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RESUMO 
 
   
 A contemporaneidade é o contexto marcado pelo amálgama dos processos sociais, pela 
intensificação das tecnologias de informação e de comunicação e pelos deslocamentos e 
mudanças nos mecanismos de poder. Tal contexto tem modificado, também, a investigação 
do campo organizacional, em que os discursos e ações das organizações tem se tornado 
cada vez mais centralizados nos sujeitos, seu corpo, suas emoções. Para elucidar esse 
contexto, adota-se a noção de capitalismo cognitivo, termo cunhado e amplamente utilizado 
por teóricos europeus (Cocco, 2003, 2006; Corsani, 2003; Lazzarato, 2006) para abordar os 
acionamentos discursivos das organizações e do trabalho contemporâneo. Nesse sentido, o 
objeto de análise desse artigo é a aba “Trabalhe conosco”, do site institucional de uma 
startup de Belo Horizonte, a fim de apreender os discursos emergentes no capitalismo 
cognitivo.  Os dados serão submetidos à Análise Crítica do Discurso, a partir de Fairclough 
(2016). 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Comunicação 1. Organizações 2. Discurso 3. Capitalismo 
Cognitivo 4. Startup 5. 
 
 
ABSTRACT 
 
 Contemporaneity is the context marked by the amalgamation of social processes, the 
intensification of information and communication technologies, and the shifts and changes 
in mechanisms of power. This context has also modified the investigation of the 
organizational field, in which the discourses and actions of the organizations have become 
increasingly centralized in the subjects, their body, their emotions. In order to elucidate this 

                                                           
1  Trabalho apresentado no GT 1 -  Linguagens e Narrativas. 
2   PUC Minas- Programa de Pós- Graduação em Comunicação Social na PUC Minas. E-mail: 
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context, the notion of cognitive capitalism, a term coined and widely used by European 
theorists (Cocco, 2003, 2006; Corsani, 2003; Lazzarato, 2006) is used to address the 
discursive drives of contemporary organizations and work. In this sense, the object of 
analysis of this article is the tab "Work with us", from the institutional site of a startup in 
Belo Horizonte, in order to apprehend the emerging discourses in cognitive capitalism. The 
data will be submitted to the Critical Discourse Analysis, from Fairclough (2016). 
 
 
KEYWORDS : Communication 1. Organizations 2. Discourse 3. Cognitive Capitalism 4. 
Startup 5.  
 
 
Introdução  
 
 Para a compreensão do capitalismo contemporâneo torna-se importante ponderar as 

reflexões de Boltanski e Chiapello (2009) de que um dos principais fatores de legitimação e 

expansão do sistema capitalista reside em sua capacidade de absorver e incorporar as 

críticas a sua própria dinâmica.  Assim, a crise dos anos 70, que não foi apenas econômica, 

mas que também gerou reverberações sociais e culturais culminaram em mudanças nos 

modos de produção, na configuração dos mercados, nos arranjos organizacionais e dos 

trabalhadores.  

 Assim, o modo de produção capitalista, adquiriu dimensões mais amplas e 

multifacetadas, estabelecendo assim diferentes configurações, entre partes conflitantes, da 

teoria marxista, que são o capital e o trabalho. Nesse sentido, o artigo pretende abordar 

questões que marcam essas transições, para compreender as especificidades do chamado 

capitalismo cognitivo. Para o sociólogo e filósofo italiano Maurizio Lazzarato, a marca do 

capitalismo cognitivo está na emergência da economia e do trabalho imaterial. Do 

latim immateriālis, é um adjetivo que se refere aquilo que não é material, que não é 

composto por matéria, pode associar-se ao que é abstrato; imaginário ou ideal.   

 Entende-se, portanto, que o capitalismo cognitivo é a marca da economia 

contemporânea, por meio de processos de produção cada vez mais tecnológicos, 

desterritorializados, criativos e intangíveis.  Contudo, esses aspectos não dizem respeito, 

somente aos deslocamentos produtivos, antes modificam o mundo do trabalho e o modo 

com que esse passa a ser representado pelo discurso das organizações. Assim, a produção 
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no capitalismo cognitivo, não anula os dilemas do trabalho, mas os reconfiguram, por meio 

de outros mecanismos de exploração e de exercício de poder.  

  Nesse sentido, chama-se atenção para um tipo de organização que têm se destacado 

na contemporaneidade, as chamadas startups3.  Em inglês, a palavra é traduzida por 

semente. É importante destacar que se palavra startup tornou-se intraduzível, pois é 

utilizada tanto para qualificar um grupo de pessoas, trabalhando em condições de extrema 

incerteza ou um modelo de negócios que possa ser reproduzido em escala, marcado pela 

ideia de inovação. Assim, não há uma definição formalizada do termo, mas, na presente 

investigação, as startups serão classificadas como organizações de natureza privada. 

Entretanto, ressalta-se a intencionalidade dessas organizações em ressaltar aspectos 

cognitivos e imateriais de seu ambiente de trabalho. 

  Desse modo, o interesse é perceber como as startups buscam-se diferenciar das 

demais organizações, representando a si e ao outro em textos e imagens que buscam 

harmonizar os conflitos e assimetrias organizacionais? E ainda, até que ponto essas startups 

estabelecem discursos que rompem com a lógica da rigidez, do autoritarismo e da 

exploração do trabalhador, típicas do período fordista? Destaca-se assim, as marcas 

discursivas desse tipo de configuração organizacional, considerando seus discursos com os 

trabalhadores, recorte da presente investigação. De acordo com os objetivos estabelecidos, 

a metodologia será constituída pelo método de estudo de caso, bem como procedimentos 

analíticos baseados em pesquisa bibliográfica, análise crítica do discurso (FAIRCLOUGH, 

2001). Para tanto, o objeto de investigação é a Hotmart, startup localizada em Belo 

Horizonte, que se constitui como o estudo de caso desta proposta. 

 
Capitalismo Cognitivo e trabalho: perspectivas iniciais  
 
 
 O capitalismo cognitivo pode ser compreendido como aquele de relevância da 

produção de bens imateriais, como conteúdos informacionais, culturais e midiáticos, além 

                                                           
3 De acordo com a Associação Brasileira de Startups (ABSTARTUPS, 2014), o termo startup refere-se a “empresa, ou 

negócio de base tecnológica, que nasce com uma ideia inovadora e está em busca de modelo de negócios repetível e 
escalável”, ou seja, são atividades com baixos custos iniciais e com alta expectativa de crescimento.   

 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

da exploração do trabalho por meio de aspectos cognitivos, como a criatividade e as 

emoções. Também é possível ver nomenclaturas como: capitalismo imaterial, economia do 

conhecimento, entre outros. Em Izerrougene (2008) o conhecimento é a chave do atual 

desenvolvimento capitalista e esse se apoia no uso da informação e da cooperação.  

 Desse modo, o trabalho já não é percebido apenas como força de trabalho, mas 

também como vida, ou seja, com seus atributos afetivos e cognitivos, através da linguagem, 

dos símbolos, enfim de “[...] todos os elementos carregados de afetos que não são 

materialidade pura, e sim imaterialidade viva” (NEGRI, 2015, p. 66). Nessa perspectiva, 

temos que a ideia de capitalismo, aqui abordada remete aos atributos triviais do homem, 

considerando a força de trabalho, a partir das capacidades relacionais dos sujeitos de modo 

mais acentuado, que na produção fordista.  

 O capitalismo cognitivo também tem modificado o mundo do trabalho, seja por 

transformações no modo de produção ou na relação do sujeito com o trabalho. Percebe-se 

perspectivas variadas sobre a exploração e os mecanismos de poder. O que se nota é que as 

reconfigurações capitalistas não são unicamente um processo de mudança produtiva, mas 

referem-se também as reestruturações do trabalho nas empresas. Em Grammacia (2016) o 

contexto atual de trabalho tende a promover a flexibilidade-precariedade como condições 

de empregabilidade. 

 Para Alves (2010) o que ocorre é uma modificação psicofísica dos trabalhadores, 

através da “captura” da subjetividade pelos valores e objetivos empresariais. Essa captura 

pode ser percebida nos discursos das organizacionais que acionam todos os aspectos do 

sujeito ao trabalho produtivo, como seu corpo, sua criatividade e emoções, como já 

abordado. Contudo, o autor ressalta que essa captura não é totalizante, ou seja, ainda há 

dimensões que o capital não consegue alcançar e que esse é um processo de lutas cotidianas 

e de resistências, pois “o processo de ‘captura’ da subjetividade do trabalho vivo é um 

processo intrinsecamente contraditório e densamente complexo, que articula mecanismos 

de coerção/consentimento e de manipulação não apenas no local de trabalho, por meio da 

administração pelo “olhar”, mas nas instâncias [...] do psiquismo humano” (ALVES, 2010, 

p. 13). 
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 Para o autor, esse capitalismo se configura sobre a “era da gestão das pessoas”, 

esvaziando a noção de conflitos de classes, por meio do discurso em torno do trabalho pelas 

organizações. Nesta era, o papel das empresas é difundir ideias de flexibilidade e 

“autonomia”.  

A ideia de gestão de pessoas implica disseminar valores, sonhos, expectativas e 
aspirações que emulem o trabalho flexível. Não se trata apenas de administrar 
recursos humanos, mas sim, de manipular talentos humanos, no sentido de 
cultivar o envolvimento de cada um com os ideais (e ideias) da empresa. A nova 
empresa capitalista busca, portanto, homens idealistas, no sentido mediano da 
palavra. Por isso, a ânsia pela juventude que trabalha, tendo em vista que os 
jovens operários e empregados têm uma plasticidade adequada às novas 
habilidades emocionais (e comportamentais) do novo mundo do trabalho 
(ALVES, 2010, p.6). 

 

   Segundo Linhart (2007) a importância dada ao trabalho está diretamente relacionada 

às mutações sociais, portanto sua observação e análise devem levar em conta o caráter 

complexo e multifacetado da contemporaneidade. Por vezes o trabalho foi percebido na 

história como sinal de desvalorização, exploração e mácula social. Foi a partir da produção 

teórica de Marx que o trabalho passa a ser percebido como um valor social, atividade 

humana por excelência, no qual destaca-se seu papel como propulsora de transformações e 

relações sociais.  

  O trabalho e suas configurações estão no âmago do capitalismo cognitivo. Pois, não 

somente tem se modificado os modos de produção, como também a relação do sujeito com 

o trabalho e as reverberações dessa relação em sua vida cotidiana. É nesse contexto que 

surge a noção de trabalho imaterial. Para Gorz (2005) o trabalho imaterial repousa sobre as 

capacidades expressivas e cooperativas dos trabalhadores, que fazem parte da sua 

subjetividade, não são ensinadas, mas estão presentes em suas vivências. Para o autor essa é 

a grande diferença do trabalho imaterial em comparação com o modo de produção fordista 

e material, visto que, naquele período, para se tornar trabalhador era necessário se despir 

(mesmo que discursivamente) dos hábitos e saberes cotidianos, porque não eram aceitos na 

organização do trabalho. Em contrapartida, o trabalhador contemporâneo deve colocar sua 

bagagem cultural em favor da produção, ou seja, as características e as habilidades 

desenvolvidas devem ser aproveitadas no trabalho.  

 É possível afirmar que há tentativas de rupturas com o modelo da sociedade 

industrial, que considerou o trabalhador como uma mera máquina produtiva e com a 
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divisão do trabalho em atividades mecânicas e repetitivas. Sem identificação afetiva do 

trabalhador com o trabalho. Hoje, há uma tendência à substituição do “operário-massa” 

asfixiado pelo automatismo indiferenciado de suas ações, pelo “operário-social”, valorizado 

pela subjetividade criativa da condução de seu oficio. Em dada conjuntura, interessa aquilo 

que o sujeito reúne e produz de si, que gera uma capacidade de produção maior, que Marx 

denominou intelect generall- o cérebro social.  Para Bentes (2007) isso ocorre devido ao 

declínio das formas de disciplina do “chão de fábrica” e a afetividade passa a ser a condição 

essencial do trabalho contemporâneo.  

 Se no capitalismo cognitivo a relação entre trabalho e subjetividade se estreita, com 

a ocorrência se torna cada vez mais acirrada, produtos e serviços cada vez mais efêmeros, 

esse fenômeno também aponta para outra relação entre organizações e trabalhadores, na 

qual os processos de comunicação são cada vez mais pautados pela afetividade, o que não 

pode ser mais ser considerada uma exceção, mas um fenômeno em constante 

desenvolvimento.  Assim, os aspectos cognitivos e imateriais além se constituírem a base 

de produção, também se apresentam na constituição do trabalho.  

  Em Lazzarato e Negri (2001) o conhecimento, a comunicação e a cooperação são 

atributos solicitados aos trabalhadores contemporâneos e os coloca no centro do sistema de 

produção. Apear de ocorrer intensidades diferentes, a depender do contexto econômico e 

social, para os autores, esse é um movimento irreversível.  Percebe-se também uma 

tendência de nomear o trabalho, por meio adjetivos, como criativo, amável, divertido. E, 

portanto, a linguagem ganha reconhecimento como forma de representação e poder no 

âmbito das organizações.  

 

Depois, uma transformação fundamental, uma metamorfose nos modos de 
produção da época pós-industrial, pós-fabril, é a que nos mostra a emergência de 
processos de valorização cooperativos de exploração cognitiva, em suma, a 
passagem do trabalho material para o trabalho imaterial. Claro que com isto não 
quero dizer que haja desaparecido o trabalho material, ao contrário, o trabalho 
pesado, duro está terrivelmente presente demais. Estou dizendo simplesmente que 
o trabalho material é cada vez mais modelado por técnicas cientificas e 
modificações tecnológicas que comportam a transformação da força de trabalho 
(NEGRI, 2015, p.61-62).  
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  Em uma perspectiva crítica Boltanski e Chiapello (2009), argumentam ser o “novo” 

uma ideologia do novo espírito do atual capitalismo, onde um conjunto de crenças, que 

justifica e legitima o comprometimento dos indivíduos e das organizações. A noção de 

ideologia diz respeito a um conjunto lógico e sistemático de representações de valores, 

crenças e regras que orientam e prescrevem o comportamento, o pensamento e a ação 

social. Portanto, conceitos como: colaboração, inovação, amor pelo trabalho, sonho entre 

outros termos, pode através de construções discursivas, em diversos setores sociais, se 

consolidarem como uma referência para a economia e para os indivíduos, de modo que, 

esses discursos se tornem legitimados socialmente. 

  Nesse intuito, a linguagem representa e classifica o trabalho e os trabalhadores, no 

âmbito organizacional, e que, portanto, estabelecem relações de poder. Assim investigar a 

comunicação sobre o trabalho é investigar as relações de poder, nos processos 

comunicacionais das organizações, é estabelecer articulações entre perspectivas e saberes 

teóricos, com leituras que compreendam o caráter critico da comunicação e consideram sua 

possibilidade de resistência.  

  Portanto, as noções de capitalismo, mundo do trabalho, linguagem e relações de 

poder são importantes para o avanço da perspectiva investigativa dos processos de 

comunicação nas organizações. Considera-se, portanto que, são os processos 

comunicacionais que constituem as organizações (OLIVEIRA; PAULA, 2012). 

  As perspectivas teóricas, até aqui descritas, reforçam a complexidade da 

comunicação e o modo com que contradições e conflitos são acionados ou silenciados pelo 

discurso, em um contexto de constantes lutas simbólicas, que é o trabalho.  

 

Comunicação no mundo do trabalho cognitivo 

 

  Para entender essa abordagem, Fígaro (2001, p. 100) afirma que Marx se aproximou 

da antropologia e da sociologia para formular sua concepção de trabalho, “a partir da qual 

analisa o percurso da história da humanidade, afirmando o trabalho como criador de 

técnicas e meios de produção que impulsionam as mudanças nas relações sociais”. Aqui, o 
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trabalho é percebido como atividade, criação que se estabelece entre homem e meio. 

Descrevendo essa atividade, a autora salienta que  

 

O trabalho como atividade humana, é aquela que comporta a herança cultural e a 
história das técnicas, da experiência das gerações passadas e da experiência 
pessoal e permite ao homem uma transcendência criativa. O trabalho é criação 
[...] é atividade.   A atividade humana é particular e especifica e caracteriza a 
capacidade humana de criar, planejar, aprender, memorizar (FÍGARO, 2001, 
p.100).  

 

  As ideias de Schwartz citado por Fígaro (2001) considera que trabalhar só pode ser 

em conjunto, pois o outro está sempre presente, seja como parceiro de trabalho, seja por 

meio das representações e normas de trabalho. Nessa concepção, trabalhar é o gerir de si 

por si mesmo e de si pelo outro, por meio de redes de comunicação, que constitui valores e 

significados no trabalho. Percebe-se aqui a dependência ou interconexão entre o trabalho e 

a linguagem, para além das funções estabelecidas hierarquicamente e que ultrapassa as 

formas de produção capitalista. 

 

Pois se trabalhar é sempre trabalhar com o outro e comunicar é relação, troca, 
reelaboração, pode afirmar que comunicação e trabalho, atuam na construção dos 
conjuntos de valores que se renovam ou se cristalizam a cada escolha feita, a cada 
decisão do uso de si por si mesmo. O sujeito social cria suas redes de relações e 
se apropria dos discursos que circulam no meio do trabalho e na sociedade 
(FÍGARO, 2001, p.101).   

 

  Devido a essa relação entre a linguagem e o trabalho, Fígaro (2001) adota a noção 

de mundo do trabalho, para dar conta de uma configuração mais ampla, que sofre afetações 

das dinâmicas do cotidiano, para além dos objetivos e metas das empresas. Assim, o mundo 

do trabalho pode ser definido como o conjunto que engloba e coloca em relação à atividade 

humana de trabalho, o contexto no qual ela se dá. As normas, os discursos e as técnicas que 

possibilitam a atividade humana de trabalho podem ser a base para o desenvolvimento de 

culturas, identidades e subjetividades, que se tornam possíveis mediante as redes de 

comunicação. 

  A comunicação no mundo do trabalho se estabelece pelas interações entre os 

trabalhadores e organização. Esse processo não se restringe aos objetivos econômicos, 

deve-se ter em vista, que os processos comunicacionais emergem no meio de produção, na 
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circulação e no consumo de mercadorias ou na representação de si e do outro pelo discurso 

formal.  É relevante considerar, portanto, a interferência da lógica capitalista nos 

processos de comunicação no trabalho, que ao incorporar ao discurso organizacional, 

aspectos afetivos, relacionais e subjetivos, revelam relações de poder.  Essa postura pode 

ser exemplificada em manuais de comunicação para os trabalhadores, com definição de 

normas e procedimentos. Mas outra abordagem que pode ser adotada, pelas organizações, 

refere-se ao discurso afetivo, geralmente convocado ao trabalho no contexto do capitalismo 

cognitivo.  Se a comunicação com os trabalhadores sofre modificações de acordo com o 

tipo de economia e trabalho vigente em dado cenário sociocultural. Isso quer dizer que, se a 

economia e o trabalho são imateriais, a comunicação no mundo do trabalho irá adotar 

estratégias que reforcem tais aspectos.   

 

Sumiram do vocabulário das empresas palavras como empregado ou funcionário, 
demissão, desemprego, mandar embora. Estas são apenas as mais expressivas. É 
clara a limpeza e assepsia que se realiza no vocabulário. Hoje as empresas 
passam por reestruturação e os colaboradores deixam de fazer parte da equipe. 
Não há a figura da demissão. Muitas empresas chegam a oficializar tais 
expressões, proibindo o uso dos termos anteriores. Há um grande esforço para 
alterar as bases ideológicas de significados das práticas sociais concretas que se 
exercem no cotidiano trabalho  
(FÍGARO, 2008, p. 29). 

 

  Portanto, é pelos processos de comunicação que perpassam e se manifestam as 

mudanças culturais e ideológicas do mundo do trabalho. Fígaro (2001) destaca que a 

comunicação sobre o trabalho, se revela a partir dos “encontros e as trocas que evocam o 

trabalho para comentá-lo ou avalia-lo, para lembra-lo, para se justificar, para transmitir 

saberes, avaliar um problema” (p.105), assim, a comunicação torna-se a principal motora 

das mudanças culturais do trabalho, pois, a partir da linguagem pode ser possível a 

identificação dos deslocamentos capitalistas.  

  São os processos de comunicação que constituem as realidades sociais, em seus 

aspectos culturais, econômicos e ideológicos. A investigação proposta considera-se, neste 

sentido, que as estratégias se constituem e se legitimam por meio da linguagem.  Para 

Bourdieu (2001) a linguagem é um sistema simbólico, que se compõe por meio da prática 

social, em determinado contexto e atravessada pelo exercício de poder. A linguagem no 
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contexto do trabalho imaterial não reflete apenas a realidade de um ambiente 

organizacional contemporâneo, mas pode dar pistas para uma análise das relações de poder 

que se constituem. 

  Se a lógica capitalista contemporânea se sustenta em conhecimentos, saberes e 

habilidades adquiridas fora do espaço da empresa torna-se cada vez mais difícil delimitar o 

"dentro” de uma empresa, pois “sendo o trabalho organizado em formas comunicativas, e o 

saber sendo algo cooperativo, a produção dependerá sempre mais da unidade de conexões e 

de relações que constituem o trabalho intelectual” (Negri, 2003, p.93).  Nota-se a estreita 

relação entre economia, colaboração e afetividade, que altera não somente as atividades 

produtivas, mas o próprio trabalhador e o modo pelo qual se relaciona com o trabalho.  

É nesse sentido, que surge a necessidade de estabelecer uma noção de comunicação 

organizacional que der conta da especificidade em que se encontram as atividades 

produtivas, pois a teoria da inovação, enquanto, análise da produção pode deixar de fora, os 

processos de comunicação que se estabelecem neste cenário.   

  Sob a perspectiva do capitalismo cognitivo, as organizações por meio de seus 

processos comunicacionais promovem estruturas dinâmicas que ao mesmo tempo em que 

enquadram ações especificas, também são atravessados pela contingência ativa dos sujeitos.  

Esses são dotados de potência, de subjetividade que ressignificam e disputam os discursos 

das organizações. E como trabalhadores estabelecem interações permeadas por conflitos e 

resistências, que definem as relações de poder no contexto biopolítico das organizações. 

Inseridas em uma economia imaterial, as organizações também se reconfiguram 

discursivamente, pois essas não estão separadas dos movimentos econômicos, culturais e 

políticos da sociedade.  

 

Startups como modelo organizacional do Capitalismo Cognitivo  

 

  Startup é um tipo de organização tem se destacado por criar ambientes de trabalho 

lúdicos para seus trabalhadores. A arquitetura visa romper com as tradicionais divisões 

entre os setores, há salas de jogos, espaços de recreação e não é necessário o uso de 

uniformes. Esses aspectos são criados em bases cognitivas, ou seja, com a intencionalidade 
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de interferir nas dimensões afetivas e sensíveis dos trabalhadores. Muitas vezes, as startups 

são consideradas o modo ideal de organização no cenário atual, marcado pelo capitalismo 

cognitivo, pois são organizações criadas e sustentadas discursivamente pela ideia de 

inovação e empreendedorismo. Entretanto, além de novas configurações, as startups são 

constituídas por processos comunicacionais diferentes, das demais organizações. 

  Considerando as afetações do capitalismo cognitivo em diversas esferas sociais, 

torna-se relevante problematizar sua terminologia e sua apropriação para as construções 

discursivas no contexto interno das organizações. Compreende-se que o uso da linguagem 

não é apenas informacional, antes se refere a um elemento que constitui a realidade 

organizacional. Para assimilar essa complexidade, entende-se que a posição que o 

capitalismo ocupa hoje na vida social, ultrapassa as barreiras econômicas, e alcança esferas 

da vida cotidiana. 

  O capitalismo cognitivo, não se configura somente por adaptações econômicas e 

produtivas, por meio da noção de flexibilidade e redes de colaboração e inovação entre 

organizações e trabalhadores, mas percebe-se também um deslocamento discursivo, como 

já citado. Nesse sentido, a escolha de uma startup como objeto de estudo surgiu mediante 

reflexões acerca de suas configurações organizacionais, legitimadas discursivamente pela 

mídia e pela sociedade, como ambientes flexíveis, colaborativos e inovadores. Essas 

organizações, a partir de construções simbólicas, ampliam a noção de poder e seu sentido 

no cotidiano das organizações e trabalhadores. As startups podem representar o cenário 

contemporâneo baseado na economia imaterial, pois valorizam a inovação, a criatividade e 

afetividade.  

   

 

HOTMART: uma organização de mantras 

 
  A Hotmart é uma startup criada em 2011, na cidade de Belo Horizonte, é uma 

plataforma de venda e distribuição de conteúdo digital.  No site institucional, se apresenta 

como: “uma empresa que vive de possibilitar que as pessoas vivam de suas paixões”. O site 

possui inúmeros conteúdos de cunho mercadológico, mas, atenta-se, para a aba intitulada 

“Trabalhe conosco” presente no site. Considerando, que esse é um espaço relevante para o 
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interesse da pesquisa, que se propõe a investigar os processos de comunicação com os 

trabalhadores.  

 Neste sentido, a apreensão do discurso veiculado na aba “Trabalhe Conosco“ do site da 

organização é relevante, para perceber o modo com o ambiente interno da organização é 

mediado pelo site e quais as marcas e expressões discursivas que a organização deseja ressaltar.  

Os dados foram observados pela perspectiva da Análise Crítica do Discurso (ACD), 

considerando que se trabalha não com o conteúdo do texto, mas com os sentidos produzidos, 

via ideologia, história e linguagem. Em Pêcheux (2001) o discurso é sempre pronunciado em 

condições de produção dadas, por isso é relevante não analisar o discurso como texto, mas 

como um conjunto de discursos definidos em dadas condições. Nesse sentido, não há interesse 

em perceber um discurso homogêneo. Nem mesmo a análise do discurso pelo pesquisador 

estará isenta de outros discursos que interpelam sua interpretação.  

 Em Fairclough (2016) compreende-se que a perspectiva da Análise Crítica do Discurso 

(ACD) possibilita uma articulação dialética, ao mesmo tempo, que constrói a estrutura social é 

também moldado por ela. Assim, tal corrente representa o interesse crítico nas relações de 

poder e na mudança social. Destaca-se também a noção de sujeito assumida, visto que, apesar 

de está inserido em uma determinada estrutura, pode gerar resistências e rupturas na dinâmica 

social. Portanto, qualquer sentido acionado, por meio do discursivo, dependerá da relação com 

demais práticas e tensões sociais.  

 

  

Breve análise da aba Trabalhe Conosco  

 

  A descrição dessa aba é demarcada por títulos, que serão destacados aqui, a 

começar pelo: “Estimule o que há de melhor em você” – nesse espaço, a startup descreve o 

que ela considera importante para o desenvolvimento de seus trabalhadores, conforme o 

texto abaixo:  

 

Entre os pilares que nos sustentam estão a Liberdade e a Autonomia, 
pois ambas são essenciais para estimular a criatividade e fazer com que as 
pessoas atinjam o máximo de seu potencial. Um ambiente favorável é 
indispensável para que as pessoas descubram o que tem de melhor. O 
volume de trabalho é intenso e a cooperação entre os times é 
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fundamental por isso, a empresa oferece muitas oportunidades para que as 
equipes interajam, pois não faltam eventos e comemorações promovidos 
pela empresa. 

  Nota-se assim que, a startup preza em reforçar discursivamente o seu ambiente de 

trabalho, como o ideal para o desenvolvimento de seus trabalhadores. Chama-se atenção, 

para a utilização dos termos “equipe” e “time”, que passaram a ser utilizados no fim do 

período marcado pela produção fordista, que denotam a ideia de competição, mas percebe-

se que a startup preza pela cooperação, o que indica uma contradição em termos 

discursivos. Outro ponto a ser observado, diz respeito à ideia de cooperação está 

relacionada aos eventos e comemorações promovidas pela organização, o que demonstra 

uma visão estritamente instrumental e utilitária do termo, sendo que a cooperação no 

ambiente de trabalho necessita de possibilidades que se realizam no cotidiano. A noção de 

liberdade e autonomia, apesar de carregarem forte apelo político, no contexto citado, é 

reduzida a produtividade. Sabe-se que esse é um ambiente empresarial, e, portanto com 

interesses lucrativos, mas o que chama atenção é a escolha de tais palavras, que precisam 

ser problematizadas.  Já no titulo “Times que crescem juntos” mostra o seguinte texto:  

Formar um time capaz de dominar o mundo é uma tarefa que não se 
resume apenas a atrair pessoas capacitadas, que tenham o perfil 
compatível com a nossa cultura. Acompanhar o profissional de perto, dar 
feedbacks frequentemente e investir em sua qualificação, por meio de 
cursos, eventos e treinamentos, também são parte importante do nosso 
trabalho.   

Na Hotmart, todos os seus esforços são reconhecidos, o espaço e as 
oportunidades de crescimento profissional são reais e os aprendizados vão 
muito além do trabalho, não é à toa que aprender algo novo todos os dias 
é um dos nossos mantras.  

  A frase destacada acima faz parte do capitalismo cognitivo, que visa estabelecer 

uma concepção de trabalho, que ultrapasse os aspectos meramente econômicos e que, 

portanto, devam ter um papel social mais amplo e relevante, e trazem um ponto de vista, de 

que o trabalho deve ser um sentido, para além dos objetivos e estratégias da startup. A 
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concepção de “mantra4” também é um aspecto relevante do discurso da Hotmart. Essa é 

uma palavra carregada de um sentido mítico e que ressalta uma perspectiva instrumental e 

unilateral da comunicação, visto que se refere a constante repetição de uma fórmula 

discursiva para o entendimento de dado contexto.  

 

Figura 1: Primeira página na aba “Trabalhe Conosco” 

 

Fonte: Site oficial da Hotmart (2017) 

 

Figura 2: Um pouco sobre nossa essência 

                                                           
4 De acordo com o Dicionário Michaelis, a palavra mantra, vem do budismo e é uma fórmula (sílaba, palavra 
ou verso), de força transcendente, entoada repetidamente, com o intuito de obter proveitos psíquicos e 
espirituais. 
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Fonte: Site oficial da Hotmart (2017).  

 

  No vídeo acima, a startup aciona a concepção de essência, para falar de si e seus 

trabalhadores. Esse aspecto aponta para o modo de representação que ressalta aspectos 

afetivos. O vídeo começa com imagens de trabalhadores sorrindo, e a câmera se move 

sobre os corpos, para mostrarem suas roupas, tatuagens e acessórios. E as próximas 

perguntas do vídeo dizem: O que você tem de único?  O que te diferencia dos demais? A 

partir disso, pode-se perceber a centralidade discursiva que a organização denota ao 

trabalhador. 

 Desse complexo de ações, que se faz observar as relações de poder, que se conformam, 

por meio do discurso e que possibilitam a investigação da comunicação no contexto 

organizacional, de modo mais relacional e não funcionalista. Para Rosa, Cunha e Morais 

(2009), a ACD não se restringe somente a análise de textos, mas se preocupam com os 

processos e estruturas sociais que levam à produção desses, bem como “a influência desses 

processos e estruturas na construção e reconstrução dos significados desses textos junto aos 

sujeitos sócio-históricos que com eles interagem” (ROSA, CUNHA, MORAIS, 2009, p.96). 

 Considerando, que as práticas discursivas é uma forma particular das práticas sociais, 

Fairclough (2016) desenvolve um modelo tridimensional onde os textos resultam de práticas 

discursivas que, por sua vez, são resultado de práticas sociais contextualizadas. Daí, a noção 

de intertextualidade, que é “[...] basicamente a propriedade que têm o texto de ser cheios de 

fragmentos de outros textos, que podem ser delimitados explicitamente ou mesclados e que 
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o texto pode assimilar, contradizer, ecoar ironicamente, e assim por diante” 

(FAIRCLOUCH, 2016, p.118).  

 Percebe-se na descrição inicial do vídeo, essa fragmentação proposto na ACD, em 

que o texto organizacional é afetado por dimensões, antes reservado a outros campos 

sociais e outros contextos. Aqui, a subjetividade do trabalhador é um fator fortemente 

utilizado na fala institucional, um ponto constitutivo do capitalismo cognitivo.   

Aqui, se percebe a apropriação de uma linguagem, antes destinada, ao espaço 

mercadológico, para a fala institucional das organizações, pois conforme Fairclough (2016, 

p.98) “a constituição discursiva não emana de um livre jogo de ideias nas cabeças das 

pessoas, mas de uma prática social que está firmemente enraizada em estruturas materiais”. 

 Figura 3: Lazer no trabalho 

 

Fonte: Site oficial da Hotmart (2017).  

 

Figura 4: Área externa da Hotmart 
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Fonte: Site oficial da Hotmart (2017).  

 

  Através das imagens acima é possível inferir que há uma tentativa em harmonizar o 

mundo do trabalho, o tornando lúdico e livre de conflitos, marcas do capitalismo cognitivo. 

Nota-se o esforço em fazer do lugar do trabalho, uma manifestação do cotidiano social, 

como o lazer e momentos íntimos e pessoais, os jogos e o entretenimento.  A tentativa da 

startup de fazer do  ambiente de trabalho uma extensão dos espaços de prazer e diversão, 

ou seja, o lugar da atividade produtiva e do cotidiano subjetivo, acabam se imbricando, 

tornando a startup um tipo de organização que se difere simbolicamente das demais, como 

proposto pelo paradigma teórico do capitalismo cognitivo.  

  Entende-se que essas falas organizacionais estão permeadas por construções 

simbólicas, acerca da ideia do ambiente de trabalho e os papéis sociais a serem 

desempenhados pelos trabalhadores contemporâneos. Como mostram as imagens, as 

construções simbólicas perpassam o espaço físico das organizações, sua arquitetura e a 

própria subjetividade dos trabalhadores. Pode inferir que a organização busca acionar 

algumas marcas discursivas para justificar sua organização do trabalho.  

  Entretanto, essas falas carregam consigo relações de poder, pois fazem circular 

sentidos que estarão em constante luta entre os trabalhadores, pois ao nomear, classificar, o 
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discurso representa. Neste sentido, afirma Reges Schwaab (2013) que a aparente 

estabilidade dos discursos organizacionais é hoje um importante foco de atenção, pois para 

o autor pensar o discurso das organizações é investigar “lugares discursivos, construídos e 

operados por diferentes sujeitos, lugares estes em intricada relação com uma série de outros 

lugares que fazem parte do imaginário e do conjunto de afetações empíricas que 

condicionam as práticas discursivas” (SCHWAAB, 2013, p. 110). 

 Inseridas em uma economia imaterial, as organizações também se reconfiguram 

discursivamente, pois essas não estão separadas dos movimentos econômicos, culturais e 

políticos da sociedade. Mas quando os discursos inerentes ao capitalismo cognitivo passam 

a fazer parte dos processos de comunicação das organizações, estes não são estáticos, antes 

serão tensionados pelos trabalhadores.  Qualquer tentativa de controle dessas relações 

discursivas ou a busca por uma centralidade na definição dos sentidos (Baldissera, 2009) 

apesar de tentarem estabelecer a simetria nas organizações, não elimina os conflitos 

presentes nos contextos organizacionais.    

 Entender as relações de poder por meio das práticas discursivas é estabelecer reflexões 

sobre o discurso, enquanto, espaço de saber e poder, como propõe Foucault (1996), pois quem 

fala, possui um lugar definido, baseado no processo de legitimação. Desse modo, a produção 

discursiva da startup, determina o que e como pode ser dito, entretanto, isso não mostra que o 

discurso encobre algo. Por isso, a investigação do discurso deve propor inferências e pesquisas 

que buscam responder como determinada fala de colocou em detrimento de outras, e não o que 

foi ocultado discursivamente.  

 

 

Considerações finais  

 

  Chama-se atenção para a centralidade dos simbolismos, presentes no discurso das 

startups, que através dos aspectos valorizados no capitalismo cognitivo, como a 

cooperação, a inovação, os afetos estabelecem seus discursos formais por meio de uma 

representação mais harmoniosa, simétrica e passiva no ambiente organizacional e da 

organização do trabalho. Esse cenário, fortemente marcado, por símbolos, espaços lúdicos e 
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entretenimento pode gerar uma percepção distorcida do trabalho, o que pode também 

ocultar a identificação do exercício do poder.  

Por isso, o interesse em apreender os processos de construção, circulação e disputa de sentidos 

que ocorrem nas startups, considerando a existência de interesses, por vezes, contraditórios. A 

investigação, mesmo que breve, contribui para o entendimento das falas sociais que são 

acionadas ou silenciadas, bem como as dinâmicas e intencionalidades da fala de si e da 

representação do outro nesta fala. 

  O discurso da inovação, analisado criticamente, no contexto das organizações pode 

contribuir para a identificação de descontinuidades, contradições e lutas simbólicas que são 

naturalizados pela linguagem e legitimados pela sociedade. Para Berger e Luckmann (2011) 

a função da legitimação é fazer com que a transmissão e interpretação de significados 

institucionalizados sejam reconhecidas como reais, visando à justificação para determinada 

estrutura e dinâmica.  Entre as formas de legitimar o discurso da inovação é relevante 

considerar a ideia de que esse é um fenômeno que não pertence apenas às organizações 

privadas. Pois, o estágio atual do capitalismo, não se configura somente por adaptações 

econômicas e produtivas, por meio da noção de flexibilidade e redes de colaboração e 

inovação entre organizações e trabalhadores, mas percebe-se também um deslocamento 

discursivo, no Estado, na política e na mídia.   Noções de inovação, flexibilidade, 

empreendedorismo e a colaboração marcam o discurso das organizações. 

  Ainda, as inquietações iniciais se constituem em perceber como as startups buscam 

diferenciar-se das demais organizações privadas, reforçando aspectos únicos de seu ambiente 

de trabalho e características de seus trabalhadores. Observa-se, o deslocamento discursivo das 

organizações, no que se refere, aos seus trabalhadores, visto que os textos estão situados 

historicamente, delimitam o tempo e o espaço de modos distintos. Esses acionamentos marcam 

a contemporaneidade, contexto no qual, aspectos cognitivos e sensíveis ganham diferentes 

contornos, em diferentes âmbitos sociais. Desse modo, os “textos”, antes reservados a esfera do 

lazer e do cotidiano do empregado, adquirem outros reapropriações pelo discurso das 

organizações.  

 Percebe-se, inicialmente, que o falar das especificidades do ambiente de trabalho é 

continuamente utilizado no discurso das startups, essa fala pode ser percebida como o 

discurso oficial, ou seja, aquele que é comunicado, através de textos e imagens. Esse tipo 
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de organização mostra-se potente para perceber questões apresentadas na corrente teórica 

do capitalismo cognitivo, visto que o atual estágio capitalista muitas vezes aparece 

transfigurado de uma forma não lucrativa, ou seja, são os atributos cognitivos e sensíveis que 

passam a fazer parte das estratégias discursivas com os trabalhadores.  
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