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RESUMO: A atuação do assistente social na área empresarial é perpassada por 
antagonismos haja vista a condição de assalariamento, a relativa autonomia e as relações 
de subordinação ao capital frente ao compromisso ético político. O profissional de Serviço 
Social, inscrito na divisão sócio técnica do trabalho, como trabalhador coletivo e improdutivo, 
mas que contribui para valorização do capital, atuando nos conflitos de classe. Não diferente 
dos demais trabalhadores, vivencia o desemprego, a supressão, flexibilização e 
desregulamentação dos direitos, além de uma crise de auto-referência profissional com as 
transformações na estrutura produtiva e as novas formas de uso e gestão do trabalho.  
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ABSTRACT : The role of the social worker in the business area is pervaded by antagonisms 
given the condition of remuneration, the relative autonomy and the relationship of 
subordination to capital across the political ethical commitment. The professional social work, 
registered in the technical partner division of labor, as a collective and unproductive worker, 
but that adds to capital appreciation, working in class conflicts. Not unlike other workers, 
experiencing unemployment, suppression, flexibility and deregulation of rights, and a 
professional self-reference crisis with the changes in the production structure and new forms 
of use and management of work. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo versa sobre a experiência de Estágio Supervisionado em Serviço Social, 

vinculado a Empresa Malwee Malhas do município de Blumenau/SC e os resultados do 

Trabalho de Conclusão de Curso que objetivou compreender as implicações das 

transformações no mundo do trabalho ao exercício profissional do assistente social nas 

empresas privadas e os principais desafios impostos a profissão neste espaço sócio 

ocupacional. Para desenvolver o estudo optou-se por realizar uma pesquisa bibliográfica e 

documental, ou seja, a leitura, síntese e análise de monografias que tratavam da atuação do 

assistente no âmbito empresarial, entre 1990 a 2012 e o Relatório Final de Pesquisa, 

intitulado A inserção do Serviço Social nas Empresas de Blumenau na década de 90, 

elaborado por Cleide Gessele e Vera Herweg, no ano de 2000. Cabe mencionar que no 

levantamento bibliográfico localizaram-se 18 monografias, 12 monografias disponíveis a 

leitura no acervo da Biblioteca Universitária Prof. Martinho Cardoso da Veiga e 06 

monografias indisponíveis para consulta. Entre 1990 e 1999, localizamos 09 monografias 

das quais 06 estavam disponíveis para consulta e abordavam sob o trabalho do Serviço 

Social na Marisol S/A; Hering Textil S.A, WEG Transformadores Ltda, Empresa Brasileira de 

Correio e Telégrafos de Blumenau e Irmãos Fischer S/A Indústria e Comércio.  Entre 2000 e 

2012, também encontramos 09 monografias das quais 06 permaneciam disponíveis para 

consulta e evidenciavam sobre o exercício profissional do assistente social Empresa 

SONAE – BIG Supermercados, Irmãos Zen S/A, Weg Transformadores, Karsten S/A e 

Cremer S/A, além de expor o trabalho de assessoria social realizado pelo assistente social 

no SESI e SESC. Nestes TCCs identificaram-se as áreas de atuação profissional nas 

empresas e as principais ações desenvolvidas pelo assistente social, além das principais 

mudanças presenciadas com o lastro do processo de reestruturação produtiva que 

impactam na condição de trabalhador assalariado. Para expor os resultados da pesquisa 

apresentaremos brevemente o debate sobre as transformações no mundo do trabalho, a 

redefinição das atribuições profissionais do Serviço Social com as mudanças no processo 

produtivo e de uso e gestão do trabalho, bem como problematizar a extinção dos espaços 

sócio-ocupacionais nas empresas. 
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2. AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E A ATUAÇÃO DO 

ASSISTENTE SOCIAL NO ÂMBITO EMPRESARIAL 
 
 

A condição de trabalho do assistente social na área empresarial é muito complexa e 

antagônica haja vista a condição de assalariamento, a relativa autonomia e as relações de 

subordinação ao capital frente ao compromisso ético político da categoria. A relação da 

venda da força de trabalho a primeira condição contraditória a ser enfrentada seguida das 

divergências entre os interesses dos capitalistas e da classe trabalhadora. 

Neste sentido, o assistente social inserido na divisão sócio técnica do trabalho, 

enquanto trabalhador coletivo, improdutivo e assalariado, que reconhece a questão social e 

suas múltiplas expressões, como objeto de trabalho, no âmbito da produção e da 

reprodução social, vivencia juntamente com a classe trabalhadora as mudanças no mundo 

do trabalho e as conseqüências na vida de quem vende a força de trabalho para prover a 

sobrevivência.  

Boschetti (2011) também reconhece que os assistentes sociais têm vivenciado na 

contemporaneidade os obstáculos como toda a classe trabalhadora; desemprego, 

terceirização, informalidade e prestação de serviços sem regulamentação. Compreende-se, 

deste modo, que a diminuição ou extinção dos postos de trabalho dos Assistentes Sociais 

nas empresas privadas também se enquadra numa das estratégias do capital de 

enxugamento da força de trabalho, minimização de custos e manobras por parte das 

empresas para não contratação do profissional com carga horária de 30 horas, conforme 

prevê lei nº12317/2010. 

As novas demandas e desafios impostos ao Serviço Social, trazidos pelo processo 

de globalização da economia e as políticas de cunho neoliberal apresentam uma conjuntura 

totalmente desfavorável a defesa de direitos sociais, além de intempéries próprias a atuação 

do assistente social nas empresas como a extinção de postos de trabalho e a redefinição 

das atribuições com as mudanças no processo produtivo e de uso e gestão do trabalho.  

De acordo com relatório de pesquisa produzido por Herweg e Gessele (2000) que 

abarcou a década de 1990 a 2000, constatou-se que as novas demandas no mundo do 

trabalho influíram na categoria, bem como na subjetividade do assistente social. As 

atividades desenvolvidas no início da década 90 situavam-se na educação em saúde, 

acesso aos benefícios, ações para melhoria da qualidade de vida na empresa.  Em 

contrapartida, no início da década de 2000, percebeu-se maior foco em treinamentos, ou 

seja, um profissional preparado para trabalhar na gestão de pessoas, na assistência das 

gerencia e com projetos sociais. Tornando-se um profissional generalista, polivalente, 
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flexível, multifuncional, com o ritmo de trabalho intensificado, acréscimo de responsabilidade 

e a diversificação das atribuições profissionais. Entretanto, por mais que se apresentem 

novas demandas, o profissional continua a intervir nos problemas que sugerem uma baixa 

na produtividade e conflitos entre chefia e trabalhadores. De acordo com Mota entende-se a 

assistência empresarial 

 
Como fruto da pressão, consciente ou situacional, dos trabalhadores gerados, 
principalmente, pela insuficiência do salário que nem sequer chega a suprir 
satisfatoriamente as necessidades de subsistência. A partir de tal situação, o 
trabalhador internaliza no processo de trabalho os chamados “problemas 
sociais” que afetam a produção. Em última analise, portanto, a requisição do 
serviço social na empresa está diretamente vinculada a um déficit entre a 
remuneração recebida e o custo de reposição da força de trabalho gasta. 
(MOTA, 1991, p. 64) 

 

Essas informações convalidadas nas monografias produzidas entre 1990 e 19991 

que indicam que atividades profissionais focaram-se nas condições de trabalho, saúde do 

trabalhador e na minimização do absenteísmo. Na década de 90, as ações profissionais 

centraram-se nos atendimentos individuais e familiares, desenvolvimento de programas de 

qualidade de vida e ações sócio-educativas, gestão da política de benefícios da empresa, 

elaboração programas, projetos e pareceres sociais, orientações sobre os direitos sociais, 

encaminhamentos a rede de serviços e a mediação de conflitos. Neste período, evidencia-

se uma preocupação com a valorização e humanização do trabalho e com os problemas 

trazidos pelos trabalhadores externos a empresa e que refletem em dificuldade de 

integração ao ambiente de trabalho, como por exemplo: conflitos familiares, dependência 

química e violência doméstica  

Percebe-se, ainda, a partir dos dados das monografias que na década de 90, a 

inclusão do assistente social nas empresas privadas parte da preocupação patronal com a 

qualidade da força de trabalho, a organização e a gestão de recursos humanos, com vistas 

a refletir em lucros a instituição a curto, médio ou longo prazo. Outra mudança indicada nas 

monografias foi à incorporação do assistente social nas equipes multiprofissionais de 

recursos humanos, assumindo atribuições como: treinamentos, coordenação de setores e 

desenvolvimento pessoal.  

A partir de 2000 a 20122 a pesquisa bibliográfica as monografias indicou que o 

profissional de Serviço Social passa atuar com enfoque na responsabilidade social e 

ambiental. As atividades desenvolvidas pelos assistentes sociais são ações sócio-

educativas na perspectiva da responsabilidade social e gestão ambiental, visitas 

domiciliares e hospitalares, com enfoque na saúde do trabalhador, criação de programas de 

                                                
1 CRISPIN (1993); JUNKES (1995); TEIXEIRA (1996); FRANZOI (1996); ANACLETO (1998); SCHMITZ (1999). 
2 STEFFEN (2000); SOUZA (2000), FERREIRA (2002), PELLIS (2002), RUOLFF (2008), REINKE (2012). 
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melhoria na qualidade de vida, acompanhamento das contratações e manutenção da cota 

de pessoas com deficiência no quadro funcional, elaboração de diagnósticos, análise de 

situações sociais, participação nas atividades corporativas, mediação de conflitos, 

capacitação de trabalhadores, além de participação das atividades da Semana Interna de 

Prevenção Acidentes de Trabalho - SIPAT.  

Um campo novo de atuação do assistente social vincula-se as ações de “filantropia 

empresarial” e de “responsabilidade social”, enfatizando a construção de uma imagem de 

empresa cidadã e que desenvolve ações de “solidariedade social”, ou seja, preocupada com 

o desenvolvimento social, ambiental e comunitário. 

 A “filantropia empresarial” prevê a distribuição de donativos, como dinheiro ou bens, 

a uma pessoa ou instituição, que os reverta para causas sociais, trata-se ações pontuais de 

assistencialismo, sem a necessidade de uma estruturação organizacional. A 

responsabilidade social, diferente da filantropia empresarial é compreendida como as ações 

que contribuem para o desenvolvimento e qualidade de vida dos funcionários, das famílias e 

comunidade em geral, com olhar voltado a produção e distribuição de renda, educação, 

meio ambiente e sustentabilidade. Entretanto a “filantropia organizacional” e a 

“responsabilidade social” configuram como estratégia de garantia de lucratividade, com a 

diminuição de impostos para as empresas, visam atenuar os impactos das desigualdades 

sociais na sociedade capitalista, fortalecendo posturas assistencialistas, clientelistas e de 

caráter compensatório.  

Neste contexto, o assistente social passa compor as equipes multiprofissionais, no 

setor de Recursos Humanos, com redefinição das atribuições e das competências e criam-

se novas nomenclaturas ao cargo, como por exemplo, analistas de Recursos Humanos, 

analista de Responsabilidade Social, Coordenador de Recursos Humanos, Gestor de 

Pessoal, entre outros 

 
A alteração das formas de gestão da força de trabalho nas organizações vem 
diversificando as requisições feitas aos assistentes sociais. Estes têm sido 
chamados a atuar em programas de qualidade de vida no trabalho, saúde do 
trabalhador, gestão de recursos humanos, prevenção de riscos sociais, círculos de 
qualidade, gerenciamento participativo, clima social, sindicalismo de empresa, 
reengenharia, administração de benefícios estruturados segundo padrões 
meritocráticos, elaboração e acompanhamento de orçamentos sociais, entre outros. 
(IAMAMOTO, 1999, p. 124). 

 

De acordo com a autora (1999), é possível verificar a ampla gama de espaços 

ocupacionais, exigindo aptidões mais generalistas, não compreendendo somente 

profissionais da área do Serviço Social, mas que se estendem, também, aos demais 

profissionais com formação em áreas “afins”. Os profissionais preteridos pelo mercado de 

trabalho devem ter um perfil polivalente, pois são requisitados a atuar nas políticas de 
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recursos humanos, responsabilidade social, coordenação, departamentos de benefícios, 

áreas ambientais, consultoria etc.  

O mercado de trabalho absorve os profissionais que se mostram flexíveis às novas 

exigências colocadas, sendo os demais profissionais gradualmente excluídos, 

demonstrando a precarização do trabalho, não somente do assistente social, mas dos 

profissionais que perdem suas características e especificidades tornando-se trabalhadores 

“fazem de tudo” e que são facilmente substituídos.   

Comprovando, essa dinâmica, após o processo de mapeamento dos TCCS foi 

possível constatar que das 11 empresas em Blumenau, contavam com assistente social, 

entre elas: SESC, Teka, Eletro Aço Altona, Malwee, Haco, Big, Bistek, SESI, Karsten, 

Sulfabril e Dudalina, em 2014, apenas uma empresa mantinha o profissional de Serviço 

Social. De acordo com a pesquisa realizada por Herweg e Gessele (2000, p. 74), essa 

situação correlacionada as transformações em curso no mundo do trabalho, onde “a queda 

de admissão dos Assistentes Sociais em empresas tem sido proporcional as demissões dos 

demais postos de trabalho nas empresas, o que reflete uma tendência geral de refração dos 

postos de trabalho formais nas empresas”.   

A diminuição dos espaços ocupacionais em cargos efetivos nas empresas privadas 

para atuação do Assistente Social pode incidir num crescimento nas requisições de serviços 

de assessorias prestadas por estes profissionais. Deste modo, contrata-se “serviços 

temporários”, sem implicações contratuais com os profissionais. Entre as condições de 

trabalho estabelecidas no contexto da reestruturação, destacam-se as trazidas por Cesar 

(2010), que trazem à incerteza e precariedade sentida pelos profissionais, devido à redução 

de postos de trabalho, que implicam em formas de subcontratação através da terceirização 

ou de estabelecimento de vínculos precários e provisórios com o Assistente Social que 

vende seu serviço momentâneo por meio de assessorias. A precarização do trabalho do 

assistente social soma prejuízos salariais e de benefícios sociais. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo trouxe a apreensão das mudanças advindas no mundo do trabalho, em 

particular provenientes da reestruturação produtiva e da ofensiva neoliberal, que influenciam 

a condição de trabalho na contemporaneidade. As transformações no mundo do trabalho 

sinalizam a precarização do trabalho e das relações contratuais no âmbito empresarial. Não 

obstante das dificuldades vivenciadas pela classe trabalhadora como um todo, o profissional 

de Serviço Social, também vivencia a precarização das condições de trabalho e de vida 

agravadas pelo contexto do desemprego, da flexibilização dos direitos e da terceirização dos 

serviços.  
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Os TCCs e a pesquisa consultada trouxeram-nos importantes contribuições para a 

apreensão da realidade e das condições do Assistente Social no âmbito empresarial 

apontando que, na década de 90, o trabalho do Assistente Social tinha maior foco em ações 

no campo da saúde do trabalhador e no controle do absenteísmo. Contudo, no curso nas 

mudanças no mundo do trabalho na década de 2000 alteravam-se também as atribuições e 

competências direcionadas ao assistente social focalizam-se em ações de responsabilidade 

social e ambiental, bem como, de treinamento e de gestão de pessoas. Além de indicar à 

pesquisa a redução significativa no número de Assistentes Sociais e a recorrente 

contratação de forma terceirizada ou com nova denominação profissional.   

Perceptível, que os assistentes sociais, enquanto trabalhadores assalariados 

também estão submetidos ao processo de exploração da força de trabalho e encontram 

dificuldades de luta por condições de trabalho e vida melhores.  Segundo Iamamoto (2009, 

p.16), “[...] a luta pela afirmação dos direitos é hoje também uma luta contra o capital, parte 

de um processo de acumulação de forças para uma forma de desenvolvimento social, que 

possa vir completar o desenvolvimento de cada um e de todos os indivíduos sociais”. 

 Neste cenário, sendo indispensável ao Assistente Social amplo conhecimento das 

novas formas de produção e das expressões da questão social que são os objetos do seu 

trabalho, além de ter uma postura crítica baseada nos valores que o projeto profissional 

postula e que valorize a capacidade de interferir no modo de viver, pensar e agir dos 

indivíduos/coletivos fomentando a contestação e a resistência. 
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