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O presente trabalho busca conhecer a atuação do assistente social na área privada, 
identificando sua participação na elaboração de projetos sociais e seu papel frente à 
gestão da Responsabilidade Social Empresarial. Os projetos sociais são importantes 
instrumentos de intervenção, que podem ser utilizados para modificar a realidade do 
meio social dos trabalhadores. O profissional de Serviço Social possui experiências 
com relação à intervenção junto às classes sociais, fazendo mediação no campo 
sócio funcional de todas as áreas em que atua. Assim, é um profissional que possui 
todos os aportes teóricos, metodológicos, técnico-operativos e ético-políticos 
necessários para realizar a mediação das tensões entre capital e trabalho, causadas 
pela divergência de interesses entre as classes. Destacam-se assim como um 
importante profissional na empresa privada, atuando na gestão de Responsabilidade 
Social , agregando valor à dinâmica institucional empresarial por intermédio de 
projetos específicos de intervenção ou por meio de atendimentos sociais realizados 
não apenas aos trabalhadores, em busca da garantia de seus direitos, muitas vezes, 
distanciados  pela lógica capitalista, mas também à comunidade. 
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INTRODUÇÃO 

O mundo estava devastado pela Segunda Guerra Mundial e no Brasil a 

ditadura do Estado Novo controlada por Getúlio Vargas (1937-1945)oprimia toda e 

qualquer forma de liberdade.  Nesse cenário, em 25 de Junho de 1946, foi ditado o 

Decreto 9.403 que atribuía à Confederação Nacional da Indústria (CNI) a criação do 

Serviço Social da Indústria, o SESI, decreto esse que foi uma conquista para 

diversos empresários, entre eles Roberto Simonsen de São Paulo e Euvaldo Lodi, 

do Rio de Janeiro, pois acreditava que o desenvolvimento e crescimento do país 

exigiam tranquilidade social, solidariedade entre trabalhadores e patrões e com essa 

convicção assistencialista, apontavam que o profissional de Serviço Social teria perfil 

claro para essa atuação.   

O Serviço Social empresarial surgiu com o caráter de conciliador, porém 

com o passar dos anos sua atuação dentro das empresas foi se modificando. Na 

década de 1960, através da reorganização dos processos de trabalho da empresa, 

analisaram a necessidade de se investir no bem estar social do trabalhador e de 

suas relações de trabalho. Assim, a empresa adota uma proteção de assistência 

médico-social a fim de manter o bem-estar do trabalhador e, consequentemente, 

aumentar a produtividade.  

A atuação do assistente social era pautada pelo assistencialismo, com 

caráter conservador em suas atribuições. Nessa linha, as relações sociais dos 

indivíduos eram abordadas no plano de suas vivências imediatas, como fatos, como 

dados, que se apresentam em sua objetividade e imediaticidade  no qual o caso 

social era verificado como um processo psicossocial, isto é, uma situação-problema 

na qual os fatores objetivos da situação de vida do trabalhador não se separam dos 

fatores subjetivos.  

Através do desenvolvimento e crescimento constante da empresa, a divisão 

de Serviço Social deixa de exercer totalmente suas funções iniciadas na década de 

1960, passando a executar funções como a política de benefícios da empresa, o 

treinamento de novos contratados, elaboração de plano para cursos de gerência e 

participar da prevenção de acidentes de trabalho, ainda como forma de manter o 

bem estar do trabalhador. 



 Em 1980, ocorre um aprofundamento da Globalização, com grandes avanços 

tecnológicos mundiais e padrões de consumo sofisticados, o que gera um desafio 

para as empresas, que se deparam em um cenário de maior competitividade, onde 

devem estar sempre em busca do domínio de conhecimento e informação. Assim, a 

Responsabilidade Social Empresarial surge como uma estratégia para a 

competitividade no mercado, ainda mais que, com o advento do Neoliberalismo, 

onde temos a mínima intervenção Estatal, fazem-se necessárias outras estratégias 

para se atender as necessidades naturais da sociedade. Uma dessas estratégias é a 

parceria com o Terceiro Setor, que por ter um contato direto com os empregadores, 

têm facilidade para captar recursos e outros procedimentos que necessitem de 

decisões imediatas, então, atua dando respostas às necessidades da sociedade. 

Com isso, o assistente social passa a ser necessário na empresa, por conhecer os 

trabalhadores e suas realidades. 

       Atualmente, são diversas as modalidades de contratação para o assistente 

social na empresa, mas ele ainda é requisitado para atuar em algumas situações de 

trabalho que interferem na produtividade e nas necessidades de reprodução 

material, e também é chamado para intervir em novos projetos, principalmente na 

Responsabilidade Social da empresa, revelando uma maior integração da empresa 

com a sociedade, através de projetos sociais, que são inerentes à atuação do 

profissional em Serviço Social. 

       Nessa visão destaca-se que o profissional de serviço social é capacitado para 

analisar e decifrar as necessidades as quais o projeto pode alcançar, desse modo, o 

assistente social não elaboraria somente um projeto para se fazer publicidade, 

marketing ou proporcionar uma maior visibilidade à empresa, como os 

empreendedores realmente vêem, mas para efetuar e trazer melhorias ao individuo 

e a sociedade.   

Tomam-se por base esses dizeres apresentados para destacar a 

competência e a atuação do assistente social nas empresas privadas. Levando-nos 

ao tema que gostaríamos de discutir, focando na Responsabilidade Social 

Empresarial, na elaboração de projetos sociais na empresa privada e as 

problemáticas enfrentadas pelo profissional. 

 



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender a atuação do assistente social na área privada, seu espaço de 

atuação, suas competências e seu papel frente à gestão da Responsabilidade Social 

Empresarial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descrever a atuação do profissional em Serviço Social na empresa 

privada, identificando a sua importância. 

 Compreender o verdadeiro significado da Responsabilidade Social 

Empresarial de maneira crítica. 

 Identificar a importância dos projetos sociais, elaborados na empresa 

privada e seus impactos na sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

Neste estudo o procedimento metodológico utilizado, quanto à natureza da 

pesquisa, será de caráter exploratório, que proporciona uma maior familiaridade com 

o objeto estudado, buscando torna-lo mais explícito. Seu objetivo principal é o 

aprimoramento de ideias. Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa será 

bibliográfica, ou seja, baseada em materiais já elaborados, constituídos 

principalmente de livros e artigos científicos, consultados em base de dados Online 

de Busca. 

Segundo Gil (2002, p. 44): “os livros constituem as fontes bibliográficas por 

excelência. Em função de sua forma de utilização, podem ser classificados como de 

leitura corrente ou de referência”. Sendo leitura corrente as obras literárias e as 

obras de divulgação, que têm como objetivo propiciar conhecimento técnico e 

científico, já à leitura de referência, que também pode ser denominada como leitura 

de consulta, tem o objetivo de possibilitar uma rápida obtenção de algumas 

informações pertinentes à pesquisa. Ainda segundo Gil (2002, p. 45): “a principal 

vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente”.  

Para a realização da pesquisa, o referencial teórico será baseado na obra de 

tais autores como: Carlos Montaño que será utilizada a obra “Terceiro Setor e 

Questão Social”, que pretende provocar uma discussão que leve a um repensar do 

universo de ação do Terceiro Setor.  

Também utilizaremos para a pesquisa a obra “Poder, Cultura e Ética nas 

Organizações”, de Robert Henry Srour, sua obra analisa as organizações a partir do 

poder, da cultura organizacional e da ética, revelando a nova estrutura do 

capitalismo social e abordam temas atuais como a revolução digital, a globalização 

econômica, as mudanças nas relações de trabalho e as pressões da cidadania 

organizada. Por fim, também será utilizada a obra de Ursula Karsch, “Serviço Social 

na Era dos Serviços”, em que Karsch procura analisar a atuação profissional do 

assistente social em uma realidade considerada complexa e conflituosa, inclusive no 

campo da empresa privada. 



DESENVOLVIMENTO 

A reestruturação produtiva em curso das duas últimas décadas impactou no 

ser e no fazer das profissões. Grandes avanços na tecnologia e padrões de 

consumo sofisticados tornaram o mercado cada vez mais competitivo, o que gera 

novos desafios às empresas, que estão sempre em busca de novas estratégias. 

Antigas práticas foram criadas e recriadas de acordo com o movimento do mercado 

de trabalho e novas exigências profissionais foram necessárias.  

O Serviço Social surge no âmbito empresarial quando ainda se tinha o perfil 

conservador, utilizando-se de práticas assistencialistas. Após o movimento de 

reconceituação da profissão e todas as mudanças ocorridas na sociedade, a 

atuação do assistente social na empresa também se modifica, tornando-se cada vez 

mais necessário. 

Com o crescimento e a institucionalização da gestão socialmente responsável 

das empresas, abriram espaços para inserção de profissionais com novos perfis, 

baseado no comprometimento social e com competências técnicas para suprir tais 

necessidades. A atuação do assistente social ligada a Responsabilidade Social 

Empresarial deve constituir para o gerenciamento e desenvolvimento institucional e 

organizacional o qual expressar-se por meio de coordenação e gestão de projetos 

sociais. Este profissional deve estar capacitado a fim de identificar mediações e 

mudanças ocorridas constantemente nas organizações. 

A Responsabilidade Social revela uma maior integração da empresa com a 

sociedade, através de projetos sociais, que são inerentes à atuação do profissional 

em Serviço Social. Segundo o Código de Ética da profissão, art. 4 (CFESS: 2002, 

p.17) são competências do assistente social: “elaborar, coordenar, executar e avaliar 

planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social 

com participação da sociedade civil”.  

Um projeto social busca, por meio de um conjunto integrado de atividades, 

transformar uma parcela da realidade, reduzindo ou diminuindo um déficit, ou 

solucionando um problema, para satisfazer as necessidades sociais.  

   



RESULTADOS PRELIMINARES 

 O objetivo principal da pesquisa visou apresentar a contribuição no agir 

profissional dos assistentes sociais, relacionado a análise e reflexão da prática do 

Serviço Social nas empresas e sua contribuição no clima organizacional e 

responsabilidade social das mesmas. Os profissionais vêm garantindo seu espaço 

nas empresas por meio de trabalhos como: a educação continuada, a integração 

dos funcionários e familiares nos locais de trabalho, a busca da qualidade de vida e 

garantia de direitos dos trabalhadores. Isso tudo além de exercer funções como a de 

assessoramento aos membros das diretorias das empresas e até mesmo de 

gerência das mesmas. Com as transformações da sociedade, onde as empresas 

devem cada vez mais melhorar seus índices de qualidade do clima organizacional e 

de responsabilidade social para atender as requisições feitas pela competição no 

mercado de trabalho, o Serviço Social tem em sua práxis, o papel fundamental de 

mediar os possíveis conflitos em uma empresa, através de técnicas e instrumentos 

pertinentes à profissão, proporcionando aos seus servidores a qualidade de vida e 

atendimento das suas necessidades sociais. É preciso entender que na profissão do 

Assistente Social é importante investir em aperfeiçoamento teórico e técnico 

operativo, pois só assim o profissional estará mais apto para trabalhar com as novas 

situações postas no cotidiano, para que possa legitimar sua prática profissional e 

preservar seus espaços de atuação. 
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