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O Trabalho do Assistente Social nas Fundações Empresariais 

 

Introdução 

 

O tema da “cidadania empresarial” ou da “responsabilidade social corporativa” 

vem ganhando projeção não só com sua propagação na mídia, mas também com a 

divulgação dos resultados de estudos e pesquisas, que apontam a sua expressividade no 

conjunto das transformações contemporâneas, resultantes do movimento de re-

estruturação do capital em resposta às suas crises. Neste movimento, o receituário 

neoliberal foi difundido como prerrogativa do programa de “ajuste global” imposto 

pelos organismos financeiros internacionais aos países devedores, cujas reformas 

estruturais enfocavam a desregulamentação dos mercados, a privatização do setor 

público e a redução do Estado, em prol de um “desenvolvimento sustentável”. 

 

No Brasil, principalmente a partir dos anos 90 do século passado, expressões como 

“sociedade civil” e “terceiro setor” passaram a ser empregadas para denotar a suposta 

emergência de uma “nova forma de gestão social” que, fundamentada na solidariedade, 

na cooperação voluntária e no compromisso cívico com as necessidades coletivas, se 

contrapõe à gestão estatal acusada de ser ineficiente, burocrática e corporativista. A 

“Reforma do Estado” postulou o reconhecimento de um “espaço público não-estatal”, 

composto por organizações e iniciativas privadas sem fins lucrativos, que, em tese, 

seriam capazes de absorver a prestação de serviços sociais com base na “cidadania” e no 

“espírito comunitário”. 

 

É justamente para este “espaço público, porém privado”, que convergem as ações 

das empresas “socialmente responsáveis” e os “investimentos sociais” das fundações 

empresariais, promotoras da imagem positiva de suas mantenedoras, associando as 

logomarcas de seus produtos e serviços às causas sociais, como uma estratégia de 

mercado. As empresas e suas fundações financiam ou desenvolvem diretamente 

atividades comunitário-assistenciais, sob o pretexto de possuírem um compromisso com 

a melhoria da qualidade de vida da população e, assim, buscam conjugar a avidez pelo 

lucro com princípios éticos de conduta. 
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Na perspectiva de alcançarem os resultados esperados com seus “investimentos 

sociais”, as empresas e suas fundações procuram se afastar da tradicional “filantropia”, 

profissionalizando sua intervenção com base nas modernas formas de gestão, 

planejamento estratégico, administração financeira, marketing e captação de recursos. 

Desta forma, vários profissionais são mobilizados para o gerenciamento de projetos, 

inclusive o assistente social, cuja atuação se estabelece na formulação, implementação, 

monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas, contribuindo para legitimar o 

“ativismo social” do “mundo dos negócios capitalistas”. 

 

Nesta direção, o objetivo deste texto é abordar o trabalho dos assistentes sociais 

nas fundações empresariais, tendo em vista que, atualmente, a crescente intervenção 

sociopolítica das “empresas-cidadãs” mistifica o fato de que a responsabilidade pública 

sobre os destinos das extremas desigualdades sociais é lançada para o âmbito privado. 

Trata-se, portanto, de considerar o investimento do empresariado em programas de 

“responsabilidade social” como uma expressão da atual intervenção sociopolítica do 

Estado, sob a égide das reformas neoliberais, e um componente constitutivo da 

hegemonia burguesa no país.  

         

1 A mundialização financeira e as novas formas de intervenção das empresas 

 

O processo de re-estruturação produtiva, desencadeado como resposta às 

recessões generalizadas da economia capitalista internacional, nos anos de 1970 e 1980 

(cf. MANDEL, 1990), implicou uma recomposição das bases sociais e materiais da 

hegemonia burguesa, seja no âmbito da produção, seja nas estruturas políticas, para 

atualizar os mecanismos de controle e comando do capital, rebatendo nas formas de 

intervenção das classes e do Estado. 

 

Neste processo, foram desencadeadas mudanças significativas nas operações de 

diferentes setores da atividade econômica, alterando estruturas de produção e de 

mercados em meio ao aprofundamento da internacionalização capitalista. As inovações 

tecnológicas, produtivas e organizacionais possibilitaram a formação de novos 

oligopólios, com base nas alianças entre a burguesia industrial e financeira, e o 
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surgimento de novas modalidades de associação interfirmas. Propiciaram, também, 

condições para a conformação de um mercado de capitais abrangente, capaz de 

concentrar recursos e canalizá-los para aplicações remuneradoras em escala mundial, 

em virtude da capacidade das empresas de coordenarem suas atividades e 

estabelecerem estratégias competitivas globais. 

 

O conjunto de mudanças empreendidas na sociedade no contexto da 

mundialização do capital, da re-estruturação produtiva e do neoliberalismo possibilita 

às empresas localizarem suas atividades em qualquer lugar do mundo ou integrar redes 

regionais ou globais. Elas expandem seus limítrofes, sem deixar de explorar as 

vantagens derivadas da localização específica das suas operações, e isto parece estreitar 

as margens de manobra de cada governo nacional. Como nos recorda Harvey (2005), 

embora seja o local, o território que esteja na agenda dos governos nacionais, trata-se, 

na verdade, de um desenvolvimento geográfico sob o capitalismo que diz respeito às 

formas de enfrentamento das desigualdades, das relações de poder que permitem uma 

maior ou menor autonomia do Estado e do lugar da periferia capitalista no processo 

global de acumulação. 

 

Ao considerarmos tais questões, podemos afirmar que o local, o território, ganha 

relevância, principalmente porque as relações espaciais são dinâmicas estratégicas na 

configuração do capitalismo contemporâneo. Por meio da sua reconstrução, os limites 

geográficos específicos podem ser liberados para dar vez a mudanças que substituem 

processos produtivos anteriores. Nessa perspectiva, ocorre o que o autor, ao discutir 

sobre a produção da organização espacial, caracteriza como sendo a forma industrial de 

urbanização, “resposta capitalista específica à necessidade de minimizar o custo e o 

tempo de movimento sob condições da conexão interindústrias, da divisão social do 

trabalho e da necessidade de acesso tanto à oferta de mão-de-obra como aos mercados 

de consumidores finais” (idem, p. 146). 

 

Essa mesma dinâmica confere uma dimensão sistêmica ou estrutural à 

competitividade de cada empresa, vinculada não só ao papel articulador do setor de 

bens de capital na difusão de novas tecnologias e às relações do sistema financeiro com a 
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indústria, mas, também, aos atributos do contexto produtivo, social e político do país 

onde atuam. A competição intercapitalista passa a depender, cada vez mais, de um 

amplo conjunto de fatores que, considerados fundamentais para definir a “atratividade” 

de um país para os grandes grupos e investimentos estrangeiros, são condicionados 

pelas decisões tomadas pelo Estado. Por isso, os governos nacionais, regionais e locais 

disputam a oportunidade de reter e atrair capitais financeiros à procura de lucro 

máximo imediato, seja para evitar o êxodo de capitais do território, seja para atraí-los 

pelo dumping social, fiscal e salarial (cf. CHESNAIS, 1996). 

 

Cabe destacar que, no quadro de mundialização financeira, o rendimento 

financeiro de ativos é vigiado pelos detentores de carteiras de ações, e mais, 

intensivamente, na medida em que esses se constituem de grandes investidores 

institucionais, como fundos de pensão e seguradoras. Na nova configuração rentista, os 

investidores institucionais têm o poder de escolher os segmentos da cadeia de valor que 

estimam ser os mais rentáveis e os mais “isentos de riscos”. Os grupos transnacionais, 

então, precisam ser eminentemente rentáveis, mas essa rentabilidade, na atualidade, 

não pode ser baseada, de forma única, na produção e comercialização próprias do grupo 

e de suas filiais, pois depende, cada vez mais, das suas relações com outras empresas, 

pela proliferação minoritária de companhias “coligadas”, pelas participações em cascata 

ou pelos numerosos acordos de terceirização e de cooperação interempresas que fazem 

surgir as chamadas “empresas-rede”. 

 

As empresas-rede alocam recursos funcionalmente e organizam, de forma 

hierárquica, os diversos setores de produção. As funções de planejamento e relação com 

o mercado ficam nas mãos das empresas líderes, que descentralizam a produção 

industrial entre “parceiros”, formando uma rede pessoal de fornecimento selecionado, 

estável e relativamente dependente. Com efeito, pela distribuição global de capitais, 

tecnologias, bens e serviços, as empresas transnacionais constroem vastas redes de 

comunicação e, por meio delas, estabelecem um complexo dispositivo de obtenção de 

mais-valia. 
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Neste contexto, as empresas, além de metaorganizadores da produção e dos 

mercados, passam a fornecer bens e serviços de tipo coletivo: de pesquisa científica e 

tecnológica à criação de infraestruturas econômicas e sociais; de atividades culturais aos 

serviços de assistência e de qualificação, voltados não somente para os próprios 

trabalhadores, mas para a “rede” envolvida nas relações com a empresa. Sua intervenção 

deve, então, ultrapassar a esfera restrita de sua atividade e de sua iniciativa, atingindo 

outras esferas, direta ou indiretamente, vinculadas à produção econômica. Isso requer a 

ampliação da capacidade dirigente e técnica do empresário, uma vez que esse deve ser 

um organizador de massa de homens, um organizador da “confiança” dos que investem 

em sua empresa, dos compradores de sua mercadoria (cf. GRAMSCI, 2001). 

 

Essa visão que ultrapassa o núcleo de atividades centrais das empresas está 

articulada às práticas do mercado de capitais denominadas de corporate governance.  

Por meio delas, as empresas são compelidas por diversos organismos internacionais, 

como o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, a apresentarem bons 

indicadores de sustentabilidade. Assim, podem obter recursos financeiros e parceiros 

para seus processos econômicos e, com isso, galgarem novos patamares de 

rentabilidade, elevando o potencial de valorização dos seus ativos e diminuindo os 

riscos das suas aplicações. 

 

A difusão internacional dos princípios do corporate governance favorece a 

internacionalização de uma “regulação rentista mundializada”. Nessa regulação, os 

principais países, considerados fontes do capital-dinheiro concentrado, ficam situados 

no centro de uma vasta rede, que se nutre de uma parte crescente do valor produzido no 

mundo inteiro. Desta forma, o corporate governance aparece como a sistematização 

gestora de uma prática onde o capital-dinheiro concentrado subordina, em escala 

nacional e internacional, parcelas cada vez mais importantes do aparelho produtivo (cf. 

FARRETI, 1998). 

 

Nesse contexto, a “governança corporativa” exige uma modificação na forma de 

relacionamento das companhias com todos os envolvidos pelas suas atividades, ou seja, 

com as diversas categorias de acionistas, credores, investidores, governo, empregados e 
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“comunidade” em que atua. Isso significa que a empresa deve potencializar sua 

capacidade de articulação política, a fim de coordenar os diferentes interesses em jogo. A 

“governança corporativa” vincula-se, portanto, à “responsabilidade social empresarial”, 

que passa a ser um dos indicadores da sustentabilidade dos negócios e vem sendo objeto 

de iniciativas dos empresários no contexto de mudanças no padrão de organização e 

gestão das empresas.      

 

Esse “modelo de gestão” vem sendo “importado” dos Estados Unidos, onde este 

filão de carteiras de investimento tem sido ampliado, pois os empresários norte-

americanos consideram que a ação social das suas empresas possui benefícios bastante 

abrangentes que incluem, por exemplo, um maior acesso ao capital de risco. Esta 

tendência do mercado de capitais, gradativamente, vem se afirmando no Brasil através 

de várias iniciativas, tais como: a criação do Índice de Governança Corporativa (IGC) pela 

Bovespa, que mede a transparência das empresas e sua relação com os acionistas; a 

criação dos critérios de Investimentos Socialmente Responsáveis pela Abrapp em 

conjunto com o Instituto Ethos, para direcionar os investimentos dos fundos de pensão 

para empresas que implementam projetos sociais e a ampliação dos chamados Fundos 

Éticos, que anunciam obras sociais como sendo o destino das aplicações financeiras dos 

seus investidores. 

 

Somam-se a essas iniciativas, a criação da Norma Brasileira de Responsabilidade 

Social (ABNT NBR 16001), cujo objetivo é certificar e legitimar o sistema de gestão da 

responsabilidade social das empresas, e o Programa de Apoio a Investimentos Sociais de 

Empresas (PAIS) pelo BNDES. Esse programa usa os recursos do Fundo de Amparo do 

Trabalhador (FAT) e do PIS/PASEP para financiar diretamente até 100% dos 

investimentos realizados pelas empresas. Deste modo, integra as parcerias estabelecidas 

entre as empresas e o Estado, que deslocam parte dos fundos públicos da esfera coletiva 

para o âmbito privado, financiando as ações sociais empresariais com recursos que, por 

força da lei, deveriam beneficiar, diretamente, os trabalhadores. 

 

A empresa adquire, assim, um poder indispensável ao exercício da política que ela 

quer e referencia: retirar da arena pública os conflitos distributivos e, cada vez mais, 
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tornar o Estado um instrumento efetivo para a consecução de seus interesses 

econômicos e financeiros, por meio de uma renovada articulação entre público e 

privado. Trata-se de fortalecer a subordinação dos fundos públicos aos interesses 

privados, que tentam se tornar identificados com o interesse público. Mais que tentar 

privatizar o “público”, o empresariado parece intencionar “publicizar” o privado e, 

assim, diluir as fronteiras do conflito pela distribuição social dos bens coletivos, com 

base na cooperação entre atores governamentais e não-governamentais, em nome de 

interesses compartilhados no seio da “sociedade civil”. 

 

2 O protagonismo da “sociedade civil” na contrarreforma do Estado 

 

O processo de mundialização da economia com predomínio do capital financeiro 

representa um novo momento de aglutinação das forças do capital, recriando as bases 

de valorização e dominação ideológica da burguesia num contexto político em que ela 

tenta “sepultar” as alternativas anticapitalistas, tendo em vista a crise do Welfare State, o 

fim da Guerra Fria e a desagregação da economia socialista (cf. MÉSZÁROS, 2002). 

Dando suporte a este processo e combatendo o avanço das lutas sociais herdadas dos 

períodos precedentes, o projeto neoliberal burguês atacou os mecanismos de base 

keynesiana e investiu contra a regulação do Estado e o poder dos sindicatos. 

 

O Consenso de Washington, cujos focos originários eram os problemas dos países 

que atravessavam a chamada “crise da dívida”, estabeleceu o receituário neoliberal para 

que o “Terceiro Mundo” pudesse superar o débil desempenho econômico e enfrentar o 

agravamento das expressões da questão social. A adoção de políticas de estabilização 

associada às reformas estruturais liberalizantes foi recomendada sem que fosse 

desconsiderada a necessidade de uma intervenção estratégica para diminuir os índices 

de pobreza produzidos pela crise e pelas próprias medidas de ajuste (cf. FIORI, 1993). 

 

No Brasil, na passagem da década de 1980 para a de 1990, sob os postulados do 

receituário neoliberal, o Estado foi impelido a livrar-se das obrigações públicas de 

proteção e garantia dos direitos sociais. As conquistas sancionadas na Constituição de 

1988, que resultaram das lutas sociais travadas em prol de mudanças profundas na 
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direção político-econômica do país, tornaram-se alvo de violentos ataques, por parte das 

forças conservadoras, que culminaram nos mecanismos de revisão constitucional. 

 

As propostas redistributivas foram tencionadas pelas pressões exercidas para a 

abolição do controle estatal sobre o movimento do capital e as condições de uso da força 

de trabalho, bem como para a privatização das atividades do Estado no campo 

econômico e social. O projeto político do grande capital concentrou-se na “Reforma do 

Estado”, que, efetuada no Governo FHC, lançou as atividades produtivas para o mercado 

e transferiu a prestação de serviços sociais para o setor “público não estatal”, conhecido 

como “terceiro setor”, configurando um retrocesso social, uma contrarreforma (cf. 

BEHRING, 2003).      

 

As políticas sociais, retiradas da órbita do Estado, são transferidas para o mercado 

e/ou alocadas na “sociedade civil”, direcionadas para as parcelas mais vulneráveis da 

população e descentralizadas administrativamente, através da municipalização e das 

parcerias com diversas organizações sociais. Configura-se, assim, o trinômio articulado 

pelo ideário neoliberal no campo das políticas sociais: privatização, focalização e 

descentralização. Sob uma ótica inteiramente diversa da Constituição de 1988, a 

seguridade social é subordinada às estratégias do capital, aos parâmetros mercantis e ao 

neossolidarismo da “sociedade civil”. 

 

A concepção norteadora da “reforma do Estado” define “sociedade civil” como uma 

esfera autônoma contraposta ao Estado e arena privilegiada para a participação popular 

e o exercício da cidadania. Em grande medida, esta concepção incorporou as bandeiras 

das forças progressistas e dos movimentos sociais, que, durante o regime militar, 

compuseram a frente de oposição democrática. Naquela conjuntura, “sociedade civil” se 

tornou equivalente ao que se opunha ao Estado ditatorial, favorecendo a dicotomia entre 

as duas esferas e adensando as tentativas de “satanização” do Estado, empreendida 

pelos neoliberais. Assim, o conceito de “sociedade civil” foi despolitizado e convertido 

num mítico “terceiro setor”, falsamente situado para além do Estado e do mercado (cf. 

MONTAÑO, 2002). 
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Operando um transformismo nos conteúdos das bandeiras progressistas, a 

investida neoliberal esvazia o significado do conceito gramsciano. Longe de representar 

o momento das relações ideoculturais e políticas, da luta de classes pela hegemonia, da 

direção e do consenso, a “sociedade civil” é transformada num agregado de indivíduos 

que realizam os seus interesses particulares. Desta forma, é configurada por uma 

cidadania de “livres” possuidores/consumidores e caracterizada como o espaço 

privilegiado das mobilizações solidárias, das negociações pactuadas, que se 

desenvolvem dentro de uma perspectiva integradora à ordem, despolitizando os 

conflitos de classes e as lutas sociais travadas. 

 

Esse transformismo faz parte das tentativas da burguesia de constituir o consenso 

hegemônico, já que, para construir as bases de sua reforma intelectual e moral, as 

classes dominantes precisam exercitar sua condição de dirigente, para neutralizar os 

projetos sociais antagônicos, não apenas pela força e coerção, mas apropriando-se de 

seus referenciais, incorporando suas demandas e bandeiras de luta, dotando-lhes de 

novos conteúdos e, assim, refuncionalizando-as de acordo com o seu projeto político. 

 

Deste modo, a defesa de uma sociedade democrática, pautada na construção da 

cidadania pelas classes subalternas, passa a ser encarada sob a ótica da oposição entre o 

público e o privado, cuja conciliação se estabelece com o surgimento de um setor 

intermediário “público, porém privado”, que passaria a atuar, progressivamente, no 

enfrentamento das expressões da questão social.  

 

De forma geral, a recorrência à “sociedade civil” está vinculada à necessidade de 

envolver a sociedade nas ações estatais, conferindo legitimidade aos ajustes e reformas 

requeridos pelo processo de re-estruturação capitalista. Todavia, também tem se 

transformado em um conceito que resvala para o âmbito empresarial para referir-se ao 

engajamento e comprometimento de amplas parcelas da população no desenvolvimento 

de ações sociais promovidas pelas empresas, através de suas fundações. 

 

Nestas últimas duas décadas do século XX, especialmente, referir-se à “sociedade 

civil” é associá-la ao contexto da ofensiva neoliberal nos países centrais e periféricos e 
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apreender a dinâmica que esta realidade revela, tendo como uma das referências a 

apropriação ideológica do conceito e a necessidade de conferir às práticas de classe 

outros elementos, cujos conteúdos expressam a formação de um consenso nas 

sociedades. A nossa análise parte do suposto de que este consenso vem se formando, 

paulatinamente, a partir das propostas participativas que incluem a sociedade em 

alguns processos, numa clara tentativa de subordiná-la para legitimar o conjunto de 

reformas neoliberais empreendidas pelo Estado, apoiadas e/ou formuladas pelo 

empresariado. 

 

Os argumentos que afirmam a necessidade de imprimir novas configurações à 

“sociedade civil” e aos meios de enfrentamento da desigualdade social estão mediados 

pelo debate genérico sobre democracia e cidadania. Aqui, entendemos que as “práticas 

cidadãs”, entre as quais as iniciativas das empresas são exemplares, expressam esse 

consenso que apela para o envolvimento dessa “sociedade civil” no enfrentamento das 

expressões da questão social. Então, no contexto em que se afirma o protagonismo da 

“sociedade civil”, os empresários, que, historicamente, não se sentiram responsáveis 

pelos “problemas sociais” do país, buscam construir um discurso de colaboração no 

resgate da chamada “dívida social”, ampliando sua intervenção para além dos muros da 

corporação, conectando-a com o processo de privatização das políticas sociais, que 

avança a passos largos na trilha aberta pelas “reformas” neoliberais. 

 

No Serviço Social, a tematização acerca da “sociedade civil” tem encontrado 

espaços férteis de debate e intervenção, principalmente se considerarmos que, a partir 

da segunda metade dos anos 1980, os assistentes sociais estiveram à frente de diversos 

movimentos sociais em defesa da democracia e da cidadania. Nesse sentido, o 

tratamento teórico-político e prático-operativo dado à “sociedade civil” ora foi pensado 

como expressão da ação das classes e do Estado, ora significou, muitas vezes, um 

conceito destituído de crítica e incorporado às práticas profissionais como ideário e 

projeto profissional, que teria, na “sociedade civil”, a expressão ou mesmo a condição de 

exercício da cidadania e da democracia. Obviamente, ao custo da cidadania assumir uma 

gama diferenciada de significações. 



 

 11 

O tratamento indiferenciado dado ao conceito de “sociedade civil” nos leva a 

refletir sobre a tendência que vem se apresentando em deslocar a centralidade do 

conceito de classe em prol da noção de “sociedade civil”, localizando seus nexos com as 

atuais necessidades do processo de re-estruturação do capital e com a construção dos 

processos políticos necessários para tal. Interesse acentuado pelo fato de que é 

principalmente a partir do final dos anos 1980 que veio se acentuando a ideologia de 

pensar a sociedade como instância autônoma, com potencial para agregar os interesses 

e as necessidades dos indivíduos a partir da formação e disseminação de uma cultura, 

cujos valores fundamentais são a solidariedade, o empreendedorismo, a 

sustentabilidade social, as parcerias, o comunitarismo, a colaboração de classes. 

 

A expressão “sociedade civil”, nessa perspectiva, equivale ao “terceiro setor” e a 

um conjunto de instituições que assim se denominam, a exemplo das fundações 

empresariais, que podem ser públicas ou privadas. Nessa direção, o conceito de 

“sociedade civil” adquire um valor estratégico: o de subsumir o conceito de classe ao de 

cidadania e democracia, ao mesmo tempo em que naturaliza e universaliza os conteúdos 

classistas dominantes nas práticas da “sociedade civil”. 

 

3 O Serviço Social nas “empresas-cidadãs” e suas fundações 

 

Na transição dos anos 1980 - 1990, as expressões da questão social estiveram no 

centro das atenções do empresariado, que empreendeu mudanças no seu discurso sobre 

o tratamento das desigualdades no Brasil. A redemocratização do país, acompanhada 

das lutas ofensivas dos trabalhadores, num contexto de crise econômica, forçou os 

empresários a redimensionarem sua intervenção sociopolítica e a reciclarem as bases de 

constituição de sua hegemonia. Passaram a postular a desregulação social, ao mesmo 

tempo em que buscaram dotar a cultura empresarial de novos elementos articuladores 

de uma proposta alternativa às reformas sociais alçadas na Constituição de 1988 (cf. 

CESAR, 2006). 

 

Essa alternativa vem se configurando com a difusão do ideário da empresa 

“cidadã” ou “socialmente responsável”, que desenvolve um papel ideológico funcional 
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aos interesses do capital: a afirmação da responsabilidade social do empresariado 

compõe um dos pilares da negação da responsabilidade do Estado, ou seja, dos direitos 

materializados nas políticas sociais que, financiadas por um sistema de solidariedade 

universal e compulsória, potencializaram os processos de emancipação política dos 

trabalhadores. 

 

Neste contexto, o padrão de resposta às refrações da “questão social”, engendrado 

pela contrarreforma do Estado, é amplamente defendido pelos empresários que, na 

esteira da mobilização de uma “sociedade civil” supostamente neutra e desprovida de 

ideologias e práticas classistas (cf. AMARAL, 2006), reservam um lugar preferencial para 

a inserção das corporações capitalistas. Essas, com base em ações “socialmente 

responsáveis”, buscam fortalecer as bases de constituição da sua hegemonia e obter 

legitimidade para as reformas estruturais. Tais reformas são consideradas 

indispensáveis e inadiáveis para reduzir ou eliminar o chamado Custo Brasil, incluído aí 

os “gastos sociais”, que, para o empresariado, impedem o país de galgar o 

“desenvolvimento sustentável”. 

 

Deste modo, o discurso empresarial sobre o tratamento dado às desigualdades 

sociais, no Brasil, assumiu os contornos das políticas “recomendadas” pelos organismos 

internacionais. Seus temas centrais são o ajuste fiscal do Estado e a substituição dos 

sistemas de proteção social pelas ações pontuais de “administração da pobreza”, 

caracterizadas pela intermitência e pelo focalismo, ambos derivados da natureza de uma 

intervenção basicamente emergencial (cf. NETTO, 1999). 

 

Com efeito, não há apenas uma modificação no discurso empresarial, mas também 

um redimensionamento da intervenção sociopolítica dos empresários em torno das 

expressões da questão social. Isto faz com que ela se estenda para além das ações de 

reprodução da força de trabalho ativa e penetre no terreno das funções sociais 

historicamente assumidas pelo Estado, principalmente, no campo da assistência. As 

empresas adotam programas de “responsabilidade social” e criam fundações que, como 

aparelhos privados de hegemonia, estabelecem um conjunto de práticas, valores e 

ideologias, para afirmar a centralidade da empresa como ator capacitado a assumir o 
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desafio de articular, estrategicamente, o desempenho econômico com o 

“desenvolvimento social” (cf. CESAR, 2008).  

 

As empresas, preocupadas com os “problemas sociais” que afetam a maioria da 

população e atuando como “modernos agentes da sociedade”, buscam realizar 

investimentos sociais e estabelecer alianças estratégicas, através de suas fundações, em 

substituição às antigas formas de filantropia empresarial pautadas no financiamento a 

fundo perdido ou doação. 

 

No discurso empresarial, as fundações são apontadas como um meio adequado 

para profissionalizar as ações sociais das grandes corporações, tendo em vista uma 

melhor estruturação dos projetos sociais, um maior controle dos investimentos, uma 

maior transparência na gestão e, consequentemente, a ampliação das possibilidades de 

parcerias e captação de recursos. Todavia, as fundações, em geral, financiadas por um 

portfólio de ações no mercado financeiro, constituem uma estratégia das empresas de 

grande porte e alta rentabilidade, que adotam esta forma jurídica legal como um meio 

formal e lícito de se protegerem das exigências fiscais e tributárias (cf. FISHER; 

FALCONER, 1997). 

 

Atuando como “braços sociais” das empresas, fundações e institutos empresariais 

estão sujeitos às prioridades de suas mantenedoras (cf. FALCONER; VILELA, 2001). Há 

fundações cujas atividades e recursos são destinados exclusivamente ao público interno, 

ou seja, aos empregados da “empresa-mãe” e há aquelas que investem no público 

externo, financiando ou executando diretamente ações sociais voltadas para “grupos” 

relacionados com os bens e serviços que as mantenedoras produzem ou comercializam. 

Principalmente nas fundações que possuem projetos sociais próprios, o rol de atividades 

é extenso e diverso, o que indica que há uma pulverização de recursos e uma 

fragmentação das ações, evidenciando o seu caráter pontual e compensatório. 

 

No que tange às ações sociais desenvolvidas para a “comunidade”, as empresas e as 

suas fundações preferem focalizar o seu atendimento na “erradicação da pobreza”, ou 

seja, direcionando-o para públicos notadamente “mais necessitados”, vulnerabilizados 
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ou em situação de risco social, como crianças e adolescentes. Em grande medida, optam 

por atender públicos relacionados às atividades da empresa, como uma estratégia de 

mercado, para fortalecer a marca dos produtos e a imagem da organização.  

 

Devido aos incentivos fiscais existentes, preponderam as ações de incentivo à 

cultura, ao esporte e lazer, seguidas dos programas de capacitação e inserção no 

mercado de trabalho, educação e alfabetização, educação em saúde, além das doações 

diretas, arrecadação e distribuição de donativos, geralmente, vinculadas ao trabalho de 

voluntários. Destacam-se, ainda, as ações que visam apoiar o poder público nas áreas da 

cultura, patrimônio histórico, educação, assistência social, saúde, urbanismo, bem como 

aquelas voltadas ao meio ambiente, principalmente em relação ao controle da poluição e 

degradação, geradas pelas próprias operações e atividades empresariais. 

 

Nota-se que, no campo dessas ações, é reafirmada a ideia de que o apoio ao poder 

público dado pelas empresas e suas fundações deve-se ao fato de essas reconhecerem a 

“incapacidade” do Estado em enfrentar os graves problemas que assolam o país. 

Reiterando as proposições neoliberais, colocam-se disponíveis a colaborar, 

incrementando a corresponsabilidade e as parcerias público-privadas para o 

aprimoramento das políticas sociais. Para isso, dispõem de um corpo técnico 

especializado que, apesar de enxuto e heterogêneo, é altamente qualificado e capaz de 

potencializar as atividades tanto das fundações em que predominam o financiamento a 

terceiros, quanto naquelas que operam diretamente os seus projetos sociais (cf. 

MANSUR, 2004). 

 

Apesar dos assistentes sociais, muitas vezes, não figurarem na lista de 

profissionais que atuam nas fundações empresariais, em geral, sua participação nos 

“programas de responsabilidade social” ocorre nas seguintes frentes de trabalho: 

elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de projetos sociais e campanhas 

institucionais internas e externas; assistência social aos empregados e seus 

dependentes; suporte ao trabalho comunitário; coordenação do programa de 

voluntariado; desenvolvimento de projetos educativos e socioambientais, de capacitação 

e inserção no mercado de trabalho. 
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Destaca-se também a difusão da ideologia do “empreendedorismo” vinculada à 

ideia da “empregabilidade” e fortalecimento da “sociedade civil” na perspectiva da 

formação de uma cultura cívica, que é o campo de intervenção preferencial das 

fundações empresariais. Neste campo, a diretriz é estabelecer uma relação próxima às 

comunidades, na perspectiva do “desenvolvimento social”, apoiando grupos existentes 

no processo de mobilização social, fortalecendo as ações voluntárias, as parcerias e os 

valores cívicos, tais como solidariedade, participação e cooperação. 

 

Cabe destacar que, nas empresas, a maioria dos assistentes sociais encontra-se 

vinculada à administração de recursos humanos e, por isso, prepondera, entre os 

gerentes, a visão de que sua participação deve ocorrer, prioritariamente, nos programas 

voltados para a “responsabilidade social interna”, ou seja, para os empregados e seus 

dependentes. Sendo assim, quando a empresa possui uma fundação, cujo alvo das ações 

é o seu público interno, o assistente social é alocado no seu quadro funcional para 

desenvolver os chamados programas de “qualidade de vida no trabalho” (cf. AMARAL; 

CESAR, 2008). 

 

Isto ocorre porque, historicamente, o assistente social foi requisitado pela empresa 

para penetrar as esferas da vida do trabalhador, invadir o seu cotidiano e promover 

ações que buscam capturar as suas dimensões subjetivas, submetendo-as à disciplina 

fabril, seja pela prestação de serviços sociais, seja pela organização de atividades 

educativas, recreativas, culturais, entre outras (cf. MOTA, 2008). Todavia, essas 

demandas “clássicas” tendem a ser ampliadas pelos programas de “responsabilidade 

social externa”.  

 

Nos programas voltados para a “responsabilidade social externa”, o assistente 

social concorre com outros profissionais, como especialistas em comunicação e 

marketing, assessores externos, consultores ambientais, entre outros, que são 

mobilizados em torno das ações sociais das empresas, de acordo com o caráter 

disciplinar preponderante nelas e/ou com as características regionais ou locais onde se 

desenvolvem. 
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Quando o assistente social é inserido nesses programas, sua intervenção se 

expande para fora da empresa, reatualizando, em grande medida, a ideologia do 

desenvolvimento de comunidade no Brasil (cf. AMMANN, 1985). Como a “comunidade” 

também se torna alvo da atuação do Serviço Social, a abrangência do seu trabalho é 

redimensionada, tanto em relação à sua “clientela”, quanto ao escopo de suas atividades 

e competências, que passa a incorporar os preceitos da “responsabilidade social” e de 

suas certificações e premiações. As antigas práticas de trabalho em comunidades são re-

editadas e passam a ser direcionadas à formação de uma nova sociabilidade requerida 

pelos imperativos da reprodução capitalista e à necessidade de mostrar a “face humana” 

de um sistema que produz e reproduz incessantemente desigualdades, inerentes à sua 

lógica, em todas as dimensões da vida societária. 

 

Ao participar dos projetos sociais, o profissional é reconhecido, pela empresa, 

como portador de um conhecimento específico e de um instrumental de trabalho capaz 

de propiciar a leitura da realidade e a elaboração de propostas de atuação. Assim, o 

assistente social é visto como capacitado para identificar as demandas internas e 

externas, efetuar a análise delas, sugerir, planejar, executar ações e avaliar os seus 

resultados.  

 

Nesse sentido, os requisitos fundamentais para a intervenção do assistente social 

nas empresas e suas fundações permanecem intocados. O profissional é chamado para 

desenvolver uma ação pedagógica voltada para a construção de ideologia e cultura 

adequadas aos requisitos de uma nova sociabilidade capitalista, fundadas em valores, 

comportamentos, atitudes e práticas cooperativas, cívicas e, supostamente, destituídas 

de quaisquer antagonismos. Enfim, representando a face “humanitária e benévola” da 

empresa junto aos seus empregados e à “comunidade”, através dos programas sociais 

desenvolvidos, o assistente social estende sua ação sobre o modo de ver, de agir, de 

pensar e de sentir dos indivíduos em sua inserção na sociedade, na perspectiva de 

articular sua integração à empresa. 
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Considerações finais 

 

Para muitos apologistas da “responsabilidade social corporativa”, principalmente a 

partir da década de 1990, as fundações e institutos empresariais foram os principais 

promotores de uma nova cultura de profissionalização do chamado “terceiro setor” e da 

adoção de conceitos e práticas do mundo dos negócios na gestão de entidades sociais 

sem fins lucrativos. Foram, também, impulsionadores da “cidadania empresarial”, 

difundindo a necessidade de uma inserção mais ampla das empresas na realidade social 

em que atuam. 

 

Nesta seara, a “responsabilidade social” das empresas refere-se à promoção do 

“bem-estar” dos seus empregados nos locais de trabalho, ao desenvolvimento de novas 

atitudes orientadas a conjugar lucro e competitividade com princípios éticos universais 

e abstratos, à preservação do meio ambiente e à melhoria das condições de vida da 

população brasileira. As empresas seriam, então, protagonistas do progresso econômico 

e social, estabelecendo parcerias em prol de ações, capazes de atenuar a pobreza e 

reduzir as desigualdades sociais no país. 

 

O conceito de “desenvolvimento sustentável”, integrado pelas dimensões 

econômica, ambiental e social, tornou-se o pilar de edificação do novo patamar de 

intervenção dos empresários. As modernas empresas capitalistas se empenham no 

sentido de articular suas iniciativas às experiências das grandes corporações 

internacionais, perseguindo recomendações, normas, modelos e comportamentos 

ditados pelos “intelectuais da geopolítica do capital”, de modo a serem reconhecidas 

como socialmente responsáveis. 

 

Adotando o lema da “responsabilidade social”, as empresas difundem conteúdos 

ideológicos e simbólicos, uma vez que, para se tornarem “protagonistas sociais” 

legítimas, devem ser “confiáveis”, perseguir fins socialmente aceitos, bem como apoiar 

sua conduta em ações benéficas para todos. A suposição de que a responsabilidade 

social proporciona benefícios para a sociedade como um todo, no entanto, desconsidera 

os determinantes estruturais e a dimensão pública dos problemas que procuram 
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“solucionar”, tendo por suposto um “vazio político” preenchido por motivações de 

ordem moral e valorativa. 

 

No discurso empresarial sobre a “responsabilidade social corporativa”, tida como 

uma conduta “avançada e moderna”, em contraposição às tradicionais práticas 

filantrópicas e assistencialistas, não há qualquer menção quanto à participação das 

empresas na configuração dos “problemas sociais” do país. Nesse discurso, tais 

problemas não nascem na e com a empresa, sendo, portando, externos a ela.  As 

empresas, obviamente, atenuam os impactos de suas operações “re-estruturadas” sobre 

os trabalhadores, a “comunidade” e o meio ambiente, responsabilizando o Estado por 

“não fazer a sua parte” em prol do desenvolvimento econômico e social do país. 

 

Ora acusando o Estado pela sua ineficiência na “gestão social”, ora reconhecendo a 

sua incapacidade em responder sozinha aos dilemas sociais do país, a empresa propõe-

se a colaborar por meio de suas ações sociais. Tais ações, no entanto, não se limitam, 

apenas, aos seus empregados, mas se estende às “comunidades” circunvizinhas e à 

sociedade. Reforça-se, então, a necessidade de uma parceria, de um pacto entre empresa, 

Estado e sociedade, como condição para viabilizar o “desenvolvimento social”. 

 

Trata-se de uma estratégia político-econômica, revestida de um discurso 

afirmativo da responsabilidade empresarial para com “o social” e com o meio ambiente, 

que busca criar um aparente consenso entre as iniciativas capitalistas, as bandeiras de 

luta dos movimentos sociais e as “ações solidárias” da “sociedade civil”. Então, 

reconhecendo as expressões da questão social, como sendo pertinentes às suas 

prerrogativas, e dispondo-se a assumir um “ativismo social” em busca de soluções 

alternativas, que se somam aos esforços do “terceiro setor”, as empresas isentam-se de 

qualquer “culpa” sobre as “mazelas sociais” do país. Para isso, elaboram vários 

argumentos de justificação para a sua pretensa conduta cívica, que escamoteiam a 

“produção destrutiva” de mercadorias, promotora da crise econômica, social e 

ambiental. 
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Assumindo o discurso da “cidadania solidária”, com base na consciência de sua 

responsabilidade em relação aos dilemas sociais do país, as empresas e suas fundações 

buscam legitimar sua intervenção, esfumaçar as vantagens decorrentes de sua 

racionalidade político-econômica e afastar qualquer discussão politizadora sobre a 

questão social, deslocando-a do campo da política, privando-a de uma contextualização 

classista e destituindo-a de suas correspondentes ideologias. 

 

É no âmbito da reificação da ordem social como um todo, portanto, que as 

expressões da questão social são “teorizadas” pelos empresários, a fim de enquadrá-las 

na ótica da “defesa da cidadania” e do “solidarismo” e deslocá-las para o âmbito da 

racionalidade técnica, própria da administração gerencial, com base nos princípios da 

eficiência e eficácia empresariais.  

 

Para esse “gerenciamento”, as empresas contratam uma gama diversificada de 

profissionais, incluindo o assistente social, que coloca seus conhecimentos a serviço da 

estratégia de seus empregadores. Nesta estratégia, prevalece a lógica dos interesses 

corporativos, com vistas à obtenção de resultados vantajosos, com o desenvolvimento 

de ações sociais, seja depurando a imagem da empresa e potencializando o marketing 

institucional, seja obtendo a isenção de impostos, subsídios e incentivos, entre outras 

vantagens econômicas e políticas. 

 

Atuando nos “programas de responsabilidade social” das empresas e suas 

fundações, o assistente social é requisitado para levantar demandas e necessidades, 

operar com recursos para atendê-las, racionalizar e administrar sua distribuição e, 

ainda, controlar o acesso e o uso dos serviços sociais pelos “assistidos”. Portanto, o 

assistente social tem, no conteúdo político-ideológico de sua atuação técnico-operativa, 

a possibilidade de estender os domínios da corporação capitalista para muito além da 

fábrica. 
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