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Resumo: A partir do fim dos anos de 1960 do século passado, tem início um significativo 
processo de reordenamento dos padrões produtivos e de regulação social calcados no 
fordismo; são introduzidas diversas alterações nas formas de produção e de gestão do 
trabalho. No âmbito da gestão do trabalho, emerge o debate em torno da denominação 
administração de recursos humanos – ARH, que depois passa a ser conhecida como 
Gestão de Pessoas. É fundamental que a atuação do/a Assistente Social nessa área, assim 
como nas demais, esteja respaldada pelos seus instrumentos legais, na medida em que 
funcionam como norteadores da prática profissional. 
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Abstract: From the late 1960s of the last century, begins a significant reordering process of 
production standards and social regulation in footwear Fordist; are introduced several 
changes in the forms of production and work management. As part of the work management, 
emerges the debate on the denomination human resource management - ARH, which later 
becomes known as People Management. It is essential that the performance of the social 
worker in this area, as in others, is supported by the legal instruments to the extent that work 
as guidelines for professional practice. 

Key-Words: Productive Restructuring; People management; 
Social Service.     

  

 

1. INTRODUÇÃO 

O desgaste do modelo de produção e reprodução capitalista pautado no 

compromisso fordista vem ocasionando, a partir do fim dos anos 60 do século XX, uma 

reestruturação dos moldes produtivos capitalistas fazendo emergir nesse cenário, como 

solução à manutenção das taxas de lucratividade do capital, a denominada acumulação 

flexível. 

Em sendo assim, a emergente lógica organizativa flexível da produção, dos 

mercados e das relações de trabalho não modifica em essência a submissão dos processos 
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de trabalho ao capital, entretanto conduz “[...] à construção de outra cultura do trabalho e de 

outra racionalidade política e ética compatível com a sociabilidade requerida pelo atual 

projeto capitalista. (...)” (MOTA, 1998, p. 08). Surgem, portanto, inúmeras técnicas e 

modelos de gestão que aparecem como soluções para as empresas que desejam mudar 

para competir no mercado, bem como para os trabalhadores que precisam garantir uma 

vaga no competitivo mercado de trabalho.  

Diante desse contexto, a reorganização dos processos produtivos têm reflexos na 

atuação do Serviço Social, o mercado de trabalho e as condições de trabalho sofrem 

alterações e por vezes, o profissional se vê tolhido diante da retração dos recursos 

institucionais.  

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica que compõe a pesquisa 

“Responsabilidade Social Empresarial e Marketing Social: uma análise do Serviço Social”, e 

possui o objetivo de ampliar as discussões acerca da atuação do/a assistente social na 

Gestão de Pessoas, para isso, é realizada uma breve retomada sobre os impactos 

causados, na organização do trabalho, pela reestruturação produtiva.    

 

2. NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: DO FORDISMO AO 

TOYOTISMO  

 A partir do fim dos anos de 1960 do século passado, tem início um significativo 

processo de reordenamento dos padrões produtivos e de regulação social calcados no 

fordismo e que se configuravam em certa medida como hegemônicos na sociedade 

capitalista desde o início do século XX. 

 Baseado na produção em massa e em série, na economia de escala, na rigidez das 

unidades produtivas e no intenso controle do tempo e ritmo operários, o fordismo 

desenvolveu-se  

(...) como um novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma nova política de 
controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, 
um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista. 
(HARVEY, 1993, p. 121). 

 Nesse contexto, o Estado assume papel fundamental de intervir na economia para 

viabilizar as condições de reprodução do fordismo, considerando aí tanto a reprodução da 

força de trabalho quanto do próprio capital. Do primeiro tipo de reprodução, o Estado, agora 

de Bem-Estar Social, dava conta por meio de políticas sociais de complementação salarial e 
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da regulação das relações entre capital e trabalho. Já a reprodução do capital mais 

diretamente era assegurada por ações político-econômicas que garantissem às empresas 

as condições necessárias à produção e à circulação. (OLIVEIRA, 2000). 

Em outras palavras, sem deixar de ser o complexo através do qual a sociedade se 
reproduz materialmente, o ato de trabalho passa a ser também (mas não, apenas) 
uma relação de poder entre os homens. E quando, isso ocorre, é imprescindível uma 
série de complexos sociais que serão os portadores práticos desse poder de alguns 
indivíduos sobre os outros. É por isso que surgem, se desenvolvem e se tornam 
cada vez mais importantes para a reprodução social, complexos como o Estado, a 
política, o Direito, etc. (LESSA, 1999, p. 05).  

 Sendo assim, na medida em que a produção de massa, que envolvia pesados 

investimentos em capital fixo, necessitava de condições de demanda relativamente estáveis 

para ser lucrativa, o Estado buscava manter, através da combinação de políticas fiscais e 

monetárias, os ciclos econômicos sob controle. (HARVEY, 1993).  

 Desse modo, as políticas Keynesianas que, segundo Frigotto (1995, p. 70), “(...) 

postulam a intervenção do Estado na economia como forma de evitar o colapso total do 

sistema (...)”, construíram um par perfeito com o fordismo, fazendo com que o binômio 

fordismo-keynesianismo caminhasse na perspectiva de garantir as taxas de acumulação e 

de invadir também todas as esferas da vida humana, acabando por tornar-se um modo de 

vida global da sociedade capitalista. 

 É nesse contexto, que segundo Iamamoto (2004, p. 13), desenvolve-se o Serviço 

Social, “dentro de um padrão de desenvolvimento do pós-guerra, nos ‘trinta anos gloriosos’ 

que marcaram uma ampla expansão da economia capitalista sob a hegemonia do capital 

industrial.”. A expansão do capital industrial se dava, principalmente, devido ao padrão de 

produção taylorista-fordista voltado para a produção em massa e consumo em massa. 

Dessa forma, para manter o equilíbrio entre produção e consumo houve uma manutenção 

salarial que fosse capaz de nutrir o poder de compra dos trabalhadores, além disso, durante 

esse período, o movimento sindical obteve conquistas importantes, na medida em que parte 

de suas reivindicações foram reconhecidas. A partir de então, os serviços sociais públicos 

foram estimulados, criando um terreno fértil para o surgimento e desenvolvimento da 

produção. 

 Contudo, já no final dos anos de 1960, os limites desse “modelo de desenvolvimento” 

vêm à tona, expressando-se por intermédio do processo de saturação da difusão dos bens 

de consumo duráveis, da crise inflacionária que provoca retração de investimentos, da 

queda de produtividade, do acirramento da concorrência e da incapacidade de conter as 

contradições sociais inerentes ao capitalismo, bem como do esgotamento da capacidade de 
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financiamento do Estado. Desse modo, a sociedade capitalista enfrenta uma crise 

econômica estrutural que, fortalecida por elementos exógenos, como a crise do petróleo 

(1963) – vai além dos antagonismos econômicos e sociais que já fazem parte do ciclo de 

vida do capitalismo. (OLIVEIRA, 2000).  

No final da década de 60, do século passado, começam a se fazer sentir os limites 
do modelo de produção taylorista-fordista. A crise é explicada na implantação 
insuficiente do mercado e na necessidade de reduzir a intervenção e os gastos 
estatais, cuja consequência imediata é a defesa à volta das “leis naturais do 
mercado” (TAVARES, 2006, p.03). 

 Assim, pela crise da organização científica do trabalho, que se dá em simultaneidade 

à crise do capital, o fordismo entra em um processo de perda de legitimidade social, e as 

novas bases produtivas, agora centradas na flexibilização, em contraposição às rígidas 

bases características do modo fordista de produzir, emergem carregadas de processos que 

objetivam, acima de tudo, “reinventar” e inovar os modos de produção.   

São introduzidas diversas alterações nas formas de produção e de gestão do 

trabalho, determinando novas formas de dominação do capital sobre o trabalho e instituindo 

uma nova cultura do trabalho que seja favorável à nova sociabilidade demandada pelo então 

projeto do capital.  

(...) em uma conjuntura de crise, a reestruturação da produção e a reorganização 
dos mercados são iniciativas inerentes ao estabelecimento de um “novo equilíbrio”, 
que têm como exigência básica a reorganização do papel das forças produtivas na 
recomposição do ciclo de reprodução do capital, afetando tanto a esfera da 
produção quanto as relações sociais. (MOTA; AMARAL, 2008, p. 27).  

Diante dessa conjuntura, a reestruturação produtiva e a adoção de formas toyotistas 

de organização da produção passarão a representar um instrumento chave para o alcance 

da denominada vantagem competitiva das empresas nos mercados nacionais e 

internacionais e a adoção de sistemas flexíveis de produção tornar-se-á condição primeira 

para a “sobrevivência” das empresas diante das necessidades de uma produção 

customizada, de alta qualidade e sem grandes estoques.  

Diante o cenário de reestruturação produtiva, observam-se mudanças, segundo Mota 

e Amaral (2008, p. 28), nas seguintes esferas: esfera da produção, pois a partir do 

crescimento da produtividade do trabalho e do uso de novas tecnologias, ocorre o aumento 

das taxas de lucro; esfera da circulação, na medida em que ocorrem mudanças no mercado 

consumidor e consequentemente um aumento das estratégias de marketing da qualidade do 

produto, além de aparecerem novas formas de concorrência entre as empresas; esfera 

sócio-política e institucional, pois “ocorrem novas modalidades de controle do capital sobre o 

trabalho, que exigem um conjunto de reformas institucionais e a implementação de 
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mecanismos capazes de promover a adesão e o consentimento dos trabalhadores às 

mudanças requeridas.”. Ainda segundo as autoras, estas mudanças corroboram para a 

flexibilização dos processos e condições de trabalho, provocando desemprego, terceirização 

e precarização do trabalho, “a marca da reestruturação produtiva no Brasil é a redução de 

postos de trabalho” (MOTA; AMARAL, 2008, p. 35), e a transformação dos desempregados 

em trabalhadores por conta própria, por vezes sem carteira de trabalho assinada. 

 Colabora para esse quadro a disseminação do ideário neoliberal, com profundas 

mudanças nas relações Estado/sociedade civil, originadas numa visão de 

(des)responsabilização do Estado com os gastos sociais, com a proteção do trabalho, as 

políticas sociais universais são substituídas por programas focalizados, em contrapartida, há 

uma supervalorização do mercado, amplia-se o processo de privatização.  

Dessa forma, a reestruturação não altera apenas a forma de produção e 

acumulação, mas também cria uma nova sociabilidade, por isso, Mota e Amaral (2008, p. 

38), afirmam que  

a reestruturação produtiva ultrapassa o âmbito das relações na produção, no espaço 
da empresa capitalista, protagonizando o surgimento de outras práticas sócio-
institucionais que não se relacionam imediatamente com a dinâmica da produção.   

É preciso desmistificar a ideia de que a reestruturação afeta apenas as empresas e 

os profissionais que trabalham nelas. E o primeiro desafio aos assistentes sociais seria, 

portanto, segundo Mota e Amaral (2008, p. 39), “romper com a ideia de que a reestruturação 

produtiva é uma questão que afeta exclusivamente as práticas empresariais e, 

consequentemente, àqueles profissionais que trabalham nas empresas.”. 

 Esse novo momento de expansão capitalista modifica o mercado de trabalho e as 

demandas de trabalho do/a assistente social, bem como, as condições de trabalho do 

profissional que luta pela defesa de direitos, mas se vê limitado diante a retração dos 

recursos institucionais e dos recursos destinados aos serviços sociais públicos. 

 

3. A ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA GESTÃO DE PESSOAS: REFLEXÕES 

CONTEMPORÂNEAS  

Em meio a esse construto emergente, a filosofia da melhoria contínua e os discursos 

da empregabilidade e do empreendedorismo tornam-se constantes na vida dos 

trabalhadores de modo geral e, em especial, dos operários. Surgem, pois, inúmeras técnicas 
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e modelos de gestão que aparecem como soluções para as empresas que desejam mudar 

para competir no mercado e para os trabalhadores que almejam permanecer aptos a 

disputar uma vaga no selvagem mercado de trabalho.  

A partir da segunda metade do século XX, quando novas crises se abateram sobre o 
sistema político e econômico, outras fraquezas dos modelos administrativos, até 
então predominantes, foram reveladas. Surgiram, então, teorias que buscaram 
ampliar o foco de atenção da gestão, que deixou de tratar exclusivamente dos 
assuntos internos às organizações, preocupando-se com o ambiente no qual elas 
estão inseridas. (FERREIRA et al, 2005, p. 174) 

As ditas modernas técnicas de gestão da produção e do trabalho, então, centram-se 

fundamentalmente nos investimentos em alta tecnologia e difusão de ferramentas que 

possibilitem às empresas a rápida adaptação às supostas necessidades do público 

consumidor. Sob tal alegação, as organizações capitalistas redesenham não apenas suas 

linhas de produção, mas, principalmente, suas formas de gestão das relações de trabalho. 

A crise do fordismo e do keynesianismo serviram de pano de fundo para as 
mudanças na organização da produção, que exprimem a crise estrutural do capital. 
A busca de superação imprime mudanças no processo produtivo e nas relações de 
produção, com sérios rebatimentos sobre a vida da sociedade em geral, mas 
principalmente sobre a classe trabalhadora. (TAVARES, 2006, p. 04) 

Baseadas na ideia de “superação do insuperável” antagonismo entre capital e 

trabalho, as equipes dos departamentos de administração de recursos humanos das 

organizações passam a disseminar o ideário da colaboração, ou seja, todos os 

trabalhadores são igualmente importantes no processo de produção e o esforço de todos 

em equipe levará ao alcance dos objetivos organizacionais e consequentemente individuais.  

No âmbito da gestão do trabalho, emerge o debate em torno da denominação 

administração de recursos humanos – ARH para designar aquelas áreas das organizações 

responsáveis pelo controle da força de trabalho. Nesse meio, aparece como moderna a 

concepção de que pessoas não são meros recursos organizacionais, tais quais uma simples 

matéria-prima, por exemplo, de forma que, convenciona-se denominar antigos os 

departamentos de recursos humanos de departamentos de gestão de pessoas, pois as 

pessoas passam a constituir-se o ativo mais valioso das organizações (CHIAVENATO, 

1999). 

Nesse “novo” contexto da Gestão de pessoas, 

(...) o Serviço Social vem assumindo papel de assessor nas questões relacionadas à 
administração de pessoal, à integração dos trabalhadores aos novos requisitos da 
produção, à modernização das relações de trabalho, ao tratamento das questões 
sociais/interpessoais que afetam o cotidiano dos trabalhadores. (...). (LIMA; COSAC, 
2005, p. 238) 
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Pode-se dizer que o Serviço Social ganha um maior espaço na área de Gestão de 

Pessoas justamente quando deixa de se chamar departamento ou administração de 

recursos humanos, já que as pessoas são vistas a partir de então, como o grande diferencial 

da organização. Mas antes dessa mudança já havia assistentes sociais atuando na área de 

recursos humanos, no entanto, sua atuação estava diretamente ligada ao controle da força 

de trabalho, já que o cenário da reestruturação produtiva exigia uma série de reformas 

institucionais para que fossem implementados mecanismos com capacidade de promover a 

adesão dos trabalhadores às mudanças requeridas. (LIMA; COSAC, 2005).   

Segundo Moura e Oliveira (2012) quando retornamos aos fundamentos históricos, 

teóricos e metodológicos da profissão é possível perceber que da década de 1970 até os 

dias atuais, a profissão de Serviço Social passou por um processo bastante intenso de 

mudanças até romper com práticas conservadoras e tradicionais. Freire (2006) acredita que 

a inserção do/a assistente social na área da gestão de pessoas ocorre justamente também 

pela possibilidade de ampliar os espaços ocupacionais e a qualidade de suas atividades, 

criando oportunidades concretas de rompimento com a tradição conservadora da profissão. 

Sendo assim, com um vasto campo de atuação, o/a assistente social pode atuar na maioria 

das vezes 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 programas. 
(IAMAMOTO, 2001, p. 130 apud KIMURA, 2013, p. 36) 

É fundamental que a atuação do/a Assistente Social nessa área, assim como nas 

demais, esteja respaldada pelos seus instrumentos legais, na medida em que funcionam 

como norteadores da prática profissional. Para Yazbek e Silva (2005), o Projeto Ético-

político da profissão - PEP implica em uma formação pautada na crítica social bem 

fundamentada teoricamente a fim de que os profissionais tenham competências teórico-

metodológica e ético-política, orientadas pelas diretrizes curriculares, pela teleologia do 

código de ética profissional e pela Lei de regulamentação da profissão, que nesse processo 

passam a compor o projeto ético político. Além disso, Iamamoto (2009 apud KIMURA, 2013, 

p. 40), coloca que é preciso utilizar de um respaldo político-profissional “como estratégia 

para o alargamento da relativa autonomia profissional do Serviço Social, bem como para 

combater a alienação existente no trabalho assalariado.”. 

Netto (2007) afirma que hoje nós temos as ameaças do neoliberalismo consolidadas 

e influenciando de sobremodo a intervenção profissional e, consequentemente, a 

viabilização e a implementação do projeto ético-político da profissão, dessa forma, é 
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necessário que para a sua defesa e sua implementação em tempos de neoliberalismo, a 

categoria e os profissionais comprometidos com esse projeto superem – no sentido de 

qualificar – o texto, a teoria, os valores, e que engrossem a organização, a qualificação 

profissional, para a defesa do mesmo.  

Assim como em todas as outras esferas de atuação do Serviço Social, na Moderna 
Gestão de Pessoas os desafios postos para esse profissional também se 
materializam, sejam elas organizações de natureza pública ou privada, sejam eles 
voltados à prática profissional, às condições de trabalho, ou às próprias demandas 
colocadas ao Assistente Social. (KIMURA, 2013, p. 40)  

Portanto, é necessário lutar pela superação dos limites e desafios postos aos 

assistentes sociais, bem como superar análises rasteiras sobre a realidade social e sobre as 

instituições, no sentido de materializar o Projeto Ético-Político da profissão no cotidiano 

profissional. Vale ressaltar, a relevância de pensar a atuação dos/as assistentes sociais no 

âmbito da gestão de pessoas de forma integrada aos debates éticos e políticos da profissão, 

já que não há como pensar em intervenções qualificadas nos espaços sócio-ocupacionais 

do Serviço Social sem a compreensão do significado social mais amplo da profissão.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

As determinações econômico-sociais engendradas pelo processo de Reestruturação 

Produtiva, instaurado mundialmente a partir do fim dos anos de 1960, alteram os padrões de 

acumulação capitalista, com vistas à manutenção e aumento das taxas de lucratividade. As 

novas formas de gestão do trabalho, originárias da flexibilização dos processos produtivos, 

afetam, dentre outros aspectos, as demandas colocadas ao espaço de atuação da 

denominada gestão de pessoas nas organizações. 

Como partícipe histórico da esfera da gestão de pessoas, ao assistente social são 

postas demandas que, embora se refiram em larga medida à adequação do trabalhador às 

exigências do trabalho, aparecem sob novas perspectivas. Ao Serviço Social, portanto, são 

demandas assessoria ao corpo gerencial, participação em programas de qualidade de vida 

no trabalho, bem como em projetos de responsabilidade social empresarial.  

O atendimento das demandas supramencionadas exige, primeiramente, 

compromisso com os valores e os direcionamentos ético-políticos postos no PEP, pois a 

própria qualificação exigida para a construção das respostas a tais demandas não se 

configura como uma qualificação meramente técnica. Ao contrário, exige-se qualificação 

teórica-metodológica, ético-política e técnico-operativa.  

Nessa direção, a atuação do serviço social no âmbito da gestão de pessoas deve 

superar os ditames postos nos manuais dessa área que difundem enormemente técnicas de 
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incremento da produtividade supostamente adaptáveis a todos os tipos de organização. 

Assim, numa perspectiva interdisciplinar de atuação, cabe ao serviço social o desafio de 

desenvolver atividades que permitam ir além dos simples mecanismos de adequação ao 

trabalho. 

Não se afirma com isso ser tarefa fácil a construção de possibilidades de atuação 

que ampliem a própria noção de direito nos espaços da gestão de pessoas. Entretanto, o 

horizonte da ação e a força do compromisso com a construção de uma sociedade mais 

humana já permitem estabelecer contrapontos e liberar vozes dissonantes diante dos 

determinantes econômicos, sociais e culturais constitutivos da sociabilidade capitalista 

contemporânea.  
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