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Resumo:  

 
O cenário atual em que as organizações utilizam-se da constante inovação tecnológica, para se 
flexibilizarem e adequarem à crescente competitividade mundial, é base de pesquisas recentes 
no campo das ciências administrativas. Formatos de trabalho que relativizam conceitos de 
tempo e espaço fazem emergir a vinculação entre virtualização e trabalho no contexto 
organizacional. Este estudo analisou as manifestações discursivas sobre a virtualização do 
trabalho em uma organização de desenvolvimento de software no que tange as dimensões dos 
processos, tecnologia e pessoas. A virtualização do trabalho é aqui entendida como toda a forma 
de realização das atividades laborais proporcionada pelo uso de recursos tecnológicos que 
favoreçam a interação entre os envolvidos e a execução das atividades de forma que presença 
dos profissionais dentro da organização seja dispensável no alcance dos resultados. A revisão 
literária percorreu conceitos de virtualização, virtualização do espaço, virtualização do trabalho 
aprofundando-se no papel da tecnologia, processos e pessoas na constituição da concepção 
virtual de trabalho. Selecionou-se uma empresa mineira de desenvolvimento de software, que já 
pratica a virtualização de suas atividades como unidade de análise. Foi adotada metodologia 
qualitativa, elegendo-se o método de análise do discurso, como delineador do caminho 
exploratório das percepções explícitas e implícitas dos envolvidos nas relações virtualizadas 
sobre o tema proposto. A escolha do método visou ainda contribuir com abordagem infreqüente 
em estudos de caráter interdisciplinar, entre tecnologia da informação e ciências administrativas. 
A operacionalização desta pesquisa se deu a partir da elaboração de questões abertas que 
permitiram ao entrevistado, manifestação livre sobre a transição do trabalho “convencional” ao 
virtualizado. Representantes de distintas camadas funcionais da organização – presidência, 
diretoria, gerência e operacional – contribuíram com seus depoimentos que mais tarde foram 
interligados e analisados minuciosamente. Os resultados reforçaram as contribuições teóricas, 
sobre a dificuldade por parte dos envolvidos, em aceitarem a total desvinculação presencial em 
função da necessidade de sociabilidade. A busca de formulação de processos mais rígidos que 
garantam o controle das atividades realizadas virtualmente, a preocupação com uma 
comunicação efetiva e o novo papel que o gestor deve assumir foram algumas das principais 
manifestações consideradas neste estudo. O uso da análise do discurso, por meio de apreciações 
interdiscursivas, favoreceu a exploração das manifestações de perpetuação do poder, 
comumente encontrada nas organizações. Foi possível inferir que os gestores ainda se 
preocupam em garantir a ordem do trabalho pelo exercício do poder e que têm dificuldade em 
aceitar as mudanças provenientes da virtualização do trabalho, exatamente por não acreditarem 
na efetividade do domínio na conjuntura não presencial. 
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