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1 – Introdução 

 Este trabalho tem como objetivo analisar e comparar as trajetórias de pai e filho em 

diferentes cenários, tanto nos dois momentos que compreendem o capitalismo burocrático e o 

chamado capital impaciente, conceito descrito por Sennett (2006), quanto naquele de uma 

empresa estatal e que viria a ser privatizada. A referência central aqui utilizada é a obra de 

Richard Sennett, notadamente os livros A corrosão do caráter (2009) e A cultura do novo 

capitalismo (2006). Além de pensar as trajetórias de vida e profissionais, a discussão pretende 

apresentar mudanças na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) a partir da ótica do trabalho.  

 As organizações são espaços paradoxais de convivência de pessoas distintas, com 

objetivos distintos, em áreas distintas, que possuem especificidades distintas, trabalhando para 

um objetivo comum. Devido ao processo de globalização e ocorrência acelerada de 

mudanças, é importante conhecer como cada uma dessas gerações se formou numa construção 

de cenário mundial, identificando quais as influências que as constituíram. Não se trata apenas 

de fazer comparações entre as duas gerações, mas, de um processo de reconhecimento das 

diferenças e semelhanças vivenciadas de maneira a incrementar nosso conhecimento, 

colocando frente a frente essas duas gerações que participaram de uma mesma empresa em 

seus dois momentos distintos. 

 Em primeiro lugar é preciso esclarecer um pouco sobre a inspiração para o trabalho. A 

corrosão do caráter é uma obra de Richard Sennett que descreve a história de Enrico, um 

engenheiro bem sucedido que vive imerso no novo capitalismo no qual a palavra de ordem é a 

flexibilidade. As mudanças que ocorrem em um curto espaço de tempo não permitem a ele e a 

sua família criar laços duradouros e profundos com um território ou uma localidade. Por não 

permanecer por muito tempo em um mesmo local, Enrico tem sua história de vida comparada 

a de seu pai, Rico, de origem humilde e que passou a vida no mesmo emprego e com fortes 

laços comunitários com sua vizinhança. A obra levanta um aspecto interessante sobre a 

velocidade e o volume dessa mudança tanto no tocante ao cenário organizacional, como no 

cenário econômico e pessoal de cada trabalhador. 

 Já em A cultura do novo capitalismo, Sennett faz uma narrativa, uma espécie de linha 

do tempo, sobre a passagem das organizações burocráticas em formato piramidal para as 

organizações flexíveis, em um formato por ele denominado de MP3, dando a entender que a 

flexibilidade das organizações é tamanha que isso permite que elas “ativem” as áreas que 
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mais necessitam naquele momento alocando a mão de obra conforme seus interesses. Essa 

mudança alterou o comportamento de trabalhadores de diferentes gerações. Enquanto 

trabalhadores como Enrico possuem uma narrativa linear de suas vidas, essa clareza do tempo 

já não é possível para seu filho, Rico, que vive em uma realidade mais dinâmica e propensa a 

mudanças. Nesse ponto, Weber se torna fundamental para explicar o modelo de gestão 

burocrática, se tornando o principal interlocutor da reflexão de Sennett. 

A comunicação em escala global também é um fator de destaque para esse novo 

capitalismo. As informações se disseminam com muita facilidade e rapidez. Hoje em dia, é 

possível encontrar informação disponível acerca de quase todos os assuntos e o acesso a isso é 

muito facilitado pela internet, que conecta o mundo inteiro de maneira instantânea. Mas é só 

esse processo tecnológico que vem a ser relevante neste estudo. A inovação também vem 

ocorrendo com certa velocidade, objetos eletrônicos se tornam obsoletos com maior rapidez, 

logo o conhecimento acerca deles se torna também obsoleto, tão rápido já se torna necessário 

aprender a utilizar alguma nova tecnologia inovadora, o que vai se tornando cada vez mais 

difícil com a idade. 

Este trabalho se pautou em uma pesquisa de caráter qualitativo, com dois 

entrevistados, pai, cujos nomes são fictícios. João e seu filho, João Júnior, possuem em suas 

trajetórias profissionais algo em comum, a CSN. Ambos estiveram presentes nos dois 

momentos da organização, sendo que João trabalhou por muitos anos na empresa durante a 

fase estatal, enquanto seu filho lá fez estágio, no início da década de 1990. Após saírem em 

busca de novas oportunidades, os dois se reencontraram, anos depois, na companhia já 

privatizada. João como funcionário por contrato de tempo determinado e depois como 

terceirizado, e Júnior como funcionário permanente. 
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2 – Discussões Teóricas 

O cenário organizacional no sistema capitalista e suas mudanças ao longo do tempo 

constituem o cerne da análise desenvolvida por Richard Sennett nos livros A Corrosão do 

Caráter (2009) e A cultura do novo capitalismo (2006). Nessa obra, Sennett recorre a Marx 

Weber para assinalar o processo de organização das empresas da época. Uma divisão 

metódica e organizada do trabalho e das funções de forma a atender objetivos específicos das 

empresas, compreende o racionalismo econômico. Por mais pobre que seja, o trabalhador que 

sabe que ocupa uma posição bem estabelecida estará menos propenso a se revoltar que aquele 

que não tem uma noção clara de sua posição na sociedade Baxter (apud Weber 2004) toca no 

seguinte ponto:  

“Fora de uma profissão fixa, os trabalhos que um homem faz não passam de trabalho 

ocasional e precário, e ele gasta mais tempo vadiando que trabalhando”, e o mesmo 

se nota quando ele conclui da seguinte maneira: “e aquele (que tem uma profissão) 

fará seu trabalho de forma ordenada, enquanto um outro patina em perpétua 

confusão, com negócios a fazer não se sabe onde e não se sabe quando;(...) eis 

porque uma profissão fixa é o melhor para todo mundo”. Baxter (apud Weber, p.147 

2004) 

Como economista e sociólogo, Weber (2004) sustenta que o importante não era o 

trabalho em si, mas o trabalho sustentado de maneira profissional e racional. Sennett alega 

que o tempo ocupava um ponto central na teoria de Weber, um tempo de longo prazo, 

cumulativo e, sobretudo, previsível. Esta racionalização do tempo permitiu que os indivíduos 

vissem suas vidas como narrativas, não no sentido de prever o que aconteceria, mas no 

sentido de saber a maneira como as coisas deveriam acontecer, como as etapas de uma 

carreira, por exemplo. Sennett (2009) vai de encontro a este aspecto citando a história de 

Enrico que possuía uma narrativa linear de sua vida sendo poucos dias muito destoantes dos 

demais, demonstrando assim a rotina, possível na era burocrática. 

Sobre a maneira como era organizada uma cadeia de comando, desde Adam Smith, os 

gerentes tinham uma ideia clara do funcionamento da divisão do trabalho. Para Smith (1988), 

funções bem definidas garantem um maior aprimoramento das forças produtivas, habilidade, 

destreza e bom senso com os quais o trabalho é em toda parte dirigido ou executado, quanto 

mais tempo o trabalhador despende em sua função específica, melhor ele se tornará nessa 
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função específica, e se começar a exercê-la mais cedo, melhor ainda se tornará ao passar do 

tempo.Ainda de acordo com o modelo smithiano, é impossível passar de uma tarefa a outra 

sem que haja um déficit na eficiência, pois raramente, ao iniciar um novo trabalho 

imediatamente após um anterior distinto, ele estará entusiasmado, pois a sua atenção estava 

em outra tarefa diferente, Adam Smith interpreta que o trabalhador demora a se acostumar 

com duas atividades distintas e se ele se dedicasse apenas a uma, seu resultado seria melhor. 

Perícia quer dizer sabedoria, prática, experiência, habilidade em alguma ciência ou arte. 

Para Sennett (2006) perícia possui um significado mais amplo, seria apenas fazer algo bem 

feito, simplesmente por sua própria importância. Autodisciplina, autocrítica, busca pela 

qualidade e observância aos padrões seriam pré-requisitos para a perícia. 

Weber (2004) e Smith (1988) concordam no tocante a divisão do trabalho, para que 

haja coesão é necessária a divisão clara do trabalho de cada funcionário e a cadeia de 

comando é posta em forma de pirâmide, quanto mais alto se escala em direção ao cume da 

pirâmide, menos pessoas ocupam esses “postos” de controle e gerência, porém, quanto mais 

se desce em direção à base, mais pessoas em condição de “obediência” se encontram. Porém, 

o modelo burocrático nos apresenta que um bom desenvolvimento no trabalho decorre da 

possibilidade de executá-lo em caráter exclusivo e não mais a qualquer outro, não há espaço 

para cumprir uma função que não, especificamente, é aquela que foi dada.  

Ao alinhar a religião com o modelo econômico, Weber (2004) expõe que os 

trabalhadores se sujeitam a esse modelo econômico por uma recompensa futura, sem se 

interessar com o que está sendo executado agora, mas esperando que o futuro que aguarda 

com bons frutos que estão sendo plantados no momento atual, porém, esses frutos quase 

nunca chegam de fato.Sennett(2006) confere um viés subjetivo a essa possível frustração, 

segundo ele a pessoa acaba se acostumando a essa disciplina de postergar a realização, não 

permitindo que vivam o presente e gerando um sentimento forte de ansiedade, porém esse 

adiamento da recompensa pode acabar se tornando um modo de vida “se por um lado é uma 

prisão, a jaula de ferro também pode, assim, tornar-se um lar psicológico”(Sennett, 2006). 

O caráter religioso atribuído à jaula de ferro
1
 faz com que os indivíduos se coloquem 

em estamentos já preestabelecidos como uma emanação direta da vontade divina, permanecer 

                                                           
1
Conceito importante na obra de Weber (2007), a ascese transferida dos mosteiros para a vida mundana, e 

consequentemente para a vida profissional e molda a vida de todos, economicamente ativos ou não. Esse 

conjunto de práticas e disciplinas caracterizadas pela austeridade e pelo autocontrole formam para o indivíduo 

uma jaula de ferro. 
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na vida que “Deus o confiou” é quase que uma obrigação religiosa. Podemos observar um 

exemplo deste comportamento em Enrico, como apresentado por Sennett (2009), que achava 

que as pessoas nasciam em determinadas condições e tinham que fazer o possível dentro 

daqueles limites impostos. Porém o final do século XX trouxe algumas mudanças complexas 

que podem ser consideradas rupturas com antigos paradigmas, Sennett (2006), aponta três 

principais pontos: mudança do poder gerencial para o acionário, “capital impaciente” e 

desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação de manufatura. 

Segundo ele, a riqueza que antes ficava confinado às empresas, sejam elas locais ou 

nacionais, e a contas bancárias, agora circula com facilidade ao redor do mundo, esse 

movimento se verificou principalmente em países do Oriente Médio cuja principal fonte de 

renda vem a ser o petróleo. Bancos americanos, japoneses e alemães, e entre populações de 

etnia chinesa do Oceano Pacífico também acompanharam essa expansão. Esse modelo seria 

seguido nas duas décadas seguintes por gigantescos fundos de pensões e pequenos 

investidores que tinham como finalidade a busca de novas oportunidades no cenário 

econômico mundial. 

Sennett (2006) aponta que os gerentes que antes acreditavam estar lidando, 

principalmente, com investidores passivos com os quais já estavam acostumados, e que o tipo 

de retorno esperado seria apenas apresentações de relatórios anuais, tiveram suas ilusões 

jogadas por terra ao se depararem com investidores ativos. Isso aconteceu quando os grandes 

fundos de pensões começaram a pressionar os gerentes, a sofisticação cada vez maior dos 

instrumentos de controle financeiro possibilitou que isso acontecesse. A chamada aquisição 

alavancada que, segundo Gitman (2013), consiste na utilização de recursos de terceiros para 

garantir retorno próprio, no caso citado por Sennett (2006), os novos investidores pegavam 

empréstimos com terceiros para aplicar no mercado financeiro e garantir retorno o suficiente 

para si próprio e para pagar o empréstimo, ou seja, geravam riqueza própria, com capital de 

terceiro. Dada essa informação, ele observou que investidores estavam em condições tanto de 

turbinar uma empresa, quanto de colocá-la “ao chão” ante aos olhos perplexos de seus 

gerentes e diretores. O surgimento desse sofisticado e inédito poder acionário nos abre espaço 

para falar do segundo ponto, o “capital impaciente”. 

Esses novos investidores com os quais as grandes corporações se depararam, queriam 

resultados a curto, e não em longo prazo como antes. Essa nova leva de investidores foi 

batizada por Bennett Harrison como “capital impaciente”. Os dividendos que a empresa é 
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capaz de distribuir importam menos que o preço das ações na hora de avaliar o resultado. Um 

mercado aberto e dinâmico que facilita a rápida compra e venda de ações possibilita 

resultados maiores e mais rápidos que estoques de ações em longo prazo. Mesmo empresas 

que eram sólidas na era da estabilidade sofreram enormes pressões foram exercidas para que 

empresas se tornassem flexíveis e dinâmicas, afinal, a estabilidade não era mais bem vista no 

meio acionário, estabilidade era vista como sinônimo de uma empresa “parada no tempo” que 

tinham pouca capacidade de inovação e adaptação. O ideal de uma individualidade disposta a 

abrir mão tornou-se necessário para que os empresários sobrevivam ao capital impaciente, 

promover a reengenharia
2
 e reinventar-se constantemente tornou-se necessário para manter a 

empresa em cena. 

Porém esta reengenharia causou um efeito negativo na questão do comprometimento 

institucional. Para Oliveira (2011) a competitividade causada pela própria reengenharia 

promoveu rupturas, funcionários leais foram substituídos por funcionários qualificados, 

qualificação passou a ser a palavra de ordem e agora quanto mais diversificadas são as 

experiências e o conhecimento, mais qualificado e comprometido aparenta ser o profissional, 

este comportamento também nos remete a flexibilidade. 

O terceiro e último ponto que vem a ser desenvolvimento de novas tecnologias de 

comunicação de manufatura nos apresenta o cenário real da comunicação globalizada, é 

possível que a informação seja disseminada em sua forma original de maneira inequívoca e 

intensiva por toda uma corporação. De acordo com Sennett (2006), estima-se que na década 

de 1960 as informações levavam meses para descer e/ou subir na cadeia de comando e com o 

avanço tecnológico, atualmente, essa demora não passa de algumas semanas, o que podemos 

considerar como uma mudança significativa na forma de comunicação dentro da empresa. 

A automação, o outro aspecto citado da revolução tecnológica, também tem grande 

relevância, pois agora a base da pirâmide já não precisa ser mais tão larga, não é apenas pura 

e simplesmente reduzir a força de trabalho, é agir de maneira a promover economias com a 

finalidade de reduzir camadas funcionais da base, dadas tais mudanças o cenário linear sofre 

uma modificação significativa, o desenvolvimento linear abre espaço para uma predisposição 

mental capaz de permitir a livre circulação. Para Sennett (2006), existe um conjunto formado 

por três edificações institucionais: casualização, dessedimentação e sequenciamento não 

                                                           
2

Segundo Gonçalves (1994), da maneira corno tem sido formalmente apresentada, a reengenharia é a 

reconcepção fundamental e o reprojeto radical dos processos empresariais para se obter ganhos dramáticos nos 

indicadores de desempenho da empresa: custo, qualidade,serviço e resultados. 
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linear – elas encurtam o tempo operacional da organização. Essa nova forma de trabalhar 

permite aquilo que é conhecido como dessedimentação institucional que ocorre quando certas 

tarefas são confiadas a terceiros dentro ou fora do espaço físico da companhia, a organização 

utiliza os serviços na medida em que a empresa transita entre uma tarefa e outra. Além do 

mais, trabalhadores por contratos podem facilmente ser transferidos de uma tarefa a outra se 

alterando contratos de forma a se alinharem com o andamento das atividades da empresa: 

“o trabalho de curto prazo por tarefa altera o funcionamento do trabalho em 

conjunto. Na pirâmide da cadeia de comando, desempenhamos nossa função e 

cumprimos nosso dever, e eventualmente somos recompensados, como detentores de 

um cargo, pelo desempenho ou por antiguidade; se não formos ignorados na 

promoção ou rebaixados. Seja como for, a infraestrutura da empresa é 

suficientemente clara. Não é o que acontece no mundo oscilante do trabalho de curto 

prazo.”(Sennett, p. 51, 2006) 

Pialoux e Beaud (2012) também tocam nesse aspecto dos funcionários temporários, ao 

contrapor a situação de trabalhadores temporários e trabalhadores próprios da linha de 

montagem de uma fábrica na França em um momento de greve. Eles apresentam uma visão 

diferente, porém complementar do assunto. Segundo os autores, os temporários costumam ser 

contratados em momentos de expansão e para muitos dos funcionários antigos são uma 

demonstração clara da empresa de que esses funcionários mais velhos são perfeitamente 

substituíveis por mais jovens com mais energia. Eles também dizem que muitas vezes estes 

funcionários não são reconhecidos pelos seus nomes, mas são colocados em um bloco e 

reconhecidos como “temporários”. 

Numa organização flexível de Sennett(2006) o poder deixa o topo e assume lugar no 

centro, essa unidade central cuida de estabelecer as tarefas das demais unidades, avalia os 

resultados e toma as decisões de expandir ou encolher a empresa quando julgar necessário. 

Essa divisão da empresa em equipes gera uma competição interna, e como toda competição, 

isso vem acompanhado de certo nível de estresse. A desigualdade também é um algo que 

pode ser gerado pela competição, ela se manifesta de muitas formas, como por exemplo, 

diferenças descomunais entre os salários mais altos e os mais baixos. Esse abandono da 

estrutura piramidal para um comando central é chamado por Sennett (2006) de estrutura em 

MP3, “a máquina de MP3 pode ser programada para tocar apenas algumas faixas de seu 
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repertório, da mesma forma, a organização flexível pode selecionar e desempenhar a 

qualquer momento apenas algumas de suas muitas possíveis funções.” 

Dando continuidade no movimento atual do mercado de trabalho, é importante falar 

sobre autoridade e controle. Para compreende a dimensão da autoridade em Sennett precisa-se 

recorrer a essa questão abordada por Weber (2004). Em seu livro Economia e Sociedade, ele 

aponta o conceito de dominação, que consiste em: 

“Por “dominação” compreendemos então, aqui, uma situação de fato, em que uma 

vontade manifesta (“mandado”) do “dominador” ou dos “dominadores” quer 

influenciar as ações de outras pessoas (do “dominado” ou dos “dominados”), e de 

fato as influências de tal modo que essas ações, num grau socialmente relevante, se 

realizam como se os dominados tivessem feito do próprio conteúdo do mandado a 

máxima de suas ações („obediência‟).”(Weber, p. 191, 2004) 

Para o autor, um mandado pode ser eficaz em virtude de “intuição”, “inspiração” ou 

“persuasão” racional, ou uma combinação de algumas dessas categorias pode suscitar a 

obediência, já a motivação concreta, no caso individual pode ser por convicção de sua 

conformidade, por um sentimento de obrigação, por medo, por mero costume ou por 

vantagens pessoais. São três as categorias de dominação, a dominação burocrática, também 

conhecida como dominação legal, que se dá por leis ou regulamentos administrativos, as 

pessoas possuem competências oficiais fixas e o poder de mando para o cumprimento dos 

deveres também é fixamente distribuído. Essa dominação assume a existência de uma 

autoridade burocrática dotada de poder de mando legal, regulamentado. A dominação 

patriarcal que, segundo Weber (2004), é o tipo de dominação mais importante dos princípios 

estruturais pré-burocráticos, ambas as dominações (patriarcal e burocrática) tem em comum a 

obediência às normas por parte dos submetidos ao poder, porém, diferente da forma 

burocrática, essa obediência se dá pela tradição. A legitimidade deste das regras é garantida 

pela submissão pessoal ao senhor, são regras que não estão em regulamentos, ou seja, são 

regras arbitrárias. Essa dominação também é chamada de dominação tradicional. Já a 

dominação carismática, em oposição à burocrática, não conhece nenhuma forma ou 

procedimento ordenado de nomeação ou demissão, ela é suportada por uma devoção afetiva 

de seus dominados, porém é um tipo de dominação volátil, dadas sua característica subjetiva, 

o dominador pode perder o carisma e ser abandonado pelos seus seguidores, esse tipo de 

dominação é exercida pela autoridade carismática. 
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Voltando a Sennett (2006), os subordinados de uma autoridade burocrática, autoridade 

que segundo Webber (2004) emana da dominação burocrática, podem considerá-la cruel e 

injusta e ainda assim continuarem acreditando nela, as pessoas que estão embaixo sempre 

acabam contando com as que estão acima delas. Já quando se trata de uma autoridade 

carismática, as pessoas que estão abaixo na cadeia de comando, acreditam que uma figura de 

autoridade completará o que neles é incompleto e que as instituições assumirão a 

responsabilidade por eles. 

Para o autor, essa estrutura em MP3 pode solicitar um líder carismático em vez deum 

líder institucional e isso acontece porque os executivos agem mais como consultores. A alta 

rotatividade pode causar esse efeito, neste caso, pode não haver ninguém que tenha 

vivenciado os problemas da organização, que demonstre compromisso com a mesma, esse 

poder do centro de dissipa com uma velocidade maior que antes. Para algumas pessoas este 

modelo de controle central com pouca autoridade funciona muito bem, organizações de ponta 

buscam atrair jovens empreendedores. 

Os três déficits desta mudança estrutural são o baixo nível de lealdade institucional, 

enfraquecimento do conhecimento institucional e diminuição da confiança informal entre os 

trabalhadores. Cada um desses déficits pode ser observado na vida de qualquer trabalhador e 

se relacionam de maneira a formar o chamado capital social. Sennett (2006) aponta o capital 

social como sendo a visão que as pessoas têm do seu próprio envolvimento e esse capital 

social pode ser considerado baixo quando as pessoas o consideram o próprio envolvimento 

como sendo de baixa qualidade e alto quando acreditam que este vínculo pode ser de alta 

qualidade. A lealdade se apresenta como o primeiro déficit. Organizações de ponta da 

sociedade civil apresentam baixos graus de lealdade, e motivo pode ser o contrato psicológico 

de trabalho que envolve essa relação. Como contrato psicológico de trabalho entende-se como 

um conjunto de expectativas entre indivíduo e organização, ou seja, quando o indivíduo 

espera baixa lealdade da empresa, ele também terá para com ela um baixo grau de lealdade. 

No tocante à lealdade, Oliveira (2011) nos acrescenta no que diz respeito à fidelidade 

corporativa. No contexto atual que é marcado por fusões e incorporações, inclusive em caráter 

global, a perspectiva da fidelidade passa a ser quando o funcionário e a empresa possuem 

valores alinhados. Além do óbvio problema que a baixa lealdade traz e da questão da baixa 

fidelidade, temos também a confiança. 
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Já a confiança pode assumir duas formas, a formal e a informal. A confiança forma 

consiste em honrar a respectiva parte em um contrato confiando que a outra parte fará o 

mesmo, e a confiança informal consiste em saber em quem se pode confiar, especialmente 

quando a equipe está sob pressão, esta confiança leva tempo para ser formada e como já foi 

apresentado, as companhias em formato de MP3 são capazes de se moverem conforme a 

necessidade, podendo não dar tempo o suficiente para que essa relação de confiança informal 

seja construída, numa equipe com “idade” de seis meses, é mais difícil perceber a 

confiabilidade de cada pessoa que numa equipe estruturada há anos. 

E, por último, a debilidade do conhecimento institucional se apresenta. A pirâmide 

burocrática, ao mesmo tempo em que impunha a rigidez com seus departamentos fixos e 

funções muito bem delimitadas, permitia aos seus funcionários um vasto conhecimento sobre 

o funcionamento do sistema da empresa, saber quando observar exceções às regras ou 

providenciar acertos em reação aos comandos. No entanto, a nova estrutura acusou um efeito 

“deriva”. Sennett (2009) contempla largamente esse assunto em sua obra e segundo ele: 

“o capitalismo de curto prazo, corrói o caráter dele, sobretudo aquelas qualidades 

que ligam os seres humanos uns aos outros e dão a cada um deles um senso de 

identidade sustentável. (...) a ácida corrosão daquelas qualidades de caráter, como 

lealdade, compromisso, propósito e resolução, que são de longo prazo na 

natureza.”(Sennett, p. 27 e p. 31, 2009) 

Outro conceito que se torna importante neste trabalho é o de capital social. É válido 

falar sobre a importância social que se dá ao trabalho. Durkheim (apud Sennett, 

2006)compreendeu que as pessoas dão grande importância a se incluírem em categorias 

específicas. Em regra geral, “a identidade de trabalho se encontrava nas consequências 

sociais de sua atividade.”. Para a maioria das pessoas, mesmo aquelas de diferentes gerações, 

o valor atribuído ao próprio trabalho é baseado nas conseqüências dos seus resultados perante 

a sua família e comunidade. Durante a era burocrática, esse prestígio moral se encontrava, 

principalmente, na estabilidade que o trabalho poderia oferecer. Weber (2004) deixa claro 

que, assim como na religião, no emprego, o homem é movido por uma recompensa futura, 

logo, estabelece metas em longo prazo, considerava esse o segredo da Jaula de Ferro, o fato 

de emparedar-se em uma instituição fixa em prol de uma recompensa que viria no futuro. 

Essa gratificação postergada ajuda a construir a autodisciplina, fator muito importante para os 

indivíduos desta época. Mas esse tipo de prestígio moral gerado por esta estabilidade só é 



16 
 

possível quando o trabalhador se encontra em uma organização suficientemente estável para 

proporcionar esta gratificação futura. Segundo Sennett (2006), essa gratificação futura foi 

abalada quando fundos privados e de pensão faliram e os sistemas governamentais de pensões 

entraram em risco, estes não são mais refúgios de segurança, abalando toda a visão proposta 

pela ética protestante. 

Segundo Newman (apud Sennett 2006) percebeu em um estudo realizado com jovens 

que trabalhavam nos chamados McEmpregos, isto é, em cozinhas ou atendimento em balcão 

de comércios. O fato de esses jovens terem um trabalho remunerado é um fator positivo para 

esses jovens que costumam não possuir nenhuma habilitação especial, porém com o passar do 

tempo, ao não conseguirem uma ascensão rápida nas suas carreiras, esses jovens começam a 

se preocupar, e é então que é percebida urgência nessa geração, o prestígio moral da 

estabilidade já não é mais tão grande quanto era há um tempo e isso é uma mudança que vem 

ocorrendo na cultura como um todo. Esta cultura faz o jovem acreditar que não conquistará 

prestígio moral trabalhando como um burocrata. Porém, Sennett afirma que quem está no alto 

da escala social possui mais margem de manobra do que aqueles indivíduos que se encontram 

abaixo. 

Para Sennett (2006), as diferenças entre os jovens da era burocrática e do capital 

impaciente também se mostram no tocante ao planejamento de carreira, enquanto os primeiros 

se mostravam capazes de traçar estratégias pessoais com clareza e de longo prazo, os 

segundos apenas demonstram querer algo em curto prazo, mas não conseguem relatar muito 

especificamente o que. O modelo pode estar diretamente relacionado com essa questão, 

enquanto na era burocrática o poder era observado de maneira vertical, de cima para baixo, 

nas organizações em formato MP3, o poder emana no centro para a periferia, a estrutura não é 

tão clara assim. Porém, Oliveira (2011) demonstra em sua obra que os jovens possuem planos 

ambiciosos para seu futuro, não possuem a linearidade do tempo, não demonstram como 

querem chegar ao seu objetivo, mas ele existe com clareza. 

Sennett (2006) observa que para sobreviver a esse novo paradigma, a classe social na 

qual o indivíduo está inserido é tudo. Indivíduos pertencentes a uma classe social mais 

elevada possuem uma maior margem de manobra não apenas pela condição financeira, mas 

também pela rede de relacionamentos, no mundo organizacional, bons relacionamentos abrem 

muitas portas. Assim a nova elite não precisa se preocupar muito com gratificações 

postergadas, pois a sua densa e preciosa rede de contatos já pode servir de garantias caso algo 
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dê errado. Já as classes mais abaixo na escala social possuem uma rede de contatos mais 

informais e com menos voz dentro de organizações, portanto são classes que precisam contar 

mais com o planejamento estratégico pessoal e com um ambiente que o permita, que as 

classes mais elevadas. Assim foi criada uma maneira diferente de desigualdade empresarial. 

Não se pode deixar de citar a capacitação. Os jovens foram se tornando cada vez mais 

capacitados de maneira a tentarem ser sempre necessários para as empresas, porém essa 

economia das capacitações acabou deixando a grande maioria para trás. Sennett (2006) faz 

um paralelo entre o postulado de Ricardoe a economia das capacitações. De acordo com 

Povoleri (2010), o postulado de Ricardo aponta que quando há uma quantidade muito grande 

de um número limitado de produtos disponíveis, essas mercadorias podem não ser 

demandadas, isso indica que talvez o mercado não precise de uma grande massa altamente 

capacitada, talvez apenas uma quantidade relativamente pequena dotada de capacitação e 

talento. O sistema educacional tem gerado uma grande quantidade de jovens formados e com 

dificuldade de se empregarem, pelo menos na área para qual a formação é voltada. 

Para Sennett (2006) são três as forças que se configuram na moderna ameaça da 

possível inutilidade: a oferta global de mão de obra, a automação e a gestão do 

envelhecimento. 

O capitalismo, supostamente, vaie busca da mão-de-obra mais barata, onde quer que 

ela se encontre, isso faz com que os empregos migrem de países onde os salários são mais 

altos para locais onde esses salários têm um patamar inferior e a mão-de-obra pode ser, muitas 

vezes, super especializada e bem preparada. As pessoas participam ativamente desse sistema, 

as conseqüências sociais para esses empregados é que, em seu meio social, eles possuem um 

prestígio muito maior do que os seus correspondentes nos primeiros países citados, que 

possuem uma mão-de-obra mais cara, mesmo sendo menos bem pagos. 

A segunda força a ser contemplada é a automação. O medo que as máquinas 

substituam os seres humanos é antigo e hoje em dia a automação gera, efetivamente, ganhos 

de produtividade e economias no que diz respeito à mão de obra. Mas tanto a migração de 

mão-de-obra quanto a automação constituem ameaças para alguns trabalhadores, mas não são 

pontos gerais que afetam os trabalhadores como um todo. Já o envelhecimento, desse 

ninguém escapa, ele determina uma área muito mais abrangente da inutilidade. O 

envelhecimento causa debilidades em todos e em algum momento o fantasma da inutilidade 
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vai se aproximando, esse fantasma pode possuir duas formas, a primeira é pura e 

simplesmente o preconceito. 

As organizações de ponta podem, efetivamente, enxergar os funcionários de idade 

mais avançada como pessoas acomodadas, lentas e com pouca energia. E a idade afeta 

também a questão do tempo de duração da capacitação. Por quanto tempo dura a capacitação 

adquirida na universidade? Neste ponto a economia da capacitação chega de forma 

particularmente destrutiva, afinal, o que seria mais barato, voltar a treinar um trabalhador 

mais velho para atualizá-lo ou contratar um jovem recém-formado e cheio de gás? Neste caso, 

o jovem costuma sair mais em conta, afinal o trabalhador mais velho, possui um piso salarial 

maior e estes programas de retreinamento costumam ser onerosos. Em contrapartida, 

Oliveira(2011) em sua obra, aponta que, trabalhadores veteranos estão buscando se 

requalificar, podendo até chegar a fazer uma nova graduação para se manterem competitivos 

perante os mais jovens, com o objetivo de continuarem ativos no mercado de trabalho e 

manterem o próprio padrão de vida. 

O empregado mais velho tende a ser mais senhor de si e crítico em relação aos seus 

empregadores, diferente dos seus colegas mais jovens. Em programas de retreinamento, os 

correspondentes mais velhos tendem a serem mais críticos ao valor do conteúdo apresentado 

se baseando em experiência passadas. Os mais jovens também tendem a ser mais flexíveis e 

preferem sair do emprego quando precisam conviver com alguma insatisfação enquanto os 

trabalhadores mais velhos tender a ter voz diante delas. Como as firmas mais flexíveis 

esperam que seus empregados sejam igualmente flexíveis e estejam sempre em movimento e 

não recompensam serviços prestados e longevidade, a escolha do empregador parece ser 

clara. As organizações que investem em retreinamento costumam ter um perfil mais 

tradicional, estas empresas ainda enxergam lealdade como uma virtude corporativa. 

Como acréscimo, Pialoux (2012) aponta que as limitações físicas também interferem 

no rendimento de um operário de idade mais avançada. Ao questionar seu entrevistado sobre 

aumentar seus turnos de trabalho na fábrica, o operário diz que nunca foi tentado por isso, cita 

que as pessoas estão demasiadamente fatigadas e que o cansaço dificulta a recuperação física 

após um dia inteiro de trabalho. 
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Essas três observações contribuem para tornar o fantasma da inutilidade presente na 

vida de muitos indivíduos inseridos no mercado de trabalho e as suas capacitações, por si só, 

não são capazes de garantir alguma vantagem para equilibrar essa equação. 

2.1 – Meritocracia – fator fundamental nas conquistas nos dias de hoje 

 

Sennett (2006) diz que a meritocracia apresenta um problema diferente para a 

organização flexível. A história da meritocracia tem início na Renascença com Cellini, que 

começou a acusar de corrupção as instituições que não recompensavam o artista pelo seu 

talento, foi a primeira vez que se viu uma equiparação de talento com mérito, antes deste 

movimento os cargos eram postos dados pela tradição, ou seja, os postos e cargos que cada 

indivíduo ocupava na sociedade civil era herdado de sua família. A perícia se encaixava 

perfeitamente em como os cargos eram distribuídos antes, de pai para filho, o primeiro 

ensinando ao segundo como se executa aquela função. Já a meritocracia veio para alçar um 

novo ponto de vista, segundo Sennett (2006), uma nova desigualdade, este novo ponto de 

vista consistia em dar um valor superior para algo que fosse considerado inteligente e criativo, 

enxergando a pessoa que o fez como uma pessoa de igual valor estimado. A meritocracia, 

como seconhece hoje, começou a tomar forma no momento em que se iniciou seu uso por 

parte das organizações. Para o autor, a burocracia, a burocracia objetifica não só o mérito, 

como também o fracasso, o que conseqüentemente, também objetifica o talento, a aptidão. 

Atualmente, a busca por talentos, especialmente em instituições dinâmicas, funciona 

num contexto de inclusão social, pois os mesmos testes são aplicados para todos, quem está 

acima de um certo nível se mostra qualificado, apto, e quem está abaixo não. Porém,o caráter 

contraditório da meritocracia vem à tona quando uma empresa se funde, por exemplo. 

“As burocracias costumam tentar legitimar a dispensa de camadas ou categorias de 

empregados alegando que permanecem apenas os mais capazes. Naturalmente, pode 

tratar-se aqui de uma ficção em causa própria, mas essas instituições são mesmo 

compelidas a justificar as mudanças impessoais, apressadas ou arbitrárias na base da 

dispensa de passivos mortos ou outras formas altamente personalizadas de 

julgamento sobre quem deve permanecer ou não.” (Sennett, p. 106, 2006) 

As empresas de ponta valorizam indivíduos versáteis, que são capazes de pular de uma 

tarefa a outra, de um problema a outro, são indivíduos capazes de aprenderem novas 

capacitações ao invés de se agarrarem às antigas, Sennett (2006) alerta que existe um novo 



20 
 

sistema de meritocracia e que este se baseia no que ele chama de Aptidão Potencial, que seria 

essa aptidão para movimentar-se com rapidez e eficiência, o que, de acordo com ele, 

assemelha-se ao trabalho dos consultores. Essa aptidão potencial nos traz de volta a relação 

entre talento e o fantasma da inutilidade e essa relação nos leva no paralelo conhecimento e 

poder. Focault (apud Sennett, 2006) analisava como o conhecimento influenciaria 

possibilitando certas formas de poder, ele tinha como ideia que um conhecimento mais denso 

e profundo serviria aos interesses de um crescente controle sobre indivíduos, ou até mesmo 

grupos, porém no seu esquema, conhecimento raso e superficial não serviria para tal fim. Esse 

fato citado não converge da maneira como a meritocracia moderna busca que a aptidão 

potencial seja, os jovens considerados “sem talento” não se destacam, tornam-se parte de uma 

massa. Entretanto, Oliveira (2011) diz que a nova geração de mão-de-obra é imediatista, 

excessivamente autoconfiante e chega no mercado de trabalho buscando por (muito) espaço, o 

que eleva a tensão entre expectativa em relação ao mérito que os jovens acham que tem e o 

reconhecimento que a empresa acha que deve dar. 

 Conseguir trabalhar com qualquer pessoa é a fórmula social básica para a aptidão 

potencial, segundo Sennett (2006). A capacitação buscada é a cooperação independente das 

circunstâncias apresentadas. Como já foi citada, essa volatilidade de relações no trabalho gera 

um déficit de lealdade e confiança informal erodindo o valor da experiência de longa data, 

acumulada. Alinhado a isso está a falta de reconhecimento dos feitos do passado e o olhar fixo 

no futuro, a perícia consiste em fazer algo bem, mas para isso tentativas e erro são 

necessárias, numa organização flexível, no entanto criar esta perícia é difícil, o aprendizado, o 

desenvolvimento de talentos inatos não possuem espaço num ambiente em que este 

aprendizado precisa ser quase que intensivo para que seja possível obter resultados rápidos.  
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3 – Companhia Siderúrgica Nacional 

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi fundada em Abril de 1941 na cidade de 

Volta Redonda no estado do Rio de Janeiro como uma empresa estatal, a Usina Presidente 

Vargas só seria inaugurada, porém, em 1946. Segundo consta em seu próprio site, a 

companhia possui uma atuação de destaque nos setores de siderurgia, mineração, cimento, 

logística e energia. Em 1993, se tornou uma empresa privada que emprega mais 22 mil 

pessoas
3
 entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, 

Rondônia, Ceará, Pernambuco e Piauí e possui, além das ações listadas na bolsa de valores 

brasileira, ações listadas na bolsa de valores de Nova York. É uma empresa de um porte 

consideravelmente alto e de uma importância inegável, principalmente para Volta Redonda, 

cidade onde está instalada a Usina Presidente Vargas.  

Estudos como o de Morel (1995) analisam a história desta empresa que construiu uma 

cidade ao seu redor e tem muito a acrescentar neste trabalho. A fundação da CSN no ano de 

1941se encontra no contexto do Estado Novo, regime autoritário instalado por Getúlio Vargas 

no período entre 1937 e 45. Para a construção da Usina Presidente Vargas foi escolhida uma 

localidade chamada Santo Antonio da Volta Redonda, distrito que pertencia a cidade de Barra 

Mansa e contava com aproximadamente dois mil e oitocentos habitantes, que viriam a se 

trinta e nove mil dez anos após a construção da indústria, já é possível imaginar o tamanho da 

transformação ocorrida em apenas uma década. A cidade e a fábrica foram evoluindo juntas, 

segundo o depoimento de um operário da época, “parece uma cidade de filme americano 

aquelas calçadas enormes, aquelas ruas de gramado na frente (...) quem está acostumado a 

ver árvore, passarinho, moinho...” (Morel, 1995). Isso porque a cidade foi planejada para se 

parecer com cidades industriais americanas, foi projetada para ser o berço da “família 

siderúrgica”, termo encontrado em documentos da diretoria da CSN na época, ou seja, além 

da empresa em si, a Companhia também administrava uma cidade que foi construída ao seu 

redor. Segundo a autora,as marcas da gestão paternalista na esfera fabril e familiar 

permanecem até os dias de hoje constituindo um traço importante na distinção entre gerações 

de seus trabalhadores. 

                                                           
3
Fonte: 

http://www.csn.com.br/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://54672874858916acf69e3b185af61fba 

Acesso em 17 de Fevereiro de 2016 

http://www.csn.com.br/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://54672874858916acf69e3b185af61fba
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No início dos anos cinqüenta, teve início um período de redirecionamento da 

industrialização brasileira que refletiu na siderurgia e nas empresas públicas. Ao mesmo 

tempo em que houve um aumento na demanda do aço, houve também um aumento nos custos 

de produção com o fim das isenções tributárias, além de preços subsidiados com que os 

produtos da Companhia eram vendidos ao setor privado, essa série de acontecimentos ajudou 

a criar um cenário de dificuldades financeiras para a CSN. 

O movimento sindical que na época ganhava força e o fato da cidade estar aos poucos 

garantindo mais autonomia e se diferenciando da companhia tornava o cenário mais complexo 

para a empresa, crise agravada nos anos sessenta com a concorrência de outras siderúrgicas e 

um sindicato que encostava a empresa na parede cada vez mais ocasionou na transferência do 

patrimônio público da CSN para a prefeitura no ano de mil novecentos e sessenta e sete. 

Em sua pesquisa, Morel (1995) buscou uma comparação entre informações e marcos 

oficiais da empresa e depoimentos de trabalhadores que presenciaram esses acontecimentos e 

informações. No começo de sua história a CSN construiu uma cidade ao seu redor e cuidava 

dos seus trabalhadores de maneira paternalista, segundo um empregado da época a companhia 

dava muito apoio ao empregado, ela era 

“(...) dona de Volta Redonda. Tudo que tinha aqui a Companhia tinha que fazer. O 

sujeito, se tinha uma lâmpada queimada no poste ele chegava lá e reclamava com a 

Companhia, que a Companhia mandava trocar. A rua está esburacada, chama a 

Companhia que a Companhia manda fazer. Tubulação, água, esgoto...”(Morel, p. 72, 

1995) 

Segundo esse mesmo empregado, esse, inclusive, era o chamariz da empresa para a 

cidade, pois era uma localidade atrasada. Após construir toda uma estrutura para seus 

trabalhadores, e acumular além da função industrial, a função de administração pública, esse 

acumulo foi saturado, é válido ressaltar a respeito das casas que a CSN construiu para seus 

empregados, o nosso entrevistado inclusive cita que seu pai morou em uma delas, e teve que 

sair ao se aposentar na Companhia, na época eles poderiam ter comprado a casa, como muitos 

outros operários estavam fazendo, segundo um antigo operário da laminação citado por Morel 

(1995) em seu artigo 

“(...) a Companhia tinha um prejuízo grande com a manutenção das casas, 

pavimentação da cidade, limpeza, faltava água, quebrava cano, tinha que telefonar 
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para a Companhia para vir consertar e isso dava acabava dando prejuízo para ela, 

prejuízo também do aluguel que era muito barato. (...) Depois que a população tomou 

conta e passou para a Prefeitura, acabou. (...) Porque a meta da Companhia era 

produzir aço, então de todas as obrigações sociais ela abriu mão...”(Morel, p. 70, 

1995) 

A autora ainda comenta sobre a época em que a CSN começou a valorizar a 

escolaridade, tendência na época que se tornou realidade. Passou-se a exigir escolaridade e 

exames formais para fins de promoção. Os valores dos próprios operários mais novos 

convergiam para algo mais próximo com os novos valores adotados pela empresa, como o 

peso moral conferido pelo trabalho, a importância que é atribuída à ascensão por meios 

individuais, já os trabalhadores mais velhos viam essa exigência de escolaridade e exames 

formais como uma maneira de desqualificar o seu saber adquirido ao longo dos anos de 

trabalho prático. 

Não se pode falar de CSN sem falar da Escola Técnica Pandiá Calógeras, que, 

segundos consta em seu site, foi inaugurada em Abril de 1944
4
 sob o nome de Escola 

Profissional da Companhia Siderúrgica Nacional. Em seu início, as aulas eram ministradas em 

um barracão no interior da Usina Presidente Vargas e seu surgimento se deu a necessidade de 

mão-de-obra qualificada e técnica para montagem e operação da usina em questão. A escola 

técnica foi uma ferramenta fundamental para que os mais humildes tivessem a oportunidade 

de se especializar e ingressar na Companhia na época. A escola permanece em atividade 

formando profissionais técnicos nas áreas de Metalurgia; Mecânica; Telecomunicações; 

Administração; Segurança do Trabalho; Metalmecânica; Meio Ambiente, Telemática, Higiene 

Dental e Siderurgia, como podemos observar, hoje em dia, apesar de guardar semelhanças, a 

escola não prepara apenas para o serviço siderúrgico. 

  

                                                           
4
< http://www.etpc.com.br/historia> Acesso em 17 de Fevereiro de 2016 

http://www.etpc.com.br/historia
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4 – Duas trajetórias, uma mesma empresa 

 Filho da primeira geração da CSN, tendo seu pai ajudado na construção da usina, 

João
5
 é nascido e criado em Volta Redonda, sua história já é interligada com a CSN desde que 

nasceu. Desde que mudara para Volta Redonda, seu pai sempre trabalhou na usina. Após a 

construção da própria, ele trabalhou como carpinteiro e marceneiro lá dentro. Segundo João, 

seu pai passou por volta de 35 anos trabalhando dentro da usina. João morou em casas cedidas 

pela Companhia e estudou na Escola Técnica Pandiá Calógeras. 

“Eu tenho uma gratidão muito grande pela CSN. Só o fato dela me possibilitar fazer 

um curso técnico na escola técnica, eu tenho uma gratidão muito grande por ela, vejo ela 

como uma virada na família do meu pai, minha mãe. Vieram da roça, então, hoje a gente dá 

essa cabeçada. 

 Assim como seu filho, João Júnior
6
 que disse: 

 “A minha carreira toda eu agradeço a CSN, por que na época quem pagava meu 

curso era a CSN. Minha formação de inglês eu fiz dentro da ETPC, eu tenho inglês fluente 

feito na ETPC...” 

 João também teve seu primeiro emprego dentro da usina, sendo torneiro mecânico. Ele 

conta que entrou como estagiário num primeiro momento e após sete meses foi contratado e 

exerceu essa profissão por três anos até passar em uma prova de desenhista para a Companhia 

Brasileira de Projetos Industriais (COBRAPI), subsidiária da CSN na área de projetos na 

época. Após entrar na subsidiária, João voltou para a escola técnica, terminou o seu ensino 

técnico e foi atrás do ensino superior, ele chegou a se formar engenheiro pela Fundação 

Educacional Rosemar Pimentel(FERP). 

 João se mostra bastante orgulhoso do trabalho que exercia na COBRAPI, segundo 

ele,a pessoa que trabalhava lá era vista de maneira diferenciada do restante da empresa pois lá 

era, de acordo com ele, “a cabeça pensante da siderúrgica”. João deixou a COBRAPI na 

década de1980 e foi para o Rio de Janeiro, em um primeiro momento ele diz que estava em 

busca de novos desafios e complementa dizendo que essa foi uma época muito sacrificante 

para a subsidiária – bem como para a Companhia –nessa época, de acordo com ele a empresa 
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começou a passar sérias dificuldades nessa época e nos anos 90, com a entrada do Collor, veio 

a sua extinção. 

 Mas João diz que gostava muito de trabalhar na CSN neste primeiro momento, o plano 

de carreira na CSN nesta época era claro, ele sabia exatamente qual seria o seu salário se 

estivesse em determinado nível. Segundo ele, era um ambiente tranqüilo, com muitos 

momentos voltados para o empregado e ele tinha muitos amigos lá dentro. Ele se considera 

um homem muito dinâmico, gostava de participar e era muito ativo, conta com orgulho que 

jogava bola na seleção da CSN, e na ETPC cantava no coral e fazia parte da fanfarra, “eu fui 

embora porque queria progredir”, diz ele. 

 Sua trajetória profissional parece bastante dinâmica. Após sair de Volta Redonda e 

seguir para a cidade do Rio de Janeiro para trabalhar na EBSE (Empresa Brasileira de Solda 

Elétrica), João seguiu para Vitória na Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), onde 

permaneceu por um tempo e depois Para Ipatinga, cidade para onde também foi seu filho, 

ambos trabalharam na Usiminas mecânica (USIMEC), subsidiária da Usinas Siderúrgicas de 

Minas Gerais (Usiminas) antes de João retornar para Volta Redonda e encerrar sua carreira. 

Ao ser questionado se ele já estava segurando uma mão antes de largar a outra, ou seja, se 

ele já tinha um emprego certo antes de largar um antigo, ele diz que sim, com exceção da sua 

saída da CST que ele diz: 

Entrevistador: “E como foi o seu trabalho na CST?” 

João: “Foi tranqüilo. Eu fiquei na COBRAPI (Companhia Brasileira de Projetos 

Industriais) lá durante um bom período e depois na extinção eu saí e andei por ali 

fazendo carreira solo, montei uma firma, tocando minha vidinha lá. Nesse meio tempo 

a COBRAPI da Usiminas lá em Ipatinga me convidou para fazer parte da equipe dela 

lá e eu fui pra lá. Lá eu fiquei pouco tempo, fiquei um ano e pouco porque a Usiminas 

me chamou pra trabalhar no quadro dela.” 

 João também procurou deixar claro que em sua última passagem pela CSN, apesar de 

ter trabalhado sob regime contratual por prazo definido, era considerado funcionário próprio 

da organização. Após este período voltou para a usina na condição de terceirizado.  

 Ao ser questionado sobre um possível choque entre como era estar dentro de uma 

estatal e depois sair para o setor privado, João diz que não se importava com essa mudança de 
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aspecto no modelo gerencial que envolve esses dois ambientes distintos, ele apenas buscava 

dar conforto para a sua família. 

 João passou pela CSN em dois momentos, enquanto ainda estatal e depois, privada. 

Ao ser perguntado se notou alguma mudança, ele disse que nem era preciso estar lá dentro 

para perceber as mudanças que ocorreram: 

“(...) nem precisava ter entrado pra perceber, que os resultados eram mais cobrados. 

Na época que eu era da CSN enquanto estatal eu não sei nem se existia essa 

preocupação com os resultados, nunca me cobraram nada nesse sentido. Na verdade 

você tinha que cumprir seu horário de trabalho e tinha que executar o que te desse 

(...) e você caía dentro ali e ia tocar, mas não tinha uma pressão.” 

Diante deste cenário de cobranças por resultados naturalmente torna-se importante 

falar sobre qualificação. João passou pela ETPC e concluiu ensino superior em engenharia 

pela FERP. Seu pai possuía apenas o ensino primárioe seu filho também concluiu o médio e 

técnico na ETPC e está cursando engenharia. Em seu ponto de vista, na época de seu pai a 

empresa estava dando seus primeiros passos, então ela teve que qualificar quase todo o seu 

corpo, então qualquer um que se sobressaísse, era projetado. Já na sua época, apesar de uma 

boa parte ainda ser projetada desta maneira, teria que ter alguma qualificação, em suas 

palavras “tinha que conhecimento do que estava fazendo e tinha que ter sonhos também, de 

crescer e dedicação ao trabalho.”. Já na geração de seu filho, ele acredita que a pessoa 

precisa ter algo a mais, um diferencial, que não basta apenas ser um bom funcionário e saber 

executar o serviço. Em contrapartida, João conta que mesmo em sua época, uma qualificação, 

um curso superior, por exemplo, não era garantia de promoção no emprego: 

“Já na minha época mesmo, tinham pessoas que terminaram a engenharia pensando 

„bom, tenho tanto tempo de casa, agora vou ser promovido‟ e às vezes não era, teve 

muitos colegas que aposentou na função que estava sem conseguir promoção”. 

Em contrapartida ele também cita que tem amigos que permaneceram na CSN durante 

todo o seu trajeto profissional e acabaram virando superintendentes. Ao frisar que muitos 

deles são filhos de “peão”, ele destaca a importância que dá a qualificação dizendo que a 

escola técnica é o divisor de águas para as pessoas de Volta Redonda. Ele também atribui 

valor social ao seu trabalho falando sobre o status de ser um funcionário da CSN na época em 

que iniciou seu trabalho por lá, status que não seria possível alcançar sem a escola técnica, em 
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sua entrevista, ele diz que para quem não estudava na lá encontrava mais dificuldade para 

entrar na Companhia, filhos de classes mais elevadas que não passavam pela escola técnica, 

mas conseguiam entrar na companhia, muitas vezes estariam em um patamar abaixo dos 

filhos das classes menos elevadas que passaram pelo ETPC e adquiriram seu técnico lá. O 

entrevistado, ainda, completa: 

“(...) aí as filhas do doutor do Bela Vista
7
 que sabia que o peão do conforto era chefe 

da usina e aí foi misturando e fazendo esse angu de caroço que Volta Redonda é hoje. 

(...) as meninas gostavam de namorar técnico, a gente tinha o maior problema, por 

que agente não era técnico e os técnicos eram os bambambã da cidade.” 

 João chegou a terminar o ensino técnico após finalizar o que na época era chamado de 

ginásio
8
. Porém o tempo passa e as coisas se modificam, ele também conta que teve que se 

especializar ao longo de sua carreira. Conta que primeiro ele desenhava a nanquim
9
, depois 

passou a lápis até chegar no AutoCad, este último João já não dominava: 

“(...) esse estádio quem fez fui eu, essa parte estrutural metálica quem fez fui eu, o 

que eu fiz? Eu contratei 4 autocadistas, os caras não conheciam nada de desenho 

estrutura, mas era cadistas, eu fiz no papel, dava pra eles e eles jogavam no autocad, 

eu fui adequando o desenho, o que eu queria eu sabia. Mas eu não sabia autocad e 

assim eu fiz o estádio.”  

 A trajetória de João encontra-se com a de seu filho na Usiminas Mecânica, ele conta 

que levou Júnior para lá para que pudesse dar os primeiros passos. Júnior, conta que se 

apaixonou pela cidade de Ipatinga, onde se encontra esta unidade da siderúrgica. O que mais 

chamou a sua atenção foi a consciência ambiental que ele enxergava na empresa: 

“(...) aquela empresa sim tinha consciência ambiental, até por ser uma empresa muito 

mais jovem que CSN, a impressão é que eles viveram em Volta Redonda, vieram na 

CSN viram tudo que estava errado e consertaram lá, Usiminas era uma empresa que 

lavava as ruas todos os dias, você podia ver, deitar na rua, rolar de um lado para o 

outro e sair limpo, três lavouras lá dentro preservavam as matas ao redor, você não 

vê Usiminas no centro da cidade, os bairros que cercam Usiminas você não vê 

empresa e isso me encantou.” 

                                                           
7
 Bairro da cidade de Volta Redonda que na época era povoado pelas pessoas de classe social mais elevada. 

8
 Terminar o ginásio corresponde a terminar o que hoje chamamos de ensino fundamental. 

9
 Tinta para desenho. 
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Júnior diz que sua saída da Usiminas se deu por conflitos de interesses quanto ao seu 

futuro profissional na empresa. Após sua saída, um engenheiro da própria Usiminas o 

convidou para fazer parte de um projeto e ele aceitou, teve seu salário aumentado e, desde que 

se formou técnico, foi a primeira vez que de fato trabalhou sendo reconhecido como tal. 

Júnior tem seu técnico em Eletrônica também pela ETPC, por onde passou seu pai. 

Porém, diferente dele, Júnior não quis a CSN em um primeiro momento, se mostrando muito 

ligado ao meio ambiente, ele percebia uma diferença grande de alinhamento entre seus 

valores pessoais e os valores da CSN da época.  

Ao concluir seu técnico, ele preferiu servir o exército que entrar para a Companhia, 

quando ele concluiu sua experiência no quartel, também foi convidado a entrar para a CSN, 

mas preferiu ir para Ipatinga e acrescenta: 

“(...) eu não queria ficar preso a determinada tarefa, muitos amigos meus fazem hoje 

a mesma coisa que faziam há 30 anos quando entraram, 20 anos atrás quando 

entraram. (...) Tem um amigo meu, excelente técnico, formou comigo na Escola 

técnica e hoje trabalha na minha área cliente, fui lá abrir um projeto com ele e 

entender o projeto, eu falei „poxa, cara você sabe tanto desse equipamento, por que 

você não terminou engenharia‟, ele parou no nono período, „porque você não termina 

essa engenharia?‟ „ah não, cara estou bem como técnico‟, eu falei „cara como 

assim?‟, „não, hoje como técnico que eu ganho mais do que eu ganharia se fosse 

engenheiro‟, „cara, esquece você assume oportunidades limitadas, já alcançou já o 

topo da garrafa como técnico, você tem que abrir essa tampa e sair daí, cara‟ ele foi 

„ah, não me deixa aqui‟. É o que aconteceu com todo mundo, está tão costumado a 

fazer aquilo, já está naquela zona de conforto, o que é fácil pra ele, acha que está 

bem remunerado e tudo, não quer o desafio, eu acho que eu estaria na situação.” 

 Esse discurso de Júnior tem um alinhamento grande com o de seu pai que, pela 

trajetória, buscou não se acomodar. Apesar de seu pai não entrar neste mérito, Júnior vê o 

salário como conseqüência do trabalho que é oferecido para a empresa, segundo ele a empresa 

paga para o trabalhador o quanto ele vale, e que primeiro o trabalhador precisa valorizar a 

empresa para depois a empresa valorizar o trabalhador. 

Júnior se diz apaixonado pelo que faz e se dedica muito a seu emprego, e seu maior 

interesse é o aprendizado que é adquirido através do trabalho que exerce. Segundo ele, os 
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profissionais mais jovens estão interessados ascensões meteóricas e altos salários. Júnior 

demonstra afinidade com a idéia de começar por baixo, valorizando o discurso já citado de 

que a empresa paga o quanto o funcionário vale. É válido ressaltar que João Júnior faz parte 

de um setor bem específico da empresa que, segundo ele, possui apenas engenheiros e alguns 

técnicos especializados. 

Voltando ao curso de sua trajetória profissional, Além da Usiminas, Júnior trabalhou 

na Power Test
10

, na Votorantim
11

, além de ter sido pai em tempo integral durante os três 

primeiros anos da vida de sua filha e ter se arriscado com projetos próprios. Sobre a Powertest 

ele conta que era um dos poucos funcionários próprios da empresa, a maioria era funcionário 

com tempo determinado, por contrato. João conta algo interessante sobre a Votorantim 

fazendo um paralelo com a CSN segundo o seu ponto de vista: 

“A Votorantim é bacana porque ela tinha um jeito de ser Votorantim, ela tem uma 

cartilha de como nós devemos tratar os nossos colaboradores, como deveríamos 

tratar os terceirizados, era muito bacana. Uma coisa que me lembro no passado que 

existia na CSN era discriminação de quem era próprio e quem era contratado: não 

comiam no mesmo refeitório, a comida era diferenciada, havia uma maneira de tratar 

o contratado, o próprio peão da CSN tratava o peão de contratado diferente.” 

Inclusive ele cita que essa cartilha o motivou a ir trabalhar na Votorantim, mas ele 

também cita que na CSN já existe uma mudança ocorrendo neste aspecto, segundo ele, ainda 

existe a divisão de cantina de funcionários e de terceirizados na empresa, mas que já há um 

movimento para que isso se modifique. 

Após sair da Votorantim e ficar fora da indústria por um tempo, Júnior decidiu voltar 

para este ramo e teve duas propostas, uma na Votorantim novamente, e outra na CSN, onde 

estava seu pai, que o auxiliou a retornar à indústria, ele optou pela Companhia, pois a área que 

ele entraria lhe era mais atrativa, no setor de engenharia e projetos e parece estar muito 

satisfeito com a sua escolha. Além de considerar seu salário justo, segundo ele, a empresa dá 

muitas oportunidades de crescimento e cita que no ano em que entrou presenciou quatro 

promoções em um setor pequeno, formado por apenas doze pessoas. E é só elogios a empresa 

                                                           
10

Empresa que presta serviços especializados nas áreas de calibrações, manutenções, ensaios e 

testes.http://www.powertest.com.br/Materias/Detalhes/1/institucional Acesso em 01 de Março de 2016 
11

Empresa brasileira que atua nos seguimentos de cimentos, metais, siderurgia, energia, celulose e 

agroindústria.http://www.votorantim.com.br/pt-br/grupoVotorantim/perfil/Paginas/perfil.aspx Acesso em 01 de 

Março de 2016 

http://www.powertest.com.br/Materias/Detalhes/1/institucional
http://www.votorantim.com.br/pt-br/grupoVotorantim/perfil/Paginas/perfil.aspx
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que, em sua opinião, lhe oferece uma qualidade de vida que outra empresa talvez não 

oferecesse. A CSN que ele vê hoje é diferente daquela CSN que ele conhecera nos anos 90. 

Hoje ele a considera uma empresa preocupada com o meio ambiente, ele é uma das pessoas 

que trabalha com projetos de meio ambiente, então se considera apto para dizer que a empresa 

tem investido muito nesta área. Existem preocupações em implementar um sistema ambiental 

que não prejudique a produtividade, mas que ao mesmo tempo também não cause problemas 

na saúde ocupacional do funcionário, no sentido de qualidade do ambiente, preocupação com 

a temperatura e a qualidade do ar dentro da usina. Júnior ressalta que a empresa se preocupa 

com os dois lados, o econômico e com a saúde operacional do seu funcionário, ele ressalta 

também que a Companhia não pode parar de se preocupar com o lado econômico, pois ela 

possui uma importância enorme para a cidade. A CSN faz a economia girar, segundo Júnior, 

ela emprega aproximadamente 10 mil funcionários próprios, mais os serviços indiretos, em 

seu ponto de vista, é quase que uma cidade inteira dependendo do bom funcionamento da 

Companhia. Além da preocupação com o meio ambiente, ele diz que nunca viu uma empresa 

que dá tantas oportunidades de crescimento como a CSN e cita com orgulho que já viu muitas 

promoções acontecerem na sua atual gerência. 

Ao comparar a Companhia como é hoje e como era na época de seu pai, estatal, ele 

critica o fato de não haver promoções em estatais, quando um funcionário faz a prova e passa 

como técnico e depois se forma engenheiro, ele não pode ser promovido para engenheiro a 

nãos ser que faça outra prova, e se passar é qualificado para assumir cargo de engenheiro.  

Em termos de produtividade, a privatização também sai ganhando, Júnior diz que a 

produção da CSN hoje é mais eficiente que na época de seu pai, “o escritório central não 

deixa a gente mentir, aquilo era povoado por um monte de gente, aquilo lá está vazio e a 

produção dela não caiu por conta disso.”. Além da produtividade, após a privatização a CSN 

se lançou no mercado mundial possuindo subsidiárias em outros países, e em seu ponto de 

vista, esse enxugamento no quadro e essa projeção mais capitalista é positiva porque filtra 

apenas os bons, quem consegue se manter na empresa por muitos anos significa que é um 

bom funcionário e que, caso saia da Companhia estará pronto para trabalhar em qualquer 

empresa. E não fala apenas de aspectos técnicos, segundo ele, o relacionamento com as 

pessoas também é de grande valor pois todos possuem clientes internos. 
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Outra crítica é feia a uma questão salarial específica, na época de João, um funcionário 

novo não podia ganhar mais que seu correspondente em função mais antigo, porém com a 

privatização isso mudou: 

“se ele (o funcionário) está trazendo coisas de fora experiência de fora que podem 

somar a empresa, porque ela não pode estar ganhando mais? Eu fui um que entrei 

agora ganhando mais do que os que estão trabalhando na vaga que eu entrei há 

anos.” 

 Júnior diz que é bem remunerado pela função que exerce, o salário é conseqüência de 

cada desafio vencido, ele também diz que não se motiva por dinheiro e conta sobre uma 

proposta de trabalho que recebeu para ir para Fortaleza e ganhar bem mais do que estava 

ganhando aqui na Companhia e ele diz que não aceitou a proposta para não ficar longe da 

família, mas ao ser questionado se ele iria para alguma subsidiária da Companhia no exterior 

ele respondeu que trabalha para a corporação e irá para onde ela enviá-lo. 

 Falando sobre sua vida, Júnior admite que era muito indisciplinado, “essa coisa de os 

pais quererem acertar e acabam errando com algumas coisas”, diz. As condições de seus 

pais facilitaram-lhe muito a vida e a escolha pelo quartel o ajudou a ter mais disciplina. Ele 

também se diz um profissional dinâmico e polivalente e não gosta muito de rotina, a ideia de 

passar anos na mesma empresa fazendo a mesma coisa o assusta: 

“não gosto de rotina, rotina me deixa entediado. A única rotina que eu gosto é rotina 

de casa, chegar em casa, minha mulher e o filha, essa eu gosto. Do trabalho não, do 

trabalho gosto da coisa desafiadora o quanto mais difícil,melhor.”. 
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5 – Duas trajetórias em uma empresa sob a luz da 

teoria 

João e seu filho João Júnior possuam trajetórias semelhantes em alguns pontos e 

distintas em outros, ambos estudaram na ETPC e se formaram técnicos. Enquanto João se 

graduou em engenharia, Júnior está próximo de pegar seu diploma no mesmo curso. Ambos 

possuem muita gratidão a CSN e atribuem boa parte de seu sucesso profissional a empresa 

que lhes deu oportunidades de muitas coisas. Porém há também algumas diferenças e 

buscaremos confrontá-las e entendê-las. 

O início da carreira de ambos já se destaca pela diferença. Apesar de ambos terem se 

formado na escola técnica, João teve seu início de carreira dentro da usina enquanto seu filho 

foi para o quartel. Na época de João, sair da escola técnica já era certeza de entrar na CSN, 

apesar da CSN ser estatal na época, a ETPC era voltada para a formação de profissionais para 

a usina. João trabalhou como torneiro mecânico, após um tempo fez prova e conseguiu passar 

para a COBRAPI. Nessa época, a empresa possuía um caráter bastante burocrático em seu 

sistema de gestão, era uma empresa estatal com um sistema bem paternalista, os diretores 

gostavam de chamar o corpo profissional da empresa de família siderúrgica, a hierarquia e o 

tempo de casa, a lealdade, eram mais valorizados e claros. João explicita que, se tivesse 

prosseguido na CSN, ele saberia exatamente os caminhos a serem percorridos para alcançar 

promoções. Esse respeito à lealdade e ao tempo de casa pode ser observado na fala de Júnior, 

quando ele diz que na época do pai dele, um funcionário recém chegado não receberia mais 

que um funcionário que já estava lá há mais tempo.  

Já Júnior optou pelo quartel, segundo ele, era por uma questão de se tornar mais 

disciplinado, ele diz que os pais, na tentativa de acertar acabam errando algumas vezes, dando 

a entender que a sua criação e conforto oferecido pelos pais criou um cenário fértil para que 

ele se tornasse indisciplinado, segundo seu ponto de vista. Apesar de não deixar claro se ele 

obteve sucesso neste aspecto, esse depoimento nos leva a fala de Oliveira (2011) que diz que 

os mais jovens estão acostumados com o padrão de vida que os pais os proporcionam e levam 

isso em consideração na hora de dar início e prosseguimento às suas carreiras profissionais. 

Podemos observar que apesar da facilidade relativa que teve em sua vida, Júnior opta, neste 

momento, por seguir um caminho que corta esse conforto que possuía na casa dos pais. 
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A trajetória de pai e filho se cruza em Minas Gerais, na cidade de Ipatinga quando 

Júnior deixa o exército e parte para trabalhar na empresa na qual seu pai trabalha. Nesta 

época, ele não tinha interesse em trabalhar na CSN e cita dois principais motivos a falta de 

cuidado com o meio ambiente que enxergava na empresa e o fato de conhecer história de 

pessoas que estavam lá dentro há muitos anos exercendo a mesma função. Neste ponto, e 

como veremos mais à frente em muitos outros, Júnior mostra alinhamento com o capital 

impaciente, no qual o estável não é bem visto como o dinamismo, mesmo que esta 

estabilidade funcione para a empresa e para o funcionário, ela pode ser enxergada como 

acomodação, falta de flexibilidade e isso não faz o perfil da nova geração. 

Voltando ao cruzamento das duas trajetórias, Júnior conquistou esse emprego com a 

ajuda de seu pai e lá acredita que exerceu um excelente trabalho, porém encontrou o que 

julgou ser um entrave neste caminho. O seu superior imediato queria promovê-lo, porém 

ordens de cargos mais acima deste não queriam essa promoção dado o cargo que o pai de 

Júnior exercia na empresa, dando a entender que isso poderia ser mal visto. Neste caso, Júnior 

disse preferia não permanecer na empresa e conta que uns meses depois um dos engenheiros 

da empresa iniciou alguns projetos e o convidou a participar, prontamente aceitou e foi então 

que pôde exercer a profissão de técnico pela primeira vez e desde então, não parou mais. 

Existe um ponto interessante neste momento da história de Júnior, o fato de ter 

conseguido trabalhar como técnico apenas alguns anos, depois de adquirida a sua formação, 

diferentemente do que aconteceu com seu pai. Este assunto também é abordado durante a 

entrevista com João que cita que na época dele, apesar de alguns profissionais não serem 

empregados de acordo com as suas formações, a maioria conseguia exercer a profissão para a 

qual estudaram e ao comparar com a geração de seu filho ele diz que enxerga que hoje em dia, 

além da formação, dos estudos, o jovem precisa ter algo a mais. Oliveira (2011) mostra que 

atualmente os pais investem mais na formação de seus filhos, dadas as limitações particulares 

de cada um, acreditando que isso irá ajudá-los a ser diferenciados no mercado de trabalho, 

porém, segundo Sennett (2006) o mundo das capacitações gerou muitos jovens muito 

capacitados e fazendo um paralelo com a teoria de Ricardo (Povoleri, 2010), talvez o mercado 

precise apenas de uma minoria qualificada do que de uma grande maioria, pois não há vagas 

para todos de todas as formações e isso tem ficado evidente nos dias de hoje. 

Em sua entrevista, o tempo todo é citada a questão salarial e a formação como 

instrumento de baliza para os trabalhadores. Júnior possui uma visão interessante sobre 
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aspecto, segundo ele, a empresa paga ao emprego o quanto ele vale para a empresa, não 

adianta chegar com um diploma de qualificação na mão e achar que apenas isso é o suficiente 

para já ter o primeiro salário elevado, e também acredita que novos funcionários podem entrar 

recebendo mais que um funcionário mais antigo no mesmo cargo, e justifica seu ponto de 

vista dizendo que um novo funcionário traz ideias novas que podem ser muito benéficas para 

a companhia, o que se coloca em oposição a teoria de Sennett (2006) que o jovem aceita 

entrar na companhia ganhando menos, que seriam funcionários mais baratos que os antigos. 

Júnior inclusive conta sua experiência pessoal dizendo que entrou em seu cargo atual 

ganhando mais que seu equivalente com mais “tempo de casa”. 

João não entrou no assunto salarial, sobre seus empregos, falou bastante sobre a 

primeira época em que trabalhou na CSN com certo saudosismo, mas contou também sobre 

quando voltou para a CSN por volta do ano 2000. Num primeiro momento ele veio como 

funcionário próprio com contrato de trabalho por tempo definido, tempo que era definido de 

acordo com a duração do projeto em que estava envolvido e, em um segundo momento, como 

terceirizado. João viveu as duas fases do capitalismo dentro da mesma empresa, porém ao 

longo da entrevista ele se mostrou mais apegado e saudoso à primeira, João esteve fora no 

momento em que houve a reestruração, a reengenharia, voltou posteriormente como 

funcionário temporário e depois como terceirizado, e ao contar dessa segunda fase, faz 

questão de frisar que mesmo que com contrato por tempo determinado, ele era funcionário 

próprio. Isso mostra a maneira como ele lidou com o novo modelo de gestão na antiga 

empresa. O modelo de gestão em MP3, como diz Sennett (2006) flexível o suficiente para 

montar uma equipe e desmontar com facilidade findo o projeto proposto. 

Sennett (2009) cita que as empresas estão contratando cada vez mais firmas menores 

para executar certos trabalhos os quais sua estrutura enxuta não comporta. João não entrou em 

detalhes sobre como foi seu período durante sua prestação de serviços como terceirizado 

dentro da usina, mas Júnior falou um pouco sobre esse assunto, não sobre a situação de seu 

pai, especificamente, mas sobre a situação dos terceirizados em geral. Segundo ele, houve 

uma época em que terceirizado era tratado com muita diferença entre os funcionários 

próprios, mas que hoje em dia esse cenário vem mudando, existe ainda alguns obstáculos, 

como o fato de em alguns lugares o refeitório entre terceirizados e os chamado próprios serem 

separados, mas Júnior se mostra otimista em relação a isso e cita a sua experiência na 

Votorantim, dizendo que admirava muito o jeito que as pessoas se tratavam na empresa, 
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todos, sem distinção, eram tratados com muito respeito, o que descobriu mais tarde fazer parte 

da cultura organizacional com o que ele chama de “cartilha Votorantim”, acrescentando que é 

algo a se trabalhar na CSN. 

A flexibilidade e o dinamismo de Júnior ficam evidentes em vários pontos de sua 

entrevista. Ele se diz um profissional dinâmico e polivalente e mostra certo incômodo com a 

acomodação, conta sobre um amigo que estudou com ele durante o período em que esteve na 

escola técnica e que permanece na mesma função de técnico há anos, Júnior indaga se ele não 

tem interesse em se graduar em algum curso de ensino superior, mas o amigo se recusa 

dizendo que está feliz na sua profissão, o salário o atende e não tem interesse em mudar tudo 

agora, dando a entender que a estabilidade que  encontrou o agrada, mas Júnior não acredita 

que esse seja o estilo de vida ideal, e que o profissional tem que estar em constante evolução. 

O que para o amigo de Júnior é estabilidade, para ele é acomodação, tornando-o assim um 

representante clássico, nesse aspecto,da teoria abordado por Sennett (2006 e 2009) e Oliveira 

(2011). 

Porém Júnior demonstra uma grande lealdade à empresa, o que não é previsto em 

nenhuma das teorias citadas que abordam os tipos de profissionais do capital impaciente. 

Sennett (2006) aponta que as organizações do capital impaciente se movimentam tão rápido 

que não dá tempo para que seja construída uma relação de confiança informal e também 

Sennett (2009) diz que qualidades de caráter como lealdade e compromisso exigem tempo 

para serem construídas, e tempo a longo prazo é justamente o que é mais difícil acontecer 

quando o capital impaciente cobra mudanças e readequações constantes. Porém, Oliveira 

(2011) nos apresenta um outro ponto de vista que pode ser mais próximo do que Júnior nos 

evidencia. Ele diz que em um cenário de fusões e incorporações a lealdade à empresa passa 

pelo alinhamento de valores pessoais com os valores coorporativos. Júnior diz que a CSN que 

conhece hoje não se parece em nada com a CSN que conheceu em seu passado, ele diz que 

hoje em dia ela respeita muito mais o meio ambiente do que na época de seu, por exemplo, e 

se mostra uma pessoa que sempre teve essa preocupação, chegando inclusive a preferir is para 

o exército que assumir um emprego em uma companhia que não tinha os valores alinhados 

com o seu cenário que não se repete hoje. Ele conta que a empresa faz o seu melhor para 

alinhar os cuidados ao meio ambiente sem interferir de maneira negativa na saúde operacional 

dos seus trabalhadores que lidam diretamente na linha de produção e sem comprometer 

também a produção em si e os lucros. Para Júnior a cidade gira em torno da Companhia que, 
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segundo seus cálculos, entre funcionários e clientes diretos e indiretos, gera a renda de 100 

mil pessoas, em média. Logo a CSN, além da preocupação ambiental, precisa se preocupar 

também com a sua saúde financeira. 

Júnior decidiu voltar para Volta Redonda para permanecer ao lado de sua família, 

segundo ele, a CSN possibilita uma qualidade de vida que empresa nenhuma ofereceria, o fato 

de morar próximo ao seu emprego e poder passar mais tempo coma família conta muito nesse 

aspecto. Ele conseguiu este emprego, assim como ocorreu em Minas Gerais, por intermédio 

de seu pai, João construiu laços fortes com seus amigos de CSN durante o período de estatal, 

da administração burocrática, e seu filho se beneficiou destes laços para conseguir impulsos 

na vida profissional. Júnior também diz que não se importa com salário, segundo ele, já 

recebeu proposta para trabalhar em outro estado por um salário que seria o triplo do que ele 

ganhava na época, porém ele não aceitou, pois ficaria longe de sua família, mas ao ser 

questionado se iria para alguma subsidiária da CSN em outro país, ele afirma que iria, que 

trabalha para a Companhia, demonstrando mais uma vez a lealdade que tem pela companhia. 

Júnior e João comparam a empresa de hoje com quando era estatal. Enquanto João 

limita-se a dizer que quando estatal bastava o trabalhador fazer o que era pago para fazer e ir 

embora ao fim do expediente e que hoje em dia os resultados são muito mais cobrados, Júnior 

diz que prefere as coisas como são hoje. Ele enxerga a empresa como mais competitiva após a 

privatização. Para ele, quando estatal era muito engessada e cita o fato de não haver 

promoções, se um trabalhador entra como engenheiro e um tempo depois se forma em 

engenheiro, ele não podia ser promovido a engenheiro, deveria fazer uma prova como todos 

os outros engenheiros e passar nessa prova. Hoje, além de não existir esse fator das provas, a 

empresa enxugou seu quadro, promoveu a reengenharia, citada por Sennett (2006) como uma 

das principais conseqüências do capital social na empresa, e hoje em dia a CSN, além de 

produzir com uma quantidade muito menor de funcionários do que tinha antes, se projetou no 

cenário internacional e se tornou mais competitiva, o que Júnior acredita ser o melhor cenário 

para a empresa. 

Por fim, ambos parecem preencher em grande parte os requisitos acadêmicos sobre as 

diferentes gerações nos diferentes momentos do mercado. Os depoimentos de pai e filho 

foram bastante úteis e serviram ao propósito do trabalho. 
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6 – Conclusão 

 O mercado de trabalho e os modelos de gestão estão em constante movimento, sempre 

se alinhando com os acontecimentos históricos. Porém, com a globalização, os cenários 

começaram a ficar mais turbulentos. Com a possibilidade de receber informações precisas em 

um curto espaço de tempo sobre coisas que acontecem nos mais distantes locais do planeta, a 

reação a esses acontecimentos vem na mesma velocidade, e o capital impaciente cobra que as 

empresas estejam sempre preparadas para reagir de acordo com esses acontecimentos e se 

moldar o tempo todo a esse cenário que vive em constante mudança. 

 A nova geração de trabalhadores nasceu contemporânea ao surgimento de toda essa 

tecnologia que muda em grande velocidade, logo estão adaptados e condicionados a serem 

flexíveis a esse ponto o que acaba criando um ciclo, o jovem oferece flexibilidade e rápida 

adaptação à empresa e espera de volta rápido reconhecimento e retorno, afinal de contas, as 

coisas estão sempre se modificando, hoje numa velocidade maior que na época da 

administração burocrática. 

Na tentativa de serem atrativos no mercado de trabalho buscam qualificações que lhes 

permitem se encaixar em qualquer contexto, porém essas qualificações nem sempre são o 

suficiente para que haja um retorno considerado por eles a altura, e esse retorno é pautado na 

qualidade de vida oferecida por seus pais. Porém, o mercado de trabalho infelizmente não 

comporta toda essa qualificação o que pode acabar causando frustrações ou fazendo com o 

jovem gaste ainda mais anos se qualificando na esperança de se diferenciar e cada vez mais 

ser visto como agregador aos olhos das empresas, porém esse jovem compete com veteranos 

que buscam se reinventar sempre também na esperança de continuarem competitivos no 

mercado de trabalho. 

Ao contrário do que imaginávamos, a CSN, apesar de ser uma siderúrgica, um ramo 

visto como sendo de poucas inovações tecnológicas, também teve sua estrutura modificada 

para essa estrutura em formato de MP3, como vimos pelo depoimento do pai e do filho, o 

modo de administração tem se mostrado mais dinâmico, com resultados mais cobrados. O 

próprio João, que já foi funcionário de uma CSN estatal, retornou à empresa e se deparou com 

essa nova estrutura, trabalhando em um projeto com contrato por tempo determinado. Então, 
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podemos considerar verídico esse cenário descrito por Sennett (2006) dentro da empresa 

pesquisada. 

E pode-se considerar também que os representantes das gerações atenderam bem ao 

objetivo do trabalho e evidenciaram como essa mudança tão grande em um curto espaço de 

tempo provocou uma mudança em todo um cenário. Tanto no modelo de gestão observado 

dentro da companhia, como no modo de encarar o emprego e as oportunidades que ele te dá, 

enquanto a estabilidade é valorizada por uns, para outros é sinônimo de acomodação, 

comportamento que vai contra o que é encontrado majoritariamente no cenário de um capital 

impaciente que demanda sempre funcionários dispostos a abrir mão para se moldar às 

necessidades empresariais do momento. O grande questionamento que resta seria como será a 

gestão para as próximas gerações que já nasceram em meio a cenário de mudanças repentinas. 

Este trabalho oferece um campo de estudo e análise muito amplo e infelizmente só foi 

possível abranger apenas uma parte, que é a interação dos dois trabalhadores, das duas 

gerações em uma mesma empresa, deixando de fora, por exemplo, o contexto econômico e 

histórico em que estavam inseridas todas essas passagens. O fato de ter apenas um 

representante de cada geração também é algo que limita um pouco. Entretanto, essas 

observações deixam espaço para uma nova proposta de pesquisa que poderá complementar e 

aprofundar o tema abordado nesta. 
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