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Resumo 

 

Este artigo tem como objetivo perceber como se configuram os discursos no 

contexto das organizações, inseridas no capitalismo cognitivo e como estes engendram 

relações de poder neste contexto. Para isso, foi realizada pesquisa bibliográfica a acerca 

do capitalismo cognitivo e o modo de linguagem estabelecida nesse sistema de 

produção, bem como uma breve análise do site institucional de uma startup de Belo 

Horizonte, com o recorte ao espaço destinado aos empregados. Espera-se, 

problematizar, por meio desse caminho, os processos comunicacionais contemporâneos, 

considerando o modo com que os discursos sociais se afetam.  
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Introdução  

 

  A investigação proposta neste artigo contempla o discurso e as relações de poder 

no contexto das organizações, inseridas em um sistema econômico contemporâneo, 

denominado capitalismo cognitivo. Termo cunhado e amplamente utilizado por teóricos 

europeus, entre eles, (Cocco, 2003, 2006; Corsani, 2003; Lazzarato, 2003). A noção do 

capitalismo cognitivo perpassa as noções de conhecimento, inovação, cultura 

empreendedora, tecnologias e trabalho imaterial para o entendimento das configurações 

capitalistas atuais. 

  Para entendermos essas configurações, é relevante considerar a atenção para o 

culto ao novo, a inovação, evidenciando as implicações desse louvor na relação entre o 

trabalho e a vida contemporânea, pois “a produção do novo aparece como questão 

essencial para a ciência econômica na medida em que implica a inserção do aleatório, 

da incerteza e do desequilíbrio no cerne da atividade produtiva” (Cocco, 2010, p.11).   

                                                 
1
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 Portanto, é notório que os estudos em torno das mutações econômicas estiveram 

diretamente relacionados com as temáticas sobre conhecimento, inovação, 

empreendedorismo e que ressaltam os processos de adaptação e comportamentos 

específicos, para o desenvolvimento de empresas, instituições e dos sujeitos. 

  Neste sentido, o presente artigo visa considerar as implicações da inovação no 

contexto das organizações, no que se refere aos processos de comunicação 

institucionalizados, com os empregados. A abordagem da inovação se dá por algumas 

conceituações do tema e sua significação no contexto social.  A tentativa de estabelecer 

uma relação crítica entre o discurso da inovação e a comunicação organizacional, visa a 

problematização de uma temática que tem se legitimado socialmente. Para assim, 

compreender como a linguagem classifica e representa os empregados, imersos em uma 

cultura da inovação. Apropria-se da noção proposta por Boltanski e Chiapello (2009) de 

que o “novo” refere-se ao espírito do atual capitalismo, visto que seus ideais e crenças 

de inovação justificam e legitimam o comprometimento dos indivíduos e das 

organizações. 

 

Capitalismo Cognitivo: por uma valorização da cultura da inovação 

 

Para o economista Joseph Schumpeter (1883-1950), considerado um dos mais 

importantes teóricos da economia, na primeira metade do século XX, a inovação é o 

principal motor do desenvolvimento capitalista. Influenciados por essa perspectiva, 

muitas correntes teóricas enfatizaram o conhecimento como indispensável para os 

processos de inovação e para o desenvolvimento social. Tais contribuições 

estabeleceram conceitos como economia do conhecimento e sistemas de inovação.  

 

No âmbito da ciência econômica, os discursos em torno do novo e da 

inovação tem convergido nas últimas décadas – para além das clivagens 

teóricas- em apreender a emergência de uma “economia do 

conhecimento”, na qual o saber manifesta-se enquanto força produtiva e 

fator de produção fundamental nas economias contemporâneas. O 

conhecimento traduzir-se ia no novo, na inovação, sempre e quando 

houvesse condições adequadas para sua circulação e implementação na 

produção. Ainda que diferentes correntes teóricas apontem o conhecimento 

enquanto variável responsável pelas inovações, a abordagem neo-

schumpeteriana tem sido o bastião a partir do qual têm sido produzidos os 

mais fecundos trabalhos sobre o tema (COCCO, GALVÃO, SILVA, 2003, 

p.12). 
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O conhecimento e a inovação, de certo modo, sempre estiveram presentes na 

manutenção do capitalismo ao longo da história, mas esses fenômenos aconteciam de 

modo isolado e com menor frequência, visto que se priorizava a produção de 

mercadorias uniformizadas, ou seja, não era necessária a exigência do personalizado, do 

novo e do efêmero, como nos dias atuais de consumo. A ideia de inovação, presente em 

grande parte da literatura gerencial, considerava o conhecimento incorporado a um 

processo que gerava a inventividade. Entretanto, no capitalismo cognitivo a relação 

entre conhecimento e inovação se estreita, pois na contemporaneidade, a ocorrência se 

torna cada vez mais acirradas, os produtos e serviços cada vez mais efêmeros, o que 

demanda a crescente demanda por processos de inovação.  

Chama-se a atenção também, para a centralidade da cultura da inovação, nessa 

formação capitalista e o modo no qual passa a resinificar valores sociais e discursos. 

Nesse sentido, que 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: 

empreendedorismo, inovação, gestão do conhecimento, 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.  

 Considerando as afetações do discurso da inovação em diversas esferas sociais, 

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

discursivas adotadas pelas organizações, considerando o modo com que essas 

representam a si e ao outro. 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, é relevante abordar ver a posição que o capitalismo 

ocupa hoje na vida social, ultrapassando as barreiras econômicas, institucionais e 

alcançando esferas da vida cotidiana.  Corsani (2003, p. 15) afirma que “se o que é 

exterior ao mercado e exterior à firma ultrapassa a firma e o mercado é porque a 

produção de riquezas está em outro lugar que não a firma, e o mercado não é 

representativo da troca de riquezas”.  Isso quer dizer, que qualquer espaço, 
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conhecimento, experiência pode ser transformado em processo de inovação para a 

manutenção da lógica capitalista, ou seja, as organizações tendem, por meio dos 

discursos, ocupar cada vez mais âmbitos da vida cotidiana, até então ainda não 

imaginados.  

   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.  

Percebe-se que a importância de pensar a inovação no ambiente das organizações 

relacionada os discursos que se constituem, especialmente para os empregados, pois “a 

hipótese do capitalismo cognitivo só ganha sentido no inferior dessa dupla 

especificidade: a do conhecimento e a do sujeito que o produz”(Corsani, p. 21).   

  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 empresas e trabalhadores, propiciados pelo aprimoramento das TIC’s, 

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. Nesse sentido, a escolha das startups 
3
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. 

 

Sympla: uma análise do discurso com empregados  
 

                                                 
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.  
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 A Sympla é uma startup criada em 2012, na cidade de Belo Horizonte, onde está 

sua sede, a startup também está presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. A 

Sympla é uma plataforma online, em que produtores de eventos fazem a gestão 

completa dos seus eventos.  No site institucional
4
, se apresenta como líder do segmento 

no Brasil, a startup possui 130 empregados. Em 2015, foi eleita a melhor startup do ano, 

em um premio realizado pela Microsoft e a Associação Brasileira de Startups.  

 Esse tipo de organização tem se destacado por criar ambientes de trabalho 

lúdicos para seus empregados. 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. As mesas de trabalho são ocupadas por objetos que representam games, 

jogos, desenhos animados. Esses aspectos são criados em bases cognitivas, ou seja, com 

a intencionalidade de interferir nas dimensões afetivas e sensíveis dos empregados. 

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. 

 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 (2002) 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 

                                                 
4
 Disponível em: www.sympla.com.br. Acesso em 11 mai. 2017 
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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, esse 

também possui graus de autonomia, gerando resistências e rupturas na dinâmica social. 

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

demais práticas e tensionamentos sociais.  

 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 o texto pode assimilar, contradizer, 

ecoar ironicamente, e assim por diante” (FAIRCLOUCH, 2016, p.118) 

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 empregados. Observa-se, o 

deslocamento discursivo das organizações, no que se refere, aos seus empregados, 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. Como 

mostra as imagens abaixo: 
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 Nesse sentido, a partir da análise da página, percebe-se que a startup visa reforça 

a informalidade discursiva, por meio de falas informais, além de utilizar inúmeros 

aspectos da linguagem da internet, como as hastags. 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”.  

 Na descrição
5
 inicial, dessa aba, o Co-fundador e CEO 

6
da Sympla, Rodrigo 

Cartacho afirma que : "Acredito que, muito além de criar empresas incríveis, 

precisamos construir histórias incríveis!". Como cultura, a startup visa descrever os 

valores que permeiam o contexto de trabalho na startup: “Quem é parte da Sympla sabe 

a importância de amar o que faz! Por aqui, aliamos profissionalismo e descontração, 

trabalhando sem dress-code 
7
em um ambiente que estimula a criatividade. Nossas 

equipes são motivadas, tem autonomia e liberdade para buscar soluções incríveis e 

inovar, sempre focadas nos melhores resultados”. 

  Chama-se atenção para o uso da sigla QG, muito utilizada por startups, que 

quer dizer, um local de encontro entre pessoas com interesses em comum. Mas de 

acordo com o Dicionário Michaelis, QG significa: Local de trabalho do oficial-general e 

o seu estado-maior, de onde se expedem as ordens durante uma operação bélica. Enfim, 

é possível observar a contradição em torno do termo claramente difundido no cenário 

das startups. Para a Sympla, seu QG define-se da seguinte maneira: “Nossa sede está no 

coração da Savassi e a estrutura do QG acompanha a expansão da empresa. Os 

ambientes são descontraídos e equipados com snacks, bebidas, café (e até chuveiro!). 

Podemos escolher entre uma vista incrível para o pôr-do-sol belorizontino, a mesa 

coletiva para as refeições ou, ainda, uma varanda gostosa para relaxar :)” .  

 Ainda nessa mesma aba, há o uso da #FamíliaSympla para descrever os 

trabalhadores que fazem parte da organização. O texto diz: Hoje somos muitos e não 

paramos de crescer! Mesmo assim, ainda sentamos juntos para o café da manhã e nos 

reunimos para comemorar cada pequena conquista. Nossa equipe é criativa, dedicada e 

veste a camisa - sem deixar de ser altamente competitiva nos torneios oficiais de totó, 

                                                 
5
 https://www.sympla.com.br/trabalhe-conosco. Acesso em 20 de junho de 2017.  

6
 Termo inglês de Chief Executive Officer, que significa Diretor Executivo.  

7
 Que significa: sem uniforme.  

https://www.sympla.com.br/trabalhe-conosco
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games e ping-pong :). 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 “família” e “time”, último termo que  

passa a ser utilizados no fim do período marcado pela produção fordista, que denota a 

ideia de competição, mas percebe-se que a startup preza pela cooperação, ao utilizar o 

termo família, o que indica uma contradição em termos discursivos. 

 Esse espaço institucional reforça a informalidade discursiva e o modo com que 

são acionados aspectos cognitivos e sensíveis, 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, como a 

hora do banho e dos jogos.   

 

 

Figura 1: Retrospectiva Time Sympla  

 

 
Fonte: Site oficial da Sympla 
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Figura 4: Dia das Crianças Sympla 

 

 
Fonte: Site oficial da Sympla 

 

 

 

Figura 5: Amigo pet 

 
Fonte: Site oficial da Sympla 

 

 

Percebe-se nas imagens acima, que a startup torna-se o 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 
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teórico do capitalismo cognitivo. Por esse motivo, ao investigar o discurso das startups 

como lugar de fala institucional, busca-se identificar quais as contradições e assimetrias 

que permeiam esse ambiente de trabalho. 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 empregados. Como mostram as 

imagens, as construções simbólicas perpassam o espaço físico das organizações, sua 

arquitetura e a própria caracterização dos empregados. 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 empregados, pois ao nomear, classificar, 

o discurso representa.  

 

Relações de poder: a desnaturalização dos discursos no contexto organizacional 

 

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. Desse modo, o autor justifica a presença do poder simbólico, a partir 

de suas implicações discursivas. O autor ressalta que “os símbolos são os instrumentos 

por excelência da integração social [...] eles tornam possível o consensus acerca do 

sentido do mundo social” (BOURDIEU, 2001, p.10), portanto, tem-se que a construção 

da realidade se dá por sistemas simbólicos que visam uma percepção única dos fatos 

sociais.  

Para Bourdieu, os campos dominantes (grupos ou classes sociais) são aqueles 

que detêm o capital simbólico, ou seja, a unificação do capital econômico, cultural e 

social, que difundido e legitimado socialmente, permite aos grupos dominantes o 

exercício do poder e sua distinção em relação aos demais grupos. Essa distinção se dá 

pela cultura que contribui para a deslegitimação de outros discursos e para o 

estabelecimento de categorias sociais.  Importante ressaltar que esse processo de 

legitimação implica em compreender que há embates e lutas no exercício do poder.  

A luta nesse sentido, diz respeito aos tipos de capitais, que são objetos de disputa 

entre os atores sociais, pois o exercício do poder é através da posse dos capitais 
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reconhecidos e legitimados no campo. Assim sendo, relações de força são relações de 

poder que influenciam a dinâmica social.  

Portanto, considerar a perspectiva de Bourdieu é compreender o poder a partir 

de sua vertente relacional, o que constitui as relações de poder, em que atores sociais 

inseridos em estruturas objetivas nos campos sociais, apropriam e ressignificam 

sentidos nas estruturas . Considerando que a corrente teórica do estruturalismo busca 

eliminar o sujeito e os sentidos, buscando estabelecer leis objetivas que governam as 

práticas e ações humanas (DREYFUS; RABINOW, 1995) Bourdieu demonstra que há 

possibilidade de inventividade do homem, diante da estrutura, isso seria compreender a 

contingência ativa dos sujeitos, mesmo inseridos em um contexto de regras e 

procedimentos dados. Diante dessa perspectiva torna-se possível entender as relações de 

poder nas organizações.  Rosa, Cunha e Morais (2009, p.76) afirmam que as 

organizações reproduzem a dinâmica dos campos sociais, ou seja, tendem “a 

ressignificar regras e relações de força a partir da sua própria estrutura, maximizando ou 

minimizando as assimetrias”, através dos aspectos simbólicos, a fim de obter consenso 

social. Entretanto, esse é um espaço de oposições, ao passo que, há interesses 

divergentes no contexto organizacional. Os autores ressaltam que  

 
O espaço simbólico é também um espaço de conflitos, onde os diversos 

autores distinguem-se pelos diferentes tipos de capital adquiridos em lutas 

por posições e por lucros simbólicos dentro do campo de poder nos quais se 

inserem e cuja dinâmica segue regras que são constitutivas desse espaço de 

jogo (ROSA, CUNHA, MORAIS, 2009, p. 87).  
 

Essa concepção das startups, como espaços de disputas simbólicas, implica 

considerarmos suas mediações discursivas, nas quais se constituem as significações. 

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). Portanto, essa é um percurso 

desafiador, devido primeiramente, a complexidade das relações de poder e pelas 

peculiaridades e contradições analisados acima. Considerando, a legitimação do 

discurso das startups, como referencia de inovação, de organização do trabalho e com 

um estruturas aparentemente menos rígidas e participativas, Schwaab ainda nos 
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questiona: “Mas como vamos tensionar os discursos que tanto nos interessam e dar 

conta da contradição, se nos é tão cara a clareza, a eficiência, a imagem sólida?”. Não 

há pretensão em responder a tais questionamentos, mas reconhecer as alteridades e 

tensões do próprio campo da comunicação nas e das organizações é um ponto inicial, 

para a análise do discurso organizacional.  

 
A perspectiva do discurso nos motiva a desnaturalizar o dizer e as posições 

assumidas no interior desse mesmo dizer, a não tomar os sentidos como 

evidentes. O olhar é em torno dos acontecimentos discursivos, em busca dos 

processos que o constituíram: a linguagem, a historicidade e atualidade, 

imaginários, a relação entre os sujeitos aí envolvidos, cenas ou quadros de 

enunciação, trabalhando as suas condições de produção (SCHWAAB, 2013, 

p. 112).  
 

 

 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 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.  

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.  

Considerações Finais  

 

 Considera-se relevante para a pesquisa de Comunicação reconhecer que a 

linguagem não é neutra, antes classifica e representa. Assim, a análise do cenário social 

por meio do discurso é uma forma de apreender e enfrentar os desafios comunicacionais 

das organizações.   

Contudo, o discurso da inovação ainda é pouco problematizado nos estudos 

organizacionais, não há questionamentos sobre essa construção discursiva nas relações 

sociais e de trabalho. Afirma-se constantemente que o indivíduo é hoje uma empresa, 

inserido em um cenário competitivo e imprevisível, desse modo, o “eu empreendedor é 
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um atributo fundamental do para ser empregável, que precisa empenhar-se na 

autogestão da sua carreira, deve ser empresário de si próprio e ver a si mesmo como se 

fosse um negócio” (Lemos; Rodrigues, 2008, p. 2). A análise e problematização das 

startups podem ser interessantes e instigantes para observar os deslocamentos 

discursivos, emergentes do capitalismo cognitivo e quais as transformações que se 

estabelecem nos processos comunicacionais das organizações.  

Buscou-se mesmo que, inicialmente, indagações sobre a formação discursiva da 

inovação e o modo com que esse foi apropriado pelo discurso organizacional 

contemporâneo. A ideia é contribuir para: a) a reflexão de que os discursos constroem a 

realidade social e organizacional; b) aproximar a agenda de pesquisa da comunicação 

organizacional para temáticas atuais e de reverberação social; como a inovação, o 

empreendedorismo. Pois, a preocupação se faz quanto ao uso acrítico do contexto das 

startups, visto que a incorporação de outros saberes deve acontecer de modo a fomentar 

reflexões, problematizações e incertezas. Estabelecer crítica não é estar na posse da 

verdade sobre o que é a boa organização, mas situar-se na tensão entre a realidade e o 

discurso, é um esforço para atribuir sentido à atualidade. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, Ève. O novo espírito do capitalismo. São Paulo: 

Martins Fontes, 2009.  
 

BOURDIEU, P. O poder simbólico. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001a. 322 

p. 

 

BOURDIEU, P. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Edusp, 1996. 

 

BOURDIEU, P. Razões Práticas. Campinas: Papirus, 1996 

 

CASAQUI, V. A construção do papel do empreendedor social: mundos possíveis, 

discurso e o espírito do capitalismo. Revista Galáxia, n. 29, p. 44-56, jun. 2015.  

Disponivel em: <http://dx.doi.org/10.1590/1982-25542015120109> Acesso em 10 mai. 

2017. 

 

CAPPELLE, M.; Melo M., Brito M. Relações de poder segundo Bourdieu e 

Foucault: uma proposta de articulação teórica para análise das organizações. 

Organizações Rurais e Agroindustriais, p. 356-369, 2005. 

 

COCCO, Guiseppe; GALVÃO, Alexander; SILVA, Geraldo. Introdução: 

conhecimento, inovação e redes de redes. In: In: COCCO, Guiseppe; GALVÃO, 

http://dx.doi.org/10.1590/1982-25542015120109


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

Alexander; SILVA, Geraldo (Orgs.) Trad. Eliana Aguiar. Capitalismo Cognitivo: 

trabalho, redes e inovação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

 

CORSANI, Antonella. Elementos de uma ruptura: a hipótese do capitalismo cognitivo. 

In: COCCO, Guiseppe; GALVÃO, Alexander; SILVA, Geraldo (Orgs.) Trad. Eliana 

Aguiar. Capitalismo Cognitivo: trabalho, redes e inovação. Rio de Janeiro: DP&A, 

2003. 
 

FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília: Editora UnB, 2001. 

316 p. 
 

FRANÇA, Vera Veiga. Sujeito da comunicação, sujeitos em comunicação. In: Na 

mídia, na rua: narrativas do cotidiano. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
 

GORZ, A. O imaterial: conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005. 
 

HARDY, C.; CLEGG, S. Alguns ousam chamá-lo de poder.In: CLEGG, S.; HARDY, 

C.; NORD, W. (Eds.). Handbook de estudos organizacionais. São Paulo: Atlas, 2001. 

p. 260-289. 
 

OLIVEIRA, Ivone L.; PAULA, Maria Aparecida de. Processos e estratégias de 

comunicação no contexto das organizações. In: Ivone de Lourdes Oliveira; Fábia 

Pereira Lima.. (Org.). Propostas conceituais para comunicação no contexto 

organizacional. 1. ed. São Caetano do Sul: Difusão Editora, 2012, v. 1, p. 67-78. 

 

PECI, A. Estrutura e Ação nas Organizações: Algumas perspectivas sociológicas. 

Revista de Administração de Empresas. São Paulo, v. 43, n1, p. 24-35, 2003. Disponível 

em: < http://www.scielo.br/pdf/rae/v43n1/v43n1a04.pdf> Acesso em 10 jul. 2017.  

 

PÊCHEUX, Michel. O Discurso: estrutura ou acontecimento. 3 ed. Campinas: Pontes, 

2009.  

 

REIS, Juliane. Organizações, poder e discurso: implicações do discurso empreendedor 

no contexto interno das organizações: In: ABRAPCORP- Belo Horizonte, 2017.  
 

RIES, Eric. A startup enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação 

contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. Tradução de Texto 

Editores. São Paulo: Lua de Papel, 2012. 

 

ROSA, Alexandre R; CUNHA, Elcemir P.; MORAIS, César A. Análise crítica do 

discurso como análise crítica das organizações: uma proposta teórico-metodológica com 

base na teoria de Pierre Bourdieu. In: CARRIERI, Alexandre; SARAIVA Luiz A; 

PIMENTEL, Thiago D. (Orgs). Análise do discurso em estudos organizacionais. 

Curitiba: Ed. Juruá, 2009, p. 79-108.  
 

SCHAWABB, Reges. Organizações, discurso e alteridade. In OLIVEIRA, Ivone de 

L. MARCHIORI, Marlene.  In: Comunicação, discurso, organizações. São Caetano do 

Sul: Difusão Editora, 2013, p. 109 – 122. 

 

http://www.scielo.br/pdf/rae/v43n1/v43n1a04.pdf


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 15 

VAN DIJK, T. A. Discurso e contexto. Trad. R. ILARI. São Paulo: Contexto. 330 

páginas, 2012. 
 

 

 

 


