
                
 

 I Seminário de Sociologia da UFSM - 08 e 09 de junho de 2017 

Bruna Siqueira de Almeida1 

 

Engajamento subjetivo e as mudanças organizacionais – um olhar sobre a 

empresa multinacional.  

Ano após ano os processos de trabalho na sociedade capitalista encontram-

se diante de transformações que afetam o ambiente de trabalho, as empresas e 

também o trabalhador. Estas mudanças estão acompanhadas de múltiplas 

consequências, como a própria alteração das hierarquias de trabalho que passam 

de um modelo verticalizado para um modelo horizontalizado, a preocupação 

crescente com controle de qualidade por parte das empresas, a necessidade de 

contínua qualificação dos trabalhadores e também de incentivo à responsabilidade e 

subjetividade na construção de uma empresa flexível. 

Com base nestas considerações, será explorado a relação entre os processos 

de flexibilidade e as mudanças organizacionais no que tange a necessidade de 

engajamento do trabalhadores dentro de uma empresa multinacional situada em Rio 

Grande/RS, sendo parte de uma pesquisa que está em processo de construção no 

mestrado em Sociologia na Universidade Federal de Pelotas. 

A flexibilidade se refere a um sistema de acumulação que tem características 

distintas do anterior modelo fordista de produção, significando por sua vez, uma 

flexibilização dos processos de trabalho, do mercado e da própria produção de bens 

de consumo. Estas transformações implicam a necessidade de adaptação à um 

mercado em constante mudança e oscilação e uma produção de bens de consumo 

diferenciados e em quantidades exatas, evitando a produção em massa que muitas 

vezes não chega a ser consumida. Neste cenário há grande crescimento do setor de 

serviços, mudanças tecnológicas frequentes e também alteração dos processos 

organizacionais para que seja possível acompanhar as novas necessidades do 

capitalismo. 
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 Dentre as mudanças dos processos organizacionais, destaca-se a atuação 

das empresas visando engajar os trabalhadores com seus objetivos, ou seja, a 

busca da integração das competências dos trabalhadores junto à empresa, fomento 

da multifuncionalidade, autonomia e contínua especialização para o trabalho. Desta 

forma, o trabalhador passa a atuar em diversas frentes, sendo muito mais versátil às 

necessidades das empresas flexíveis. 

Neste contexto surge um trabalhador que é responsável por si e por seu 

sucesso profissional, o fomento da autonomia é tão profundo que passa a incutir a 

necessidade de estar sempre em movimento, em busca de novas oportunidades e 

melhores salários. Na empresa multinacional este fomento fica ainda mais evidente, 

diante da possibilidade de rápida ascensão profissional. O engajamento subjetivo 

ocorre pela aproximação do trabalhador à empresa, solicitando a todo tempo que 

este colabore com suas metas para que seja possível colher os frutos do sucesso. 

Em pesquisa realizada junto ao site corporativo de uma empresa do ramo de 

fertilizantes na zona portuária do município de Rio Grande, percebe-se que a mesma 

busca exaltar seu comprometimento social com o trabalhador por meio de diversas 

práticas organizacionais como a preocupação com o bem estar de seus profissionais 

objetivadas nos benefícios tais como plano de saúde para o trabalhador e seus 

familiares, serviços de encaminhamento a programas de tratamento de obesidade e 

do uso de drogas. Também se destaca o comprometimento com questões 

ambientais (pela redução de emissão de carbono e uso consciente dos recursos 

hídricos) e de nutrição da população mundial. Estes discursos convocam o 

trabalhador a agir diante da oportunidade de ajudar a sociedade como um todo, 

desta maneira, ele não tem apenas um trabalho, mas um compromisso social. 

Para que o trabalhador seja cuidado pela empresa portanto, ele precisará 

fazer parte dela e colaborar com seu crescimento, primeiramente passando por um 

criterioso processo de seleção intitulado “gestão de talentos”, ou seja, o trabalhador 

precisará agarrar as oportunidades e mostrar-se engajado com a empresa. Este 

engajamento por sua vez, possibilitará ter ainda mais oportunidades, culminando em 
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uma política meritocrática pautada na responsabilização de cada indivíduo pela sua 

condição.  

O que fica claro é que as novas práticas de gestão conferem novos sentidos 

ao trabalho, este não é mais um trabalho mecânico e desprovido de subjetividade, 

ao contrário, a empresa tem se mostrado como própria fonte de subjetividade, já que 

o trabalho é um lugar de compartilhar experiências e de aprendizado contínuo, 

evitando a ociosidade e a alienação. Assim há uma inversão na forma de 

compreender o significado do trabalho e dos mecanismos de controle sobre o 

trabalhador que agora parecem muito mais fluídos e complexos que no modelo 

fordista em que os trabalhadores tinham poucas possibilidades de contribuir para as 

mudanças de sua condição e do seu trabalho. 

 


