumidores. Na análise das novas
dimensões profissionais da profissão no cenário contemporâneo, surgem novas
possibilidades de processo de trabalho identificado com o projeto ético-político que
vem norteando o Serviço Social nas últimas décadas. Projeto este comprometido
com a defesa dos direitos humanos e sociais, com a construção da cidadania para
todos, alicerçada na ampliação da democracia nos campos econômicos, político e
cultural. É fato que o trabalhador não vive somente no contexto empresarial, carrega
consigo vários fatores externos, que passam a ser influenciados pela empresa. Esse
relacionamento

empresa-trabalhador

abre

margem

para

diversas

situações

consideradas objeto de intervenção do Serviço Social.
O Serviço Social na empresa é considerado uma especificação do Serviço
Social do Trabalho. No entanto, atualmente, o Serviço Social de Empresa tem
apresentado características tão peculiares que poderia ser considerado um campo
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autônomo. O Serviço Social entra na cena empresarial mediando o trabalho nas
relações entre grupo gestor e trabalhadores, trocando a função de “prestação de
serviços sociais” da atuação tradicional pela nova roupagem da era tecnológica, que
inclui as assessorias e consultoria. Na empresa, o profissional do Serviço Social é
requisitado para intervir nas relações sociais “com uma atuação que pressupõe
mudanças tanto junto aos trabalhadores e também a nível organizacional, e é o
espaço que o Assistente Social efetiva sua principal ação” (VARGAS; DUARTE,
2003, p. 94). Segundo a mesma autora, as conquistas são resultado de diálogos
constantes e da observação sensível das situações.
A concretização das ações são, então o resultado de uma argumentação
bem sucedida, que poderá ser viabilizada pelo profissional ou coordenada
por ele de acordo com a autonomia conquistada junto as lideranças dos
integrantes da equipe com quem se está trabalhando (VARGAS; DUARTE,
2003, p. 95).

Dentro das novas perspectivas destaca-se a consultoria que segundo Lins
(1999, p. 29) “é vista como um dos meios que os empresários podem utilizar para
obtenção da melhoria dos processos, a diminuição dos custos e as alternativas de
otimização dos recursos materiais e humanos”. As principais qualidades que tornam
o consultor um bom profissional, segundo Azevedo (2001) está relacionada com a
habilidade de negociador, a capacidade de ouvir mais do que falar, capacidade de
identificar onde se alojam os problemas da empresa, conduta ética, percepção para
identificar problemas, verificar causas e propor alternativas de solução. Farah (1999)
salienta que para manter a atividade, agregar novos conhecimentos necessários e
enfrentar os desafios que no cotidiano se apresentam faz-se importante somar à
cultura organizacional os conhecimentos de um consultor, visando melhorar as
condições de competitividade da empresa.
As exigências do mundo contemporâneo requerem um profissional
capacitado, criativo e crítico que compreenda a realidade na sua essência e crie
novas possibilidades de atendimento às necessidades que se configuram,
assegurando os direitos dos cidadãos e a defesa da democracia. Um profissional
competente que seja capaz de formular e executar projetos, que tenha a habilidade
de negociar com a gestão, construindo espaços democráticos e participativos e
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propiciando que os trabalhadores sejam reconhecidos e ouvidos. Na perspectiva da
consultoria o assistente social como trabalhador, vende sua força de trabalho,
“prestando serviços voltados ao atendimento de necessidades sociais, tendo a
perspectiva também de atender as demandas institucionais específicas” (VARGAS;
DUARTE, 2003, p. 92). A assessoria e/ou consultoria contribui efetivamente na
valorização dos direitos dos indivíduos, socialização das informações, identificando e
articulando recursos, elaborando programas e projetos que possibilitam transformar
direitos prescritos legalmente em práticas efetivas. Portanto:
A assessoria/consultoria é um recurso muito utilizado pelos assistentes
sociais junto a diferentes grupos de usuários – associação de moradores,
grupos populacionais favelados, posseiros, etc. -; na assessoria/consultoria
as assistentes sociais ou equipes estariam utilizando esse recurso
objetivando uma prática pensada, projetada. Uma equipe que não se produz
permanentemente e não projeta a sua prática não tem condições de levar
adiante nenhuma tarefa, nem mesmo as burocráticas (VASCONCELLOS,
1998, p. 132).

Torna-se necessária uma mudança no modo de pensar, sentir e agir das
empresas, considerando-se que o capital humano é que move o mundo empresarial.
Para tanto, por meio das demandas que possam ser observadas, algumas ações
próprias da intervenção do profissional do Serviço Social são oportunas para
aplicação no ambiente empresarial, e contribuem para fornecer subsídios na
melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e, consequentemente, da empresa.
A consultoria efetiva deve indicar possibilidades de continuidade de ações. Torna-se
importante a visibilidade do Serviço social como profissão que tem como objetivo
compreender as ações na área da assistência social configuradas como prática de
assistência numa perspectiva de política de direito e não como prática
assistencialista, que reforça a condição de dependência dos usuários de
determinados serviços.
O fator humano, na atualidade, caracteriza-se com o diferencial que move o
setor empresarial. Motivar as pessoas nas organizações não é fácil. Boa
remuneração, benefícios e aumento no salário são fatores que ajudam, mas não são
suficientes. Os principais fatores que devem motivar as pessoas são o
reconhecimento, o apreço, o sentir-se bem, uma convivência harmônica no ambiente
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de trabalho por meio de projetos que apresentem possibilidade de desenvolvimento
pessoal e social. Implantar espaço de intervenção para o profissional do Serviço
Social torna-se fundamental para dar visibilidade às possibilidades de intervenção
profissional no campo da consultoria social. A Lei de Regulamentação da Profissão
(Lei 8.662 de 1993) indica que uma das atribuições privativas do assistente social é
“realizar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta,
empresas privadas e outras entidades” (BRASIL, 2009, p. 19).

3 A CONSULTORIA SOCIAL ENQUANTO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO DO
ASSISTENTE SOCIAL EM EMPRESAS NA BUSCA PELA RESPONSABILIDADE
SOCIAL EMPRESARIAL
É possível, por meio dos instrumentais teórico-práticos do assistente social,
verificar as dificuldades socioeconômicas enfrentadas pelos trabalhadores da
empresa, o tipo e as condições de moradia, a situação de saúde orgânica e mental
destes, a falta e/ou dificuldade de acesso aos serviços sociais da rede municipal, a
dinâmica e constituição familiar, que muitas vezes são vivenciadas com ruptura de
vínculos, fatores que podem ser ocasionados pela violência doméstica, situações de
abandono, enfim, situações possíveis de levar ao estresse da vida cotidiana desses
trabalhadores e que influenciam diretamente no ambiente de trabalho em que estão
inseridos.
Pensando, efetivamente, no capital humano – os trabalhadores -, o
assistente social busca conhecer o perfil social desses trabalhadores com base nos
seus anseios, definindo possibilidades de atuação do profissional. Destaca-se que,
no mundo em competição global, no qual o conhecimento flui livremente entre os
países, as empresas percebem que para construir e manter a vantagem competitiva
devem investir no capital humano, a partir do exame acurado de sua cultura, valores
e crenças, já que os melhores colaboradores estão procurando empresas
socialmente responsáveis onde possam se realizar em todos os seus níveis de
necessidades. Torna-se fundamental criar laços entre a empresa e a família dos
profissionais, preocupando-se com os vários aspectos da vida dos trabalhadores,
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buscando repercutir, assim, em mais engajamento e comprometimento do
trabalhador com a empresa, aumento da produtividade e, consequentemente,
melhoria do clima organizacional.
Dentro de um contexto econômico instável, no qual aspectos como salário
são importantes, mas nem sempre se encontram num nível satisfatório na visão do
trabalhador, ações direcionadas à família impactam positivamente nas condições de
trabalho e melhoram o índice de satisfação interno, pois quando o trabalhador
percebe a importância que a empresa dedica a sua família, atua com
comprometimento e envolvimento. Para serem efetivadas ações que promovam a
satisfação dos trabalhadores, faz-se imprescindível compreender se estes têm
efetivas condições para prover sua autonomia, verificando se estão sendo
respeitados seus direitos civis e sociais (acesso à educação, à saúde, à justiça e ao
trabalho) e se tais condições estão promovendo possibilidades de elevação do nível
de qualidade de vida, aspectos inerentes à construção da cidadania.
Num momento em que o ser humano enfrenta momentos de perplexidade e
insegurança diante dos acontecimentos, em que produtos e serviços são criados e
colocados no mercado a todo momento, tornando-se descartáveis quase tão
rapidamente

quanto

são

criados,

torna-se

imperativo

conhecer

o

clima

organizacional. Valores de referência que norteavam as relações e contatos sociais
tornaram-se indefinidos, a linha divisória entre o certo e o errado, ético e antiético
parece invisível. Para sobreviver num mercado competitivo e dinâmico como o atual,
as empresas precisam operar de maneira flexível, eficaz e integrada em termos de
informação, de equipamentos e principalmente de pessoas.
Por esse motivo, a cada dia, estudar e analisar o clima organizacional no
meio empresarial torna-se um fator primordial, principalmente nas entidades que se
destinam a prestar serviços. A análise do clima organizacional, para Sorio (s.d), é
um instrumento voltado para apreciação do ambiente interno, a partir do
levantamento da percepção coletiva que as pessoas têm da empresa. O Serviço
Social de Empresa atua também junto a esta função, de forma conjunta com o setor
de Recursos Humanos ou Saúde, objetivando mapear ou retratar os aspectos
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críticos que configuram o momento percebido pelos trabalhadores da empresa por
meio da apuração de seus pontos fortes, deficiências, expectativas e aspirações.
O clima organizacional, segundo Souza (1978) é um fenômeno resultante da
influência mútua entre os elementos da cultura, como preceitos, caráter e tecnologia,
resultantes do peso dos efeitos de cada um desses elementos, sejam eles culturais,
valorativos, políticos, embasados em tradições, estilos gerenciais, comportamentos,
expressões dos indivíduos envolvidos no processo e também resultante do conjunto
de instrumentos, conhecimentos e processos operacionais da organização,
influenciando direta e indiretamente nos comportamentos, na comunicação, na
produtividade do trabalho e também na satisfação das pessoas envolvidas com a
organização. Assim sendo, o mesmo deve ser favorável e proporcionar motivação e
interesse dos funcionários, além de uma boa relação entre os funcionários e a
empresa.
O clima organizacional de uma empresa se reflete diretamente na qualidade
de vida dos trabalhadores, fator que leva as empresas a, cada vez mais,
compreender não só o trabalho e o espaço produtivo como um todo, mas também o
indivíduo que participa deste processo. A partir do levantamento das necessidades
observadas, o “diagnóstico” deve ser apresentado à direção da empresa para
discussão e aprimoramento de propostas de intervenção, levando em conta as
essencialidades dos funcionários e as possibilidades da empresa dentro da cultura
local em que se encontra inserida (VARGAS; DUARTE, 2003). O processo de
assessoria e consultoria praticado por assistentes sociais no meio empresarial são
campos ainda pouco explorados teoricamente pelo Serviço Social, propiciam ao
profissional possibilidades de trabalho e realizações surpreendentes, ricas em
experiências profissionais e a satisfação dos grupos envolvidos (VARGAS &
DUARTE, 2003). Destaca-se que:
[...] precisa haver uma mudança cultural nas empresas brasileiras, o que
implica, necessariamente, superação de interesses particulares na
perspectiva do bem comum, através da maior conscientização do
empresário sobre seu compromisso social e do reconhecimento de que um
sistema econômico, aliado a objetivos sociais maiores, pode ser a condição
para a sustentabilidade social, e consequentemente, econômica, não só da
sociedade, mas de seu negócio. O enfrentamento da Questão Social em
todas as suas expressões deve ultrapassar o atual estágio de cumprimento
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das obrigações legais, de filantropia e de ação humanitária para uma
atuação social que provoque transformações sociais efetivas, através de
atitudes éticas, transparentes e proativas, em problemas estruturais que
possam tornar a sociedade brasileira mais justa e menos desigual e
excludente (ALESSIO, 2004, p.135-36).

Conforme Alessio (2004), o compromisso social e responsabilidade social4
vem sendo utilizados nos discursos empresariais muito recentemente. Para além de
modismos e vantagens competitivas, a responsabilidade social “requer novos
valores pessoais e empresariais e um novo modelo de relações sociais no seio da
sociedade ao ser assumida como um compromisso social de toda a humanidade,
que realmente poderá contribuir para construção de uma sociedade mais justa”
(ALESSIO, 2004, p. 140). Além disso, Maciel (2003, p. 28) afirma que a
Responsabilidade Social é “um modelo de gestão ancorado em uma nova ética
empresarial, que se materializa no próprio comportamento (prática) da empresa com
todos os públicos com os quais interage”.
O Serviço Social, como profissão que intervém na questão social e tem no
setor privado um dos seus espaços sócio ocupacionais, também está
convocado a absorver a demanda da RS [Responsabilidade Social] das
empresas. Assim como, do ponto de vista acadêmico, faz-se necessário
que possamos nos debruçar em estudos que nos auxiliem a compreender
como essa demanda se configura e com quais fundamentos políticos,
teóricos e práticos vem sendo operada, com o intuito de nela incidir com a
competência que a contemporaneidade e o nosso projeto ético-político nos
delineiam o exercício profissional. Pensar, portanto, no processo de trabalho
que emerge do trabalho com essa demanda, torna-se premente (MACIEL,
2003, p. 31).

As ideias desenvolvidas pela autora mostram a necessidade de um agir
profissional correto e ético, com compromisso com as questões referentes à
dignidade humana e uma postura socialmente responsável, que preserve e respeite
os interesses de todos os envolvidos direta e indiretamente na empresa. Nesse
sentido, “O papel dos assistentes sociais que atuam junto às organizações
empresariais pode ser um diferencial positivo, pois seus conhecimentos, habilidades
4“É

o repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para
projetos sociais, ambientais e/ou culturais de interesse público. A preocupação com o planejamento,
o monitoramento e a avaliação dos projetos é intrínseca ao conceito de investimento social privado e
um dos elementos fundamentais na diferenciação entre essa prática e as ações da filantropia
empresarial. Os investidores sociais privados estão preocupados com os resultados obtidos, as
transformações geradas e a cumplicidade da comunidade para o desenvolvimento da ação”
(MACIEL, 2003, p. 25 apud www.gife.org.br).
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e atitudes poderão auxiliar tanto na gestão cotidiana da Responsabilidade Social
quanto na assessoria e consultoria às empresas, como profissionais liberais”
(MACIEL, 2003, p. 31). A partir disso, como aponta Maciel (2003, p. 32) percebe-se
um novo paradigma de gestão empresarial, que “amplia as relações da empresa
com todos os públicos com os quais ela interage, ou seja, comunidade, clientes,
fornecedores, acionistas, governos, meio ambiente, etc.”. Assim,
Mesmo que a empresa se utilize dos programas [...] para o melhoramento
de sua imagem, com o único intuito de cumprir a legislação, ou qualquer
outro fim, os assistentes sociais demonstram-se preocupados com os
trabalhadores e procuram alternativas para melhor atendê-los. Assim, além
desses projetos, programas, grupos, muitas vezes criados pelas próprias
instituições, os assistentes sociais criam como alternativa de solução às
necessidades sociais dos trabalhadores redes de apoio com instituições da
comunidade, espaços de escuta e canais de comunicação com as chefias e
as famílias envolvidas (WEIZENMANN, 2010, p. 64).

De acordo com Maciel (2003, p. 35) “a inserção do Serviço Social junto às
empresas privadas para o desenvolvimento da sua Responsabilidade Social pode
permitir uma aproximação da profissão com as práticas/respostas que esse setor
tem construído e consolidado na esfera social”. Por outro lado, sabe-se que “é na
relação entre as competências exigidas pelo órgão empregador, que visa lucro, e a
possibilidade de materialização do projeto ético-político que está presente o
assistente social” (WEIZENMANN, 2010, p. 74). Diante deste contexto, busca-se
reafirmar que é preciso: “considerar que é difícil romper com a identidade atribuída e
promover grandes mudanças; esse é um processo cotidiano e lento que exige
paciência e que o profissional acredite no seu potencial transformador da realidade”
(WEIZENMANN, 2010, p. 71).
Num contexto mais atual, discussões acerca da Responsabilidade Social
Empresarial adotam o conceito de negócios sustentáveis e responsáveis, assim
definidos pelo Instituto Ethos, referência nacional na temática:
Um negócio sustentável e responsável é a atividade econômica orientada
para a geração de valores econômico-financeiro, ético, social e ambiental,
cujos resultados são compartilhados com os públicos afetados. Sua
produção e comercialização são organizadas de modo a reduzir
continuamente o consumo de bens naturais e serviços ecossistêmicos, a
conferir a competitividade e a continuidade à própria atividade e promover e
manter o desenvolvimento sustentável da sociedade” (Ethos, 2013, s/p.).
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A atuação do profissional do Serviço Social neste contexto ganha amplitudes
extraordinárias, pois possibilita a intervenção seja de forma direta, ou por meio de
assessoria/consultoria, propondo modelos de intervenção que garantam o respeito
aos direitos humanos, com atuação voltadas ao público interno das organizações,
ações junto à comunidade de entorno, além de uma atuação que contribua, assim
como a atividade da empresa, para a construção de novos modelos de políticas
sociais, estabelecendo parcerias para o desenvolvimento sustentável, construindo
modelos de governança no âmbito local e global.
Neste contexto, cabe ainda destacar o relacionamento com os demais
setores da sociedade, como por exemplo, em relação aos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, que demandam articulação e ações conjuntas em prol
de temáticas como educação, saúde, meio ambiente e governança, entre outras.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como indica Lamamoto (2011), o assistente social deve tentar romper com
as atividades rotineiras e burocráticas que transformam seu trabalho em mero
emprego, limitado a realização de tarefas preestabelecidas. O exercício dessa
profissão exige um profissional propositivo, principalmente para negociar com a
instituição os seus projetos, defendendo seu campo de trabalho, qualificações e
funções profissionais. Cabe ao assistente social, “motivar o processo de mudança
organizacional para uma cultura mais comprometida com os aspectos sociais e não
somente com seu equipamento instrumental e tecnológico” (VARGAS; DUARTE,
2003, p. 94).
Vargas e Duarte (2003, p. 95) afirmam que para “promover o melhor
desempenho da empresa e seu pessoal, o Assistente Social necessita realizar um
levantamento das principais necessidades dos funcionários e definir a melhor forma
de realização das metas que são propostas”. Dessa forma, entende-se que é a partir
da observação, das entrevistas e das visitas domiciliares (e por meio de todo o
instrumental teórico-prático) que o assistente social poderá verificar os pontos
positivos,

que

devem

ser

intensificados,

e

negativos,

que

devem
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eliminados/trabalhados.
Mesmo que o trabalho dos assistentes sociais no âmbito empresarial seja
ainda pouco explorado, há uma gama de atividades a serem ocupadas pelo
Assistente Social. Atuar em conjunto com demais profissionais de forma planejada,
subsidiando os gestores/direção, contribuindo para a criação de estratégias de
intervenção que contribuam para o fortalecimento da classe trabalhadora, levando
em conta a centralidade do trabalho nas relações sociais, considerando a
responsabilidade social empresarial como diretriz desta atuação.
O assistente social precisa conhecer as possibilidades de resistência dos
trabalhadores, e não ficar somente no campo do suprimento das carências dos
mesmos. As situações dependem da postura do profissional de cada assistente
social, ou seja, opções políticas e condições objetivas, uma vez que também é um
trabalhador que necessita se manter no mercado de trabalho. É preciso ter clareza
que o Serviço Social de empresa impõe limites e possibilidades objetivas para a
concretização das atividades projetadas, em razão de conflitos entre interesses
distintos. O profissional deve criar estratégias não perdendo de vista os objetivos e
princípios profissionais que legitimam a especificidade da profissão.
Na intervenção enquanto assessoria/consultoria tais princípios também são
mantidos e devem ser observados a fim de compor o planejamento estratégico da
empresa, de forma a incorporar valores e foco na missão da empresa/instituição.
Atuar nesta área requer um profissional comprometido em interagir com a essência
da organização pautada em princípios éticos e sociais, que respondam não apenas
as demandas sociais mais contemplem o conjunto que direciona a sustentabilidade,
gerando e mantendo valores sociais.
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