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Introdução 

Nas últimas décadas, as relações de trabalho vêm sofrendo alterações decorrentes 

do modelo pós-fordista que acarretou a flexibilização, a terceirização/subcontratação, a 

desterritorialização das empresas-rede, o empreendedorismo, os círculos de qualidade, a 

auto-gestão, entre outros aspectos. Tais transformações têm gerado uma mudança na 

cultura do trabalho a fim de legitimar o novo espírito do capitalismo. O objetivo deste 

estudo é abordar, de modo preliminar, como essa nova cultura organizacional capta e 

manifesta ideologicamente essas transformações, gerando um perfil desejável do 

trabalhador contemporâneo. Segundo o discurso administrativo, o intuito é a valorização e 

incentivo do funcionário (chamado nos dias atuais de “colaborador”, terminologia que já 

indica um viés ideológico). Nossa hipótese investigativa indica que esse discurso 

organizacional sedimentará as constantes mudanças das relações de trabalho instauradas 

por um modelo de flexibilização. Outras características preferíveis ao trabalhador na 

atualidade são a adaptabilidade, com a competência de inovar e ter mais iniciativa (ser 

“proativo”, no jargão gerencial). O líder também é valorizado no contexto da 

individualização flexível, que está relacionada com a auto-responsabilidade do trabalhador. 

O auto-gerenciamento, que se dá pela liderança, institui uma autonomia controlada, em que 

o trabalhador é responsável por si próprio. Esse padrão comportamental permite que a 

empresa elimine cargos de supervisão e, consequentemente, da hierarquia organizacional.  

A fim de estudar esse perfil do trabalhador flexível, propomos uma revisão bibliográfica 

focada nos eixos da sociologia em contraponto ao discurso gerencial de livros, manuais e 

veículos de comunicação. 

 

1. Reestruturação produtiva: a flexibilização do trabalho 

Nos últimos 30 anos, as relações de trabalho têm passado por mudanças. Ainda que 

não se caracterizem de forma homogênea, o novo modelo de trabalho desenvolvido no pós-
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fordismo (segundo a terminologia de Coriat, 1993) tem implicado em uma série de 

transformações nas relações de trabalho. O modelo de reestruturação produtiva mais 

difundido foi o toyotismo, que procurou melhorar alguns pontos do fordismo: 

 

(A fábrica) Toyota não podia permitir-se ao luxo de criar desperdício, 

faltavam armazéns, espaço na planta  e dinheiro, e não produzia grandes 

volumes de um só tipo de veículo. Mas determinou que podia usar a ideia 
original de Ford de fluxo de material contínuo (ilustrada na linha de 

montagem) para desenvolver um sistema de fluxo peça por peça que 

podia ser mudado de maneira flexível segundo a demanda do cliente e 

que fosse ao mesmo tempo eficiente. A flexibilidade requeria conduzir 
metodicamente a ingenuidade dos trabalhadores para melhorar os 

processos de forma contínua (LIKER, 2011, p. 50, tradução nossa). 

 

O toyotismo, portanto, não substitui o fordismo de forma absoluta. “O toyotismo 

penetra, mescla-se ou mesmo substitui o padrão fordista dominante, em várias partes do 

capitalismo globalizado” (ANTUNES, 1999a, p.16). Castells (2002) aponta uma linha 

divisória na evolução do capitalismo a partir dos anos 70, quando algumas empresas 

passaram a adotar novas estratégias tais como a “inovação tecnológica e a descentralização 

organizacional” (p136).  

Entre outros efeitos, assistimos ao surgimento das chamadas empresas-rede, ligadas 

pelas NTICs (Novas Tecnologias da Informação e Comunicação). Outro traço da descrição 

sociológica das transformações do conteúdo do trabalho é a eliminação de cargos de chefia 

na hierarquia da empresa, dando lugar a Círculos de Controle de Qualidade (CCQ), à 

“gestão participativa” e busca da “qualidade total”. Nesses modelos, os próprios grupos de 

trabalhadores, em seus setores, assumem a auto-gestão e, consequentemente, a 

responsabilidade pelos “insucessos” produtivos da equipe.  

As relações de trabalho, especialmente a mão-de-obra, também se tornam mais 

flexíveis. Amparados por políticas governamentais, as leis trabalhistas passam a viabilizar 

novas formas de contratos, que garantem à empresa mais facilidade na alteração no seu 

quadro de funcionários. No modelo pós-fordista, as empresas passam a focar uma única 

atividade, terceirizando e/ou subcontratando empresas para atividades secundárias. 

Além dessas transformações (incluindo a flexibilização da mão-de-obra, redução de 

direitos sociais, terceirização, prestação de serviços), somam-se a “implantação da filosofia 

de Administração  de Recursos Humanos e de processos de Gestão de Qualidade Total 

[…]” (PAULINO, 2001, p.278). Isso nem sempre corresponde à qualidade do serviço ao 

consumidor final, mas, sim, ganho em produtividade e economia de recursos. 
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Esse novo panorama organizacional acarreta uma alteração no modo de pensar e 

sentir do trabalhador. “O importante trabalho de modernização, ao qual a maior parte das 

empresas se dedicou, mudou o comportamento e a mentalidade profissional” (LINHART, 

2007, p. 112), gerando significados ambíguos. Por um lado se vislumbra uma maior 

liberdade e autonomia para o trabalhador se realizar profissionalmente; por outro lado, essa 

liberdade é limitada aos interesses e metas das empresas. No novo modelo de trabalho, 

temos “milhares de círculos de qualidade, grupos de expressão, a moda dos projetos 

empresariais, os esforços realizados em matéria de comunicação” (LINHART, 2007, p. 

98).  

Se as mudanças se deram em termos estruturais, foi preciso legitimar o novo 

modelo. Segundo Lima (2010b), o trabalhador passa a incorporar uma nova cultura do 

trabalho, marcada pelos valores do chamado capitalismo flexível e que é composta por um 

ideário, com distintas gradações. Essa cultura prevê “[…] o desenvolvimento de um 

projeto de autorrealização  que vincula, por um lado, culto ao desempenho individual e 

exaltação da mobilidade, e por outro, concepções reticulares do vínculo social” 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 239). 

No ambiente de trabalho, a linguagem bem como as práticas gerenciais irão 

colaborar para a formação da chamada cultura organizacional, que acaba reproduzindo as 

relações de trabalho.  

 

2. Cultura organizacional 

Antes de abordar o perfil preconizado pelas empresas e pela atual fase capitalista de 

flexibilização do trabalho, é preciso compreender alguns aspectos a respeito da chamada 

cultura organizacional e dos estudos a seu respeito. Vale destacar que a cultura 

organizacional está intrinsecamente ligada ao modelo de produção sobre o qual a empresa 

ou um sistema de produção se apoia. No contexto da flexibilização do trabalho, a cultura 

ganha a atenção no mundo empresarial.  Liker (2011) defende a cultura organizacional 

como elemento determinante no sucesso do modelo toyotista. 

 

A ideia fundamental que tenho em meus estudos sobre Toyota é que seu 

êxito deriva do equilíbrio entre o rol de pessoas em uma cultura 

organizacional que espera e valoriza sua melhora contínua, e um sistema 

técnico enfocado em obter o fluxo de alto valor agregado (LIKER, 2011, 
p. 16, tradução nossa). 
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De acordo com Oliveira (2009), “o interesse dos cientistas do comportamento pelos 

problemas organizacionais é relativamente recente e tornou-se popular no início da década 

de 1950.” (p. 75). Muitas organizações focavam o estudo do comportamento humano com 

interesse interdisciplinar.  

Os estudos se intensificam com a consolidação de empresas multinacionais que são 

as primeiras organizações a disseminarem produtos, serviços e valores de seus países de 

origem para os países periféricos. E tais empresas foram o berço das práticas gerenciais 

modernas, compreendidas nos trabalhos de marketing. A partir dos anos 70, com a 

implantação do novo modelo produtivo (do qual o toyotismo foi o mais exponencial), os 

estudos sobre a cultura organizacional se consolidaram. Mas não se concentraram à área da 

administração. 

Fleury e Fischer (1996) sintetizam que a complexidade desses estudos se inicia com 

o próprio termo “cultura”, disperso em distintas áreas do saber:  

 

A noção de Cultura nos atira no meio de um emaranhado conceitual que 

se apoia em toda a literatura etnográfica e arqueológica que se inicia 
ainda no século passado. A antropologia, ciência social que se iniciou na 

Europa, tem e certa forma motivação inversa às das demais ciências 

sociais. A sociologia e a economia buscam “leis” que pudessem explicar 
os processos que elegeram como objeto de seus campos científicos 

respectivos. De qualquer forma ambas surgiram para buscar constantes e 

semelhanças, enquanto a antropologia nasce como fascínio pelo diferente 
(p. 35). 

 

Consequentemente, a expressão cultura organizacional  também tem tido estudos 

alocados em diversas áreas do saber: 1. Administração, com fins bastante instrumentais e 

pragmáticos; 2. Antropologia, pela tradição nos estudos culturológicos; 2. Sociologia, pela 

análise das transformações de sociabilização do homem bem como formas de interação 

entre grupos, e temas que abordam a burocracia, as organizações e a liderança; 3. 

Comunicação, por entender o fluxo informacional na empresa como aspecto central na 

otimização de uma cultura organizacional eficiente.  

Além dessas áreas, a Psicologia (especialmente a comportamental) e Recursos 

Humanos entre outros têm dado destaque a esses estudos. Entre os tópicos enfocados estão 

seleção de pessoal, treinamento, motivação, satisfação, desempenho no trabalho e 

personalidade. 

Importante ressaltar que existem terminologias diferenciadas conceitualmente por 

alguns autores. Cultura organizacional, cultura do trabalho, cultura empresarial ou 
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gerencial são as mais usadas. Por questões de limitação, nos referenciamos ao termo 

cultura organizacional de forma genérica, sem reforçar a necessidade, em um estudo 

posterior e mais aprofundado, da importância dessa delimitação conceitual. 

Barbosa (2001, p.12 e 13) indica três momentos dos estudos sobre cultura 

organizacional. O primeiro deles (década de 1960) caracteriza-se pela visão de cultura 

como instrumento de melhoria das organizações. No segundo momento (início da década 

de 1980 até início da década de 1990), o Japão figura como um país que destacou a 

percepção da cultura organizacional em sua dimensão pragmática. A cultura passa a ser 

considerada uma variável da estratégia gerencial e de competitividade. No terceiro 

momento (meados da década de 1990 até os dias de hoje), dá-se a consolidação da 

interpretação pragmática da cultura. 

Como cultura organizacional, do ponto de vista da Administração, entende-se o 

“conjunto de valores em vigor numa empresa, suas relações, hierarquia, definindo os 

padrões de comportamento e de atitudes que governam as ações e decisões mais 

importantes da administração” (LACOMBRE e HEILBORN, 2003, p. 354). Aprofundando 

a conceituação, os mesmos autores relacionam a cultura organizacional à “aceitação do 

não-conformismo”, “a competição interna”, “a capacidade de ação e de adaptação às 

mudanças externas”. Assim, “a cultura da empresa é um recurso da administração e pode 

ser usado para alcançar os objetivos, da mesma forma que a tecnologia, insumos de 

produção, os equipamentos, os recursos financeiros e os recursos humanos” (p.354). 

Ao abordar o relacionamento entre indivíduos e organizações, Oliveira (2009) 

explicita, de maneira crítica: “além do sucesso, em grandes organizações, transparece 

muito mais a preocupação com as metas organizacionais  e com a contribuição dos 

indivíduos para a consecução dessas metas do que com a realização desses indivíduos” (p. 

80). Tal problema é, de fato, central nos estudos sociológicos, que mostram desde Marx, 

como o trabalho pode gerar um efeito alienante ao descolar o indivíduo/trabalhador de seu 

próprio trabalho. O trabalho, fonte de realização, transforma-se em frustração.  

Para Oliveira (2009), haveria um contrato social que, por parte da organização, 

incluiria: 

- Lealdade cega para com as metas da organização 

- Comportamento racional 

- Pensamento estereotipado, que condiciona as relações pessoais a regras formais 

preestabelecidas;  

- Deferência à autoridade institucionalizada;  
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- Adoção de critérios de eficiência.  

 

Em outro momento, Oliveira (2009) dirá que no contexto da cultura organizacional, 

o individuo é visto de forma incompleta por parte da empresa: 

 

Durante a relação indivíduo-empresa, há uma cisão do comportamento: 
de um lado a força de trabalho com subordinação às regras da empresas, 

de outro o vivenciar emoções nem sempre expressas adequadamente. O 

processo de firmar o contrato de trabalho, na verdade, caracteriza-se por 
acatar normas, os valores (OLIVEIRA, 2009, p. 252). 

 

Essa criticidade, no entanto, não é um ponto de vista privilegiado por parte do 

discurso empresarial, que está em consonância com outros discursos e fontes, como 

veremos a seguir. 

 

3. Meios de divulgação do perfil do trabalhador 

Procurando esclarecer qual o perfil do novo trabalhador, torna-se necessário buscar 

as fontes que reforçam ou manifestam esse perfil, em geral, de maneira positivada. Neste 

artigo, destacamos três delas.  

Sem dúvida alguma, os ambientes de trabalho (empresas, escritórios, oficinas, 

agências e tantas outras modalidades) devem ser o reino das práticas gerenciais que 

estimulam o trabalhador a ter mais eficiência e, como diz o jargão competitivo, a “vestir a 

camisa”. Aliás, decorre daí uma série de expressões semânticas que remetem ao mercado e 

o ambiente de trabalho com um viés competitivo. As metáforas variam: vão do esporte à 

guerra. “Competir”, “arriscar”, “traçar planos e estratégias”, “trabalhar em equipe”, 

“atacar” etc.. Essas são algumas expressões disseminadas a conta-gotas, continuamente, 

por fontes as quais não se limitam ao ambiente empresarial.  

Outra fonte significativa são os chamados meios de comunicação de massa (MCM), 

a destacar: jornais, revistas, televisão e internet. Nessas publicações e edições, o trabalho 

contemporâneo é visto, via de regra, como um mundo repleto de oportunidades, o que gera 

um fascínio e um espírito competitivo pela ascensão social por meio do trabalho 

(especificamente, na progressão da carreira). Os MCM produzem publicações 

especializadas focadas no mundo dos negócios, e também programas de entretenimento e 

jornalístico, que vão desde jogos como reality shows (O Aprendiz é um exemplo) até 

telenovelas (nas quais o trabalho é visto como algo glamoroso ou dignificante, por mais 

precário que seja), passando, claro, pelos jornais. 
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Outro “ambiente” que funciona como canal de divulgação dessa cultura é o sistema 

escolar, especialmente os cursos de graduação focados no desempenho do aluno/formando 

no mercado de trabalho. A formação por habilidades e competências é a tônica da 

atualidade, e tem ganhado força a partir de órgãos governamentais, como o MEC 

(Ministério da Educação e Cultura). 

“Preparar o aluno para o mercado de trabalho”. Com esse mote, faculdades, centros 

de formação, cursos técnicos e profissionalizantes “vendem” a promessa de preparar o 

aluno – não somente em termos técnicos - mas também preparar seu espírito e sua força de 

vontade para lutar em busca de um lugar ao sol, ou seja, um bom emprego. Vejamos: 

 

A escola necessita fazer com que o aluno mergulhe na abundância de 

dados disponíveis, que consiga dar soluções aos problemas apresentados. 
Os alunos não são orientados a dar soluções aos problemas que podem 

aparecer nas empresas, e na sua própria vida particular, de forma crítica, 

ou seja, a transformar a informação para solucionar o problema e com 
isso adquirir o conhecimento e a experiência (OLIVEIRA, 2009, p. 64). 

 

 Nesse sentido, os discursos pedagógico e administrativo convergem sob uma 

roupagem de melhorar o ensino quando, no horizonte, vislumbra-se, na verdade, uma 

melhoria da eficiência do funcionário para as organizações. 

Nesse instante, passemos a entender algumas características que compõem o perfil 

que vai ao encontro dessa cultura organizacional difundida pelos meios descritos acima.  

 

4. Perfil do trabalhador/colaborador 

Nem sempre o contexto da flexibilização é identificado de forma clara pela mídia, 

pela escola e por outros sistemas. Muitas vezes, são usadas expressões mais vazias, ou 

mais genéricas como “Nova Ordem Mundial”, “globalização”, “revolução tecnológica”, 

“nova revolução industrial”. No entanto, a raiz é a mesma, já que todos esses fenômenos 

estão interligados. 

Buscando ir direto ao foco de nosso estudo, vejamos algumas citações que remetem 

à “base do futuro”, ou seja, o novo perfil do trabalhador: “As empresas estão valorizando o 

funcionário criativo, flexível, capaz de se adaptar rapidamente às mudanças, um problema 

para as escolas e universidades em prepararem o aluno para o trabalho” (OLIVEIRA, 

2009, p. 65). 

O autor fala, em seguida, especificamente do campo da administração, mas cujas 

exigências percebemos em vários outros campos de atuação: 
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No campo da Administração exige-se raciocínio lógico, versatilidade e 
criatividade. São alguns tópicos fundamentais, além do domínio de um ou 

dois idiomas e da Informática para o ingresso num mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo, exigindo-se do futuro administrador de 
empresas a capacidade de organizar, planejar e dirigir os recursos de que 

dispõe (...) (OLIVEIRA, 2009, p. 65). 

 

Nota-se que a expressão “mercado de trabalho cada vez mais competitivo” atribui 

ao trabalhador a responsabilidade de vencer nesse ambiente, que estaria repleto de 

oportunidades para os talentos. 

De maneira complementar, Barbosa (2002) elenca as  qualidades desejáveis do tipo 

empresarial: “iniciativa, autonomia, pró-atividade, empreendedorismo, energia, ousadia, 

autoconfiança, disponibilidade para correr riscos e aceitar responsabilidade pelas 

consequências das próprias ações e vários outros “(p.39-40). 

Vejamos, pois, de acordo com a postura administrativa,  o perfil preconizado a 

partir de capacidades: 

 

Atitudes: refere-se à postura do trabalhador. Para Oliveira (2009), a empresa é uma 

organização conservadora  (p.68), e lá devem ser esquecidos vícios como o individualismo, 

a falta de curiosidade, a falta de respeito, a falta de interesse, a postura, a gíria. São valores 

negativos incorporados muitas vezes pelo jovem na faculdade.  

 

Idiomas e conhecimento em informática. Aqui, uma clara referência à globalização 

e novas tecnologias da informação. 

 

Cultura geral: reflete-se na “necessidade de ler os clássicos da literatura, revistas 

especializadas, jornais diariamente” (OLIVEIRA, 2009, p. 68) 

 

Trabalho em equipe: traduz na “ capacidade de trabalhar em equipe e com bastante 

criatividade, dando um fim ao individualismo 

 

Empatia: “Capacidade de se envolver totalmente com a empresa 

 

Curiosidade intelectual: refere-se ao aprimoramento da intelectualidade, ou seja, o 

“aprender a aprender”.  
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Planejamento: as empresas focam pessoas preocupadas em alcançar objetivos a 

médio e longo prazos e quais habilidade precisam desenvolver. 

 

Ainda seguindo essa linha, Oliveira (2009) cita o autor F. R. Toledo (p.187), que 

possui um “estudo pertinente ao momento atual, embora tenha sido escrito há mais de 15 

anos. Já no início dos anos 80, Toledo traça o perfil do profissional que vai interagir 

adequadamente nos cenários do futuro”. Importante reparar que, conforme explicitado no 

início desse tópico, o contexto da flexibilização do trabalho e todas as suas implicações é 

apagado discursivamente. Mesmo porque, para um modelo lançado na década de 1970, já 

seria possível lançar vistas na década de 1980, sem surpresas (ao contrário do que Oliveira 

indica). 

A lista de capacidades citada ainda inclui os seguintes atributos: “flexibilidade, 

sensibilidade situacional, habilidade em lidar com conceitos, criatividade (...) Não pode 

esquecer que também os valores sociais e a relação capital-trabalho se modificam 

continuamente (ex.: lealdade à organização, “vestir a camisa” etc)” (OLIVEIRA, 2009, 

p.187). 

Em outro momento do texto, o autor afirma:  

 

Lucratividade, competitividade e excelência só ocorrem na proporção 

direta da motivação, do entusiasmo e do comprometimento. 
Comprometimento este, (sic) que visa o bem-estar de seus funcionários 

para que os mesmos possam ter o entusiasmo em sua força de trabalho, 

com a devida valorização (OLIVEIRA, 2009, p.215). 

 

Birley e Muzyka (2001) relatam outra habilidade especial: a capacidade 

empreendedora.  Para eles, os empreendedores “são indivíduos que organizam, operam e 

assumem os riscos associados com um empreendimento que criaram, visando à 

concretização de uma oportunidade que eles e outros identificaram” (BIRLEY e 

MUZYKA, 2001, p. XIII).   

Ainda em relação a esse perfil, temos s seguintes características empreendedoras: 

 

Os empreendedores parecem orientados para realizações, gostam de 

assumir a responsabilidade por suas decisões e não gostam de trabalho 

repetitivo e rotineiro. Os empreendedores criativos possuem altos níveis 

de energia e altos graus de perseverança e imaginação que, combinados 
com a disposição para correr riscos moderados e calculados, os capacitam 
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a transformar o que frequentemente começa como uma ideia muito 

simples e mal definida em algo concreto (DE VRIES, 2001, p.4). 

 

Como profissionais entusiastas, são capazes de motivar a organização: “(…) os 

empreendedores são a força motriz da economia de qualquer país; eles representam a 

riqueza de uma nação e seu potencial para gerar empregos” (DE VRIES, 2001, p. 4). 

Em geral, os livros de administração utilizam estudos de casos sobre 

empreendedorismo, enfocando vida, origem, formação, trajetórias de indivíduos que 

mesmo não tendo um desempenho exemplar na escola ou na vida pessoal, souberam usar a 

criatividade e o divertimento em prol da produtividade.  

Para o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 

importante órgão de disseminação do empreendedorismo no Brasil, os empreendedores são 

“energizadores que assumem riscos necessários  em uma economia em crescimento e 

produtiva. São eles os agentes geradores de empregos, que introduzem inovações e 

estimulam o crescimento econômico” (SEBRAE, 2007, p. 2). O SEBRAE exclui essa 

designação “a gerentes e administradores  de grandes corporações, mesmo aqueles que são 

descritos como empreendedores, devido ao seu gosto pela diversidade, critérios de 

organização, controle, comprometimento e pela disposição em assumir riscos” (p.2). Tal 

restrição, no entanto, não é levada em consideração em nosso artigo, uma vez que, em 

tempos flexíveis, o espírito empreendedor está ligado à espinha dorsal das empresas. A 

camada de gestores que ocupam os cargos administrativos mais altos também incluem o 

corpo de funcionários que devem estar em consonância com a cultura empresarial. Mas 

estes assumem, muitas vezes, uma posição de disseminadores desses valores. São, em 

especial, aqueles que têm um perfil empreendedor, que dão o exemplo e assumem posição 

de liderança. 

Um dos pontos fundamentais de seu Manual do Aluno (2007, p. 19) do curso de 

Empreendedorismo é delimitar claramente as habilidades e competências que caracterizam 

os empreendedores (em clara consonância com o aparato escolar, visto anteriormente). 

Estas habilidades e competências estão divididas em cinco blocos, sintetizados aqui: 

 

- Conjunto de Realização: iniciativa; busca de oportunidades; persistência; busca de 

informação; preocupação com a alta qualidade do trabalho; comprometimento com os 

contratos de trabalho; eficiência 
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- Conjunto do Planejamento e Resolução de Problemas: planejamento sistemático; 

resolução de problemas 

 

- Conjunto de Gestão e Controle: assertividade; monitoramento 

 

- Conjunto de Maturidade Pessoal: autoconfiança; perícia; reconhecimento das 

próprias limitações 

 

- Conjunto de Influência: persuasão; uso de estratégia de influência 

 

- Conjunto da Disponibilidade para os Demais: credibilidade, integridade e 

sinceridade; predisposição para o bem-estar dos empregados; reconhecimento da 

importância das relações comerciais 

 

Para as práticas do chamado marketing interno (ou endomarketing), o trabalhador 

ainda ganha outra terminologia: colaborador. O termo refere-se a uma participação efetiva 

do trabalhador com a empresa. A partir dessa linha de pensamento, o sucesso da empresa 

seria o sucesso do funcionário. O sentimento de “fazer-parte” é uma forma de motivar o 

trabalhador e vários incentivos podem ser oferecidos para que se sinta integrado aos 

objetivos da empresa e, consequentemente, tenha menos resistência às mudanças da cultura 

organizacional. Brindes, viagens, bônus, premiações até melhorias nas condições de 

trabalho e progressão salarial incluem o menu de opções que o gestor dispõe para atrair o 

funcionário para cumprir suas tarefas e envolvê-lo na cultura organizacional. 

 

Considerações finais 

A partir desse artigo, percebemos que o perfil do trabalhador/colaborador é bem 

definido pelo viés administrativo que, de forma pragmática, estipula quais características 

são essenciais para o exercício em uma empresa que já tenha em sua estrutura produtiva 

preceitos da flexibilização. Habilidades, empreendedorismo e liderança são pontos-chave 

para o entendimento desse perfil profissional, que desemboca em uma postura flexível. 

Outra constatação é a falta de criticidade por parte das fontes de disseminação desse 

perfil. Tanto nos manuais gerenciais (nosso principal foco aqui) quanto as escolas e a 

mídia não apontam as raízes da mudança cultural nas organizações, ligadas em especial à 

reestruturação produtiva flexível. A globalização é um dos fatores mais citados. Também 
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não são tomadas posturas mais criticas em relação às novas obrigações do trabalhador. O 

mundo fantástico do trabalho deve ser conquistado a partir da liberdade de atuação no 

mercado. 

A interdisciplinaridade dos estudos em cultura organizacional também requer  

recorte para um aprofundamento adequado. A partir desse trabalho, constata-se que a 

Sociologia Organizacional é uma das áreas mais apropriadas para os estudos em cultura 

organizacional uma vez que se trata de uma área de contato entre a crítica da Sociologia do 

Trabalho e o pragmatismo da perspectiva administrativa. Dessa forma, será mais viável 

entender a ambiguidade discursiva que cerca o perfil do indivíduo no ambiente de trabalho, 

ora referenciado como “empreendedor/colaborador” (viés gerencial), ora como 

“trabalhador” (viés sociológico).  
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