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RESUMO 

 

Diante de novos desafios da Sociedade da Informação e fazendo uso da Teoria da 

Complexidade, buscou-se mostrar, neste estudo, não apenas a importância do diálogo na 

comunicação interna, mas também como as mídias podem tornar-se canais potencializadores 

da interatividade mútua entre empresa e funcionários. A metodologia norteadora foi o 

levantamento bibliográfico do assunto e a realização de entrevistas focadas em gestores e 

professores/pesquisadores de comunicação organizacional. Apesar das benesses do diálogo na 

comunicação interna aos funcionários e à empresa apresentadas tanto pela pesquisa 

bibliográfica quanto pelos docentes, concluiu-se que a comunicação organizacional nas 

empresas ainda é, predominantemente, de transmissão de informação. 

 

Palavras-chave: Comunicação Interna. Mídias Sociais. Interatividade. Complexidade. 

Diálogo. 
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ABSTRACT 

 

Through the new challenges of Society and Information, and making use of The Complexity 

Theory, the objective of this study is to show not only the importance of dialogue in internal 

communication, but also how different forms of media can become channels to stimulate 

mutual interactivity between companies and their employees. The methodology used 

combined bibliographic research with interviews which focused on managers and 

professors/researchers in the field of organizational communication.  Even though the 

employees and the company benefited from internal communication - noted both in the 

bibliographic research as well as the interviews - it was concluded that the organizational 

communication within companies is still, largely, based on the transmission of information. 

 

Keywords: Internal Communications. Social Medias. Interacvitity. Complexity. Dialogue. 
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RESUMEN 

 

Frente a los nuevos desafíos de la Sociedad de la Información y haciendo uso de la Teoría de 

la Complejidad, se buscó mostrar en este estudio, no apenas la importancia del diálogo en la 

comunicación interna, mas también como los medios de comunicación se pueden convertir en 

canales potenciadores de la interactividad mutua entre empresa y funcionarios. La 

metodología guía fue el levantamiento bibliográfico del tema y la realización de entrevistas 

enfocadas en administradores y profesores/investigadores de comunicación organizacional. A 

pesar de los beneficios del diálogo en la comunicación interna a los funcionarios y a la 

empresa, presentados tanto por la investigación bibliográfica como por los profesores, se 

concluye que la comunicación organizacional en las empresas aún es, predominantemente, de 

transmisión de información.  

 

Palabras-clave: Comunicación Interna. Medios de Comunicación Social. Interactividad. 

Complejidad. Diálogo.  
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INTRODUÇÃO 

 

   No cenário do mercado atual, com a Globalização, maior fluxo de circulação de 

informações, logística mais desenvolvida e um número excedente de produção frente à 

demanda de consumo, as organizações, para sobreviverem, necessitam obter diferenciais além 

da qualidade, voltados principalmente para sua marca e reputação, agregando característica 

positivas à identidade corporativa. Nessa conjuntura, a imagem que o funcionário tem da 

empresa passa a ser importante, pois ele torna-se um dos atores principais na propagação dos 

conceitos da organização.  

 O funcionário da atualidade não é o mesmo da década de 1960. Ele possui mais acesso 

a informações, possibilitado principalmente pelo o desenvolvimento de novas tecnologias de 

comunicação e vive em uma sociedade onde há maior poder de escolha, principalmente, em 

relação ao consumo. A comunicação também no interior das empresas não tem, portanto, 

como ser a mesma, de “via única”, na qual somente o empregador tem voz, pois ela não 

alcançará a mesma eficácia de outrora.  

 Para agregar valor à marca da empresa e cumprir postura exigida pela sociedade atual 

de uma organização responsável socialmente, torna-se necessário, como um importante 

processo, comunicação interna mais democrática, tendo como cenário as transformações da 

atualidade. 

Assim, levanta-se a questão problema da pesquisa: diante do contexto da Sociedade da 

Informação e do advento das novas tecnologias de comunicação, qual ou quais os modelos de 

comunicação interna estão sendo adotados pelas empresas? Há necessidade de uma 

comunicação mais dialógica com funcionários? As novas tecnologias podem contribuir para 

essa comunicação mais dialógica?  

As pesquisas na área de comunicação interna ainda não despertam muito interesse nos 

pesquisadores brasileiros. São poucos os trabalhos sobre o tema e muitos dos existentes 

restringem-se apenas em formular técnicas para ações no ambiente do trabalho, objetivando  

aproximar a relação entre funcionário e empresa, sendo tímida a reflexão, além de obter uma 

análise mais profunda do tema.  

A comunicação interna, no entanto, vem ganhando espaço nas organizações em função 

de novos desafios contemporâneos, que provocam a necessidade de uma reputação social 

positiva, retenção de talentos e produtividade de excelência.  
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Apesar, contudo, das mudanças da sociedade, a comunicação ainda, em muitos casos, 

vem sendo pensada de forma mecanicista, baseada em um formato autoritário e altamente 

persuasivo.  

Assim, é importante que os profissionais de comunicação pensem a comunicação 

interna levando em conta os novos rumos do contexto atual, com características diferentes em 

comparação a décadas passadas. Atualmente, a comunicação, influenciada pelo 

desenvolvimento tecnológico, regimes político-econômicos mais democráticos, está mais 

dinâmica, com um fluxo muito maior de informações e avança significativamente ao 

abandono dos papeis definidos de emissor e receptor de mensagens. 

Este estudo justificou-se por propor reflexão entre comunicação interna versus  novos 

desafios da Sociedade da Informação no ambiente de trabalho.  

A comunicação interna é um tema pouco ou nem mencionado nas graduações de 

comunicação, mas é uma área que vem absorvendo os profissionais os quais, em diversos 

casos, julgam ter como única função operacionalizar as técnicas para repassar um discurso 

unilateral da empresa e abstém-se de qualquer reflexão crítica sobre as reais necessidades dos 

públicos internos e o que realmente terá eficácia para uma efetiva comunicação entre as 

organizações e seus funcionários.  

Tal ausência de criticidade também se observa entre os empresários, que restringem a 

comunicação interna à reprodução de técnicas de manuais. 

 A proposta da pesquisa, portanto, é provocar reflexão maior sobre o tema, no sentido 

de aprimorar a comunicação nas empresas, na busca de qualidade no ambiente de trabalho  

aos funcionários que passam maior parte de suas vidas no interior de uma organização. 

Assim, não há como não associar as condições de trabalho de um cidadão à qualidade de vida.  

A comunicação, como em uma de suas funções sociais, pode e deve contribuir para a 

melhoria da relação entre empresa e funcionários.  

 Verificar a percepção de profissionais da comunicação interna e professores 

pesquisadores da área em relação ao estabelecimento do efetivo diálogo entre funcionário e 

organização e o uso das novas tecnologias de comunicação no processo foi o objetivo geral 

que norteou esta pesquisa. Entre os objetivos específicos estão os seguintes: 

 Conceituar a comunicação interna democrática; 

 Mostrar se há mudanças com adoção de novas tecnologias nas empresas; 

 Compreender como os gestores de comunicação estão entendendo as novas tecnologias no 

processo de comunicação interna; 
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 Discutir os benefícios da comunicação interna dialógica à empresa e ao  funcionário; 

 Evidenciar a capacidade de execução das novas tecnologias como meio potencializador 

para uma comunicação dialógica.  

  

1.Metodologia  

Este trabalho buscou analisar a comunicação interna nas empresas e a contribuição das 

novas tecnologias para uma comunicação mais dialógica entre funcionário e organização, por 

meio de uma pesquisa qualitativa descritiva, visando a conhecer, interpretar e analisar o tema 

delimitado. “Assim, a pesquisa descritiva está interessada em descobrir e observar fenômenos, 

procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los” (RUDIO, 2010, p.71). 

  Propôs-se, como uma das etapas metodológicas, um estudo bibliográfico, abrangendo 

as áreas de comunicação com um olhar mais atento à comunicação empresarial, às teorias 

administrativas e à Teoria da Complexidade e sua relação com a comunicação organizacional.   

Por meio de uma pesquisa com métodos qualitativos além de uma pesquisa 

bibliográfica, conforme descrita, foram realizadas entrevistas em profundidade focalizadas em 

pesquisadores, professores universitários, consultores da área e gestores de comunicação de 

empresas, com a finalidade de evidenciar o cenário atual da comunicação interna nas 

organizações e quais as possibilidades de transformações e aprimoramento da mesma. “Ela 

(entrevista) tem o objetivo de construir informações pertinentes para um objeto de pesquisa, 

[sic] e abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes com vistas a este 

objetivo” (MINAYO, 2010, p. 64).  

Mais detalhes sobre as entrevistas estão expostos ao longo do Capítulo IV, no qual há 

as análises dos entrevistados selecionados para o estudo em questão. 

A entrevista semiaberta ou focalizada como é chamada por Merton Fiske e Kendall 

(1956) tem as seguintes características:  

 

Os entrevistadores sabem de antemão quais aspectos da questão eles desejam 

abordar. A lista de tópicos ou aspectos é derivada de uma formulação do 

problema de pesquisa, de uma análise da situação ou experiência da qual o 

informante participa, [sic] e de hipóteses baseadas em teoria psicológica ou 

sociológica. A lista constitui-se de uma de estrutura de tópicos a serem 

abordados, mas a maneira pela qual eles o serão e a duração das questões são 

derivadas a critério do entrevistador. Entrevistadores têm a liberdade de 

explorar as razões e os motivos de conduzir para direções que não estavam 

programadas. Embora os entrevistadores sejam livres para expressar de 

maneira completa sua linha de raciocínio, a direção da entrevista está 

claramente nas mãos do entrevistador (SELLTIZ, 1987, p.41).  
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Optou-se pela entrevista focalizada na busca de repostas mais fidedignas por parte dos 

entrevistados, que deveriam sentir-se à vontade para expressar suas opiniões, conhecimento e 

crenças sobre o assunto abordado. Entre as vantagens da entrevista em comparação ao 

questionário, há o esclarecimento maior das respostas dos sujeitos entrevistados além da 

garantia que todas as dúvidas originadas das respostas poderão ser bem esclarecidas. A 

desvantagem desse tipo de entrevista é o número menor de entrevistados em consequência ao 

detalhamento de cada questão. 

 

Num questionário, a informação que se obtém é limitada às respostas 

escritas dos sujeitos a questões pré-elaboradas. Numa entrevista, uma vez 

que o entrevistador e o entrevistado estão ambos presentes, à medida que as 

questões são formuladas e respondidas, há oportunidade para um cuidado 

maior na comunicação das questões e em fornecer informação. Além disso, o 

entrevistador tem a oportunidade de observar tanto o sujeito como a situação 

total na qual resposta ocorre (SELLTIZ, 1987, p. 17). 

 

Assim, apesar de sabedores que a entrevista impossibilita um número maior de 

entrevistados em comparação quando utilizados questionários fechados, acreditou-se que tal 

opção possibilitaria a reunião de informações mais significativas e variáveis sobre as 

hipóteses iniciais elencadas no projeto. 

 

Ao insistir na explicitação de cada uma das perguntas que nos interessa 

responder e no detalhamento, para cada uma delas, da melhor fonte para 

cada conjunto de informações necessárias, estamos tentando explorar ao 

máximo as condições de pesquisa, de modo que a seleção dos procedimentos 

seja a mais adequada possível. E, desse ponto de vista, a seleção será mais 

uma decorrência do que uma ‘escolha’ (LUNA, 2009, p. 63). 

 

A escolha dos entrevistados deu-se pela seleção de gestores de comunicação interna de 

empresas que possuem um setor ou departamento de comunicação estruturado e mantém um 

trabalho periódico na área, com canais de comunicação formalizados com o funcionário. As 

fontes de informação também foram oriundas de exemplos citados pela mídia especializada 

que divulga, anualmente, a classificação das melhores empresas para trabalhar. Já, os 

consultores, pesquisadores e professores foram selecionados a partir da relevância de seus 

trabalhos na área de comunicação.  

 

Estudar um fenômeno por meio de relatos verbais implica selecionar 

indivíduos que: a) detenham a informação; b) sejam capazes de traduzi-las 

verbalmente (especialmente no caso de informações não factuais); c) e – 

principalmente – disponham-se a fazê-lo para o pesquisador (LUNA, 2009, 

p. 58). 
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Utilizou-se o termo escolha e seleção para opção pelas fontes, pois  diferem-se da 

amostragem que incluiria um universo maior de entrevistados, generalizando os resultados, o 

que não ocorre na pesquisa qualitativa. “Isto porque a amostragem carrega, inevitavelmente, 

conotações dos levantamentos e pesquisa de opinião, onde, a partir de uma amostra estatística 

sistemática da população, os resultados podem ser generalizados dentro de limites específicos 

de confiabilidade” (GASKELL, 2008, p. 67). 

Para efetivação da entrevista com maior êxito na reunião de informações, houve um 

grande esforço para que elas fossem realizadas face a face. Quando impossível dessa forma, 

optou-se por ser utilizado um software via Internet, o skype.  

 

A entrevista face a face, comparada àquela por telefone ou por questionário, 

tem a vantagem de maior elasticidade na duração. [...] Contudo, uma 

diferença substancial na duração existe, de fato, e a maior duração da 

entrevista face a face possibilita uma cobertura mais profunda do assunto em 

estudo (SELLTIZ, 1987, p. 20-21). 

 

Chegou a dez o número de entrevistados, levando em conta, como sugere Gaskell 

(2008, p.71), que a análise das entrevistas, devido ao grande volume do corpus e saturação de 

novas percepções em relação a temas comuns, poderá comprometer o trabalho. Além disso, o 

objetivo da pesquisa qualitativa não é quantidade de opiniões. “A finalidade real da pesquisa 

qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de 

opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão” (GASKELL, 2008, p.68). 

Para o registro formal das entrevistas, foi utilizado um gravador digital. Todo 

entrevistado autorizou o uso do equipamento, antes de ser iniciada a entrevista.  Após a 

conclusão do trabalho de campo, entretanto, as mesmas foram transcritas na íntegra para 

posterior análise, com a finalidade de elencar padrões comuns e divergentes entre elas, 

confrontando-as, inclusive, com os objetivos, pergunta-problema e hipóteses traçadas no 

início da pesquisa.  

 

O objetivo amplo da análise é procurar sentidos e compreensão. O que é 

realmente é falado constitui os dados, mas a análise deve ir além da 

aceitação deste valor aparente. A procura é por temas com conteúdo comum 

e pelas funções destes temas (GASKELL, 2008, p. 85). 

 

Por meio da análise das entrevistas e do estudo bibliográfico, construíram-se as 

conclusões do estudo proposto.  
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2.Capítulos 

Este estudo está dividido em quatro capítulos, sempre tendo em vista que a 

comunicação empresarial não tem fim em si mesma, mas recebe influências também das 

transformações sociais, afinal, ela se constitui de pessoas e relacionamentos.  

No Capítulo I, por meio de um resgate histórico das teorias pioneiras da 

administração, busca-se mostrar a relação entre os sistemas de produção das empresas com a 

forma como ocorre a comunicação interna. Com o taylorismo e fordismo percebe-se uma 

comunicação para o funcionário baseada no mecanicismo. Foram apresentadas definições da 

Sociedade de Informação na visão de vários autores de modo a contextualizar a sociedade 

atual que possui, como uma das características, a circulação de um grande número de 

informações com novas formas, possibilitadas, principalmente, pelas novas tecnologias. 

A partir de tais definições, já no Capítulo II, destaca-se como a Sociedade da 

Informação influencia na comunicação interna das empresas bem como a cultura 

organizacional. Por meio de conceitos da Teoria da Complexidade, evidencia-se a 

inviabilidade de uma Comunicação Interna  estática. Ela está em movimento constante, 

desorganizando-se, transformando-se e organizando-se novamente, frente às interferências 

que ocorrem ao longo dos tempos provocadas pela sociedade em geral, em seu aspecto social, 

econômico e político. Conclui-se o capítulo com uma reflexão sobre a necessidade de nova 

comunicação entre empresa e funcionários, voltada  ao diálogo diante dos novos desafios da 

atualidade.  

No Capítulo III, apresentam-se como as novas tecnologias, mais detalhadamente as 

mídias sociais, que podem ser canais potencializadores de uma comunicação interna  

dialógica. Como elas são, no entanto, apenas os meios, seu uso também pode ser para 

opressão dos funcionários, visando ao maior controle.  

No último capítulo, foram feitas as análises das entrevistas com pesquisadores e 

gestores de comunicação, confrontando e traçando os pontos comuns no que diz respeito às 

questões sobre conceitos de comunicação, função e desafios da comunicação interna nas 

organizações, diálogo, mídias sociais e controle.  
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CAPÍTULO I - DAS TEORIAS ADMINISTRATIVAS À COMUNICAÇÃO 

ORGANIZACIONAL 

 

Alinhada às novas tendências da comunicação no mundo, a comunicação 

organizacional tem por objetivo oferecer atividades dentro de sua visão holística. Ela parte do 

princípio de que é preciso conhecer a empresa por inteiro, seus interesses e necessidades e, ao 

mesmo tempo, antever e identificar mudanças e evolução de mercado, utilizando essas 

informações para conscientizar a própria organização e todos os públicos ligados direta e 

indiretamente a ela sobre seus papéis e responsabilidades. 

Não há como falar em comunicação sem levar em conta o contexto da sociedade, pois 

mudanças sociais, econômicas e políticas influem diretamente no processo comunicativo, 

principalmente, quando se consideram as empresas. No que diz respeito à comunicação 

interna, nas organizações, as transformações externas têm grande influência no ambiente de 

trabalho e, frente aos novos desafios impostos pelo mercado, também necessitam de 

modificações.  

 A credibilidade e a ética devem ser atributos das organizações para que consigam 

vender produtos e serviços ou mesmo divulgar as causas que defendem. Atualmente, os 

consumidores são muito exigentes e procuram mais informações em relação a outras épocas. 

Exemplo dessas mudanças pode ser observado nas embalagens de produtos alimentícios. 

Muitas informações foram adicionadas em relação há dez anos, quando as opções de escolha 

também eram menores. 

 

1. Perspectiva histórica: um passeio pelas teorias administrativas pioneiras 

Ao abordar comunicação organizacional, é fundamental relatar o desenvolvimento das 

formas de produção de bens ao longo da história.  Iniciando-se pelo período da Revolução 

Industrial (século XVIII), cuja sede era a Inglaterra, destaca-se o surgimento da produção em 

série de bens para atender às necessidades de consumo e criar outras, deixando para trás a 

produção artesanal. O homem passa a vender a força de trabalho a outro que detém o capital, 

ao contrário do que ocorria antes quando ele era o dono de sua produção. 

 Uma variedade maior de produtos passou a ser fabricada em decorrência do 

desenvolvimento tecnológico e em consequência do processo de industrialização.  Para 

compra desses novos bens, havia uma demanda de consumidores maior do que a produção.    
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Um mercado consumidor de massa aguardava esses produtos da Revolução 

Industrial, que a promoção habilidosa de vendas podia tornar desejáveis 

conforme a moda, extensa publicidade podia torna amplamente conhecidos e 

baterias completas de vendedores podiam fazer facilmente acessíveis 

(CAMPBELL, 2001, p. 36).  

 

No cenário econômico, foi fundamental o aumento do poder de consumo das classes 

mais baixas que, ao venderem sua força de trabalho, passaram a ter condições de adquirir 

produtos. A partir do século XVIII, o consumo de bens supérfluos não estava mais restrito à 

aristocracia. 

 

Também é correto assinalar que a contribuição dada pelas classes mais 

baixas cresceu tanto quanto ganhava impulso a Revolução Industrial. Não 

obstante, parece ser verdade que a expansão bastante considerável da 

procura, na primeira etapa da Revolução Industrial, teve origem 

essencialmente de classe média (CAMPBELL, 2001, p. 42).  

 

A produção artesanal, ou seja, um a um, foi substituída pela produção em série, com 

fábricas movidas pelas máquinas a vapor, as quais possibilitaram agilidade e padronização na 

fabricação de bens. Os consumidores passaram a ter acesso a produtos praticamente iguais e 

em maior número.  

O proprietário da fábrica começou a sediar a matéria-prima e a fabricação, a ser 

realizada por pessoas que vendiam sua força de trabalho, os operários. Estes, ao contrário dos 

artesãos, não tinham mais conhecimento do processo de produção em toda sua extensão. 

 

O trabalhador especializou-se e perdeu o controle sobre os meios de 

produção e a visão de conjunto dos bens que produzia. O artesão 

transformou-se no operário especializado na operação de máquinas, o que 

desumanizou o trabalho. A ênfase foi colocada na eficiência, não importa a 

que custo humano e social. Os trabalhadores tornaram-se dependentes do 

emprego oferecido pelas fábricas, numa cultura que aceitava e encorajava a 

exploração (a cultura do autoritarismo mecânico). As empresas tinham 

apenas máquinas e administradores. Algumas das máquinas eram seres 

humanos. A desconsideração em relação aos fatores humanos era total 

(MAXIMIANO, 2004, p.92). 

 

No final do século XIX, surgem as primeiras teorias e práticas administrativas, com 

ênfase na produção e baseadas nas ideias do norte-americano Frederick W. Taylor e do 

francês Henry Fayol. Nestas concepções, o modelo de ambiente interno das fábricas era 

altamente hierarquizado, marcado pelo autoritarismo e dividido entre aqueles que pensam 

(chefes) e os que executam (operários). Entre as principais funções administrativas das 
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lideranças formais estavam as tarefas de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. 

O ambiente de trabalho era totalmente padronizado. A ênfase estava na eficiência da 

produção, isto é, na maior quantidade fabricada em menor tempo.  

 

As primeiras teorias administrativas são fortemente baseadas em um 

ambiente de trabalho padronizado, no qual a interferência humana é uma má 

lembrança do labor executado pelo artesão, refratário do controle de seus 

movimentos e de seus tempos para execução do trabalho (NASSAR, 2010, 

p.311).  

 

Havia significativa valorização da hierarquia de autoridade, isto é, “uma pessoa deve 

sempre recorrer à outra que está em posição de ascendência, de quem ela recebe orientação”. 

(MAXIMIANO, 2004, p.142) 

Além do autoritarismo, o ambiente das fábricas era marcado pelo mecanicismo, com 

papéis definidos e limitados dos trabalhadores e pelo individualismo, incentivando-se a 

disputa e a concorrência entre os funcionários e o desestímulo à inovação. A qualidade dos 

produtos não tinha tanta importância quanto a eficiência da produção. Nessa teoria, o homem 

era visto como a extensão das máquinas. A burocracia e a rotina ocupavam papéis principais, 

com redução da autonomia do trabalhador. Técnicas e procedimentos foram adotados para 

disciplinar os operários. 

 

Ao mesmo tempo, os donos das fábricas e seus engenheiros perceberam que 

a operação eficiente de suas novas máquinas, em última análise, exigia 

grandes mudanças no planejamento e controle do trabalho. A divisão de 

trabalho intensificou-se e se tornou cada vez mais especializada, à medida 

que os fabricantes procuravam aumentar a eficiência por meio da redução da 

liberdade de ação do operário em favor do controle por suas máquinas 

(MORGAN, 2000, p.38). 

 

A organização dos operários deveria garantir a mão de obra barata, com autoeficiência 

e alienada em relação ao produto final. Os operários eram vistos como robôs, facilmente 

programáveis para as tarefas desejadas.  

 

Homens e mulheres tornaram-se nada mais que ‘mãos’ ou ‘força de 

trabalho’: a energia ou força necessária para impulsionar a máquina 

organizacional. As tarefas que tinham que realizar de formas simplificadas 

ao extremo para que os trabalhadores pudessem ser baratos, fáceis de treinar, 

fáceis de supervisionar e fáceis de substituir (MORGAN, 2000, p.47). 

O taylorismo formou parceria com a considerada inovação da linha de montagem de 

Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, utilizando-se da padronização proposta pelo 
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primeiro aliado à produção de massa implantada pelo segundo. Os conhecimentos para o 

trabalhador resumiam-se em o necessário para a execução de uma determinada tarefa. 

 

Na produção massificada, o produto é dividido em partes e o processo de 

fabricá-lo é dividido em etapas. Cada etapa do processo produtivo 

corresponde à montagem de uma parte do produto. Cada pessoa e cada grupo 

de pessoas, num sistema de produção em massa, têm uma tarefa que fica 

dentro de uma etapa de um processo predefinido (MAXIMIANO, 2004, p. 

165). 

 

Apesar de as teorias clássicas da administração proporcionarem inúmeras 

desvantagens aos operários, conforme foi elencado ao longo do texto, o autor Morgan (2000, 

p.32) chama a atenção para o fato de esse sistema de produção ter sido muito benéfico para 

época, pois aumentou a capacidade industrial em milhares de vezes e a eficiência produtiva, 

como exigia o novo mercado, abrindo para um consumo maior em comparação ao período 

anterior.  O descaso com o ser humano, porém, é apontado por Morgan como uma das 

maiores desvantagens dessas teorias. “Mas suas deficiências também são evidenciadas quando 

seres humanos se rebelam contra serem ‘mecanizados’, criando uma rigidez que impede as 

organizações de se adaptarem e fluírem com a mudança”. ( MORGAN, 2000, 32)  

A comunicação organizacional surge nesse contexto do taylorismo, na segunda metade 

do século XIX, quando se acirram também os conflitos envolvendo as empresas, os 

funcionários e os sindicatos, sobretudo os dois últimos que buscavam melhores condições de 

segurança no trabalho, em função do crescimento dos inúmeros acidentes. A comunicação 

entre empresa e funcionários era basicamente instrumental, limitava-se à transmissão do 

discurso da direção.  

 

Características comunicacionais que configuram um aprendizado pela 

administração apenas nos aspectos técnicos da comunicação e é comumente 

expresso nas retóricas organizacionais por meio de expressões que 

qualificam a comunicação como instrumento, como ferramenta, como 

função ou como uma habilidade ligada aos desejos de planejamento, 

organização, direção e controle da organização (NASSAR, 2010, p.314). 

 

A comunicação seguia os mesmos moldes do sistema administrativo vigente, ou seja, 

uma comunicação vertical e unidirecional, considerando o receptor passivo. Ela era usada 

para estabelecer canais unicamente para transmissão de informações, de cima para baixo, com 

feedbacks controlados pela direção. O processo de comunicação era totalmente mecanicista: 
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Neste contexto, a comunicação entre os administradores e os trabalhadores 

se resumia a transmissão de ordens e procedimentos simples, com o cuidado 

de obedecer a uma cadeia de comando, que funciona do topo para a base da 

organização, com o objetivo de evitar perdas de produtividade nas linhas de 

produção (NASSAR, 2010, p. 312). 

 

Não combinam em tais ambientes de trabalho a autonomia, a liberdade, a 

espontaneidade, a criatividade, a dignidade e a independência. A comunicação é marcada pela 

coerção, de cima para baixo, como forma de controle. “As pessoas ficam com medo de 

transmitir más notícias ou sugestões de aprimoramento para cima, porque isso pode significar 

que o chefe deveria ter pensado nas inovações, mas não o fez”.  (MAXIMIANO, 2004, p. 

142) 

Estes modelos administrativos permanecem como padrões ao menos até a década de 

1970. Margarida Maria K. Kunsch (2003, p.55) descreve, em seu livro Planejamento de 

Relações Públicas na Comunicação Integrada, esse processo:  

 

As organizações tradicionais ou mecanicistas que tinham como modelos 

funcionais o taylorismo e o fordismo baseavam-se na produção em massa, na 

economia em escala e numa grande estrutura vertical. O alto nível de 

formalização e especialização, a rigidez e a unidade de comando, bem como 

a utilização de formas tradicionais de departamentalização, são algumas das 

características predominantes dessas organizações até a década de 1970.  

 

As formas de administrações verticais nas empresas foram acompanhadas pelos 

regimes políticos de governos autoritários como, por exemplo, a ditadura e o fascismo. Assim, 

nas organizações, não proporcionavam aos cidadãos transparência de suas ações e atividades, 

apenas divulgavam informações de interesse para quem detinha o poder. 

Nesse contexto, de forma contrária a essa administração vertical, surgem também os 

sindicatos para reivindicar melhores condições de trabalho.  

Apesar de muitas mudanças no sistema de produção das empresas nos últimos anos, 

como serão descritas ao longo desta pesquisa, a mecanização faz parte da cultura mundial e 

está presente na vida das pessoas das mais variáveis formas, não restrita apenas ao chão de 

fábrica, mas adaptada a outras formas de empresa. Morgan (2000, p.35) elenca algumas delas 

no trecho a seguir: 

 

A vida organizacional é muitas vezes rotinizada com a precisão exigida de 

um relógio. Frequentemente, espera-se que as pessoas cheguem ao trabalho 

em dada hora, façam um conjunto predeterminado de atividades, descansem 

em horas marcadas e depois recomecem suas tarefas até que o trabalho 

termine. [...] Qualquer um que tenha observado o trabalho na fábrica de 
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produção em massa ou em qualquer grande “escritório-fábrica” que processa 

formulários de papel, como reclamações de seguro, declarações de imposto 

de renda ou cheques bancários, terá notado a maneira mecânica como essas 

organizações operam. Elas são concebidas como máquinas e seus 

empregados basicamente devem comportar-se como se fossem peças da 

máquina.  

 

 Um exemplo da mecanização moderna, que pode ser visualizada facilmente, são as 

redes de fast food, como o McDonald’s. Os funcionários são cobrados pela eficiência e  

produtividade, com atividades predefinidas e organizadas por partes. Cabe ao supervisor 

controlar o tempo e a eficiência de cada funcionário.  

 O atendimento ao cliente em muitas organizações também acontece de forma 

“mecanizada”, pois os vendedores têm frases, perguntas, respostas e comportamento padrões 

para o atendimento. 

 

2. Administração moderna: foco em qualidade  

As teorias administrativas, no entanto, também foram passando por mudanças aos 

longos dos tempos. Com aumento da oferta e diversificação de produtos aos consumidores é 

dispensada atenção especial, pois frente à concorrência, os bens necessitam ter diferenciais 

para se distinguirem dos outros.  Surge, então, o termo muito utilizado até hoje: “cliente em 

primeiro lugar”.  

 

O cliente é, na moderna administração da qualidade, o ponto de partida para 

definir a qualidade, ao contrário do que acontece nos enfoques anteriores, em 

que o cliente fica atrelado às definições que a empresa faz (MAXIMIANO, 

2004, p. 183). 

 

 O foco em eficiência desloca-se para a qualidade dos produtos e, para alcançar êxito, a 

produção tem de ser de excelência. O precursor das novas ideias foi o Japão e a empresa 

pioneira em adotá-las foi a Toyota, que marcou a administração moderna na década de 50, 

com a implantação do Sistema Toyota de Produção.   

 

Os dois princípios mais importantes do sistema Toyota são: eliminação de 

desperdícios e fabricação com qualidade. O princípio de eliminação de 

desperdícios, aplicado primeiro à fabrica, fez nascer a produção enxuta (lean 

production), que consiste em fabricar com o máximo de economia de 

recursos. O princípio de fabricação com qualidade tem por objetivo produzir 

virtualmente sem defeitos (na verdade, também uma forma de eliminar 

desperdícios). Esses dois princípios possibilitam a manufatura de produtos 

de alta qualidade e baixo preço (MAXIMIANO, 2004, p. 2008). 
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 Nesse sistema, há eliminação dos grandes estoques pelo método denominado de Just 

in time que se caracteriza pela parceria com fornecedores de matéria-prima para garantir a 

entrega no prazo ideal e por uma nova organização dos funcionários na fábrica. Uma das 

mudanças marcantes em relação ao fordismo foi a implantação do trabalho em equipe e a 

substituição da figura do chefe pela do líder. No Toyotismo, a função dos trabalhadores é 

mais flexível. 

 
Para racionalizar a utilização da mão-de-obra [sic], a Toyota agrupou os 

operários em equipes, com um líder em vez de um supervisor. As equipes 

receberam um conjunto de tarefas de montagem e a missão de trabalhar 

coletivamente de moda a executá-las da melhor maneira possível. O líder 

deveria trabalhar junto com o grupo e coordená-lo, substituindo qualquer 

trabalhador que faltasse. Em seguida, esses grupos receberam tarefas simples 

de manutenção de seus próprios equipamentos, consertos de pequenas 

ferramentas e controle de qualidade (MAXIMIANO, 2004, p. 211). 

 

 Além disso, é preciso levar em conta o processo de automação que provocou o 

desenvolvimento de novas tecnologias para a fabricação dos bens e serviços e a consequente 

demanda por trabalhadores mais especializados para operacionalizar as novas máquinas.  

 Nesse modelo, sem dúvida, há um aumento de responsabilidade do trabalhador, no 

entanto ele estará em um ambiente de trabalho em que a administração é menos verticalizada 

e a inovação é vista como benéfica. O trabalhador torna-se mais multifuncional. 

 A partir dessa nova forma de administração, a direção já começa a perceber que um 

ambiente demasiadamente autoritário e formalizado poderá impedir que os trabalhadores 

expressem seus conhecimentos de suma importância para o aperfeiçoamento da produção. O 

conhecimento do trabalhador passa a ser valorizado, principalmente no contexto de avanços 

tecnológicos rápidos.  

 Ao contrário do fordismo, a empresa valoriza e incentiva o trabalhador que traz novos 

conhecimentos para empresa, agregando-os ao processo de produção e, com isso, melhorando 

o padrão de procedimentos. O conhecimento passa a ser valorizado significativamente. 

 

Em um sistema econômico em que a inovação é importantíssima, a 

habilidade organizacional em aumentar as fontes de todas as formas de 

conhecimentos torna-se a base da empresa inovadora. Esse processo 

organizacional, contudo, requer a participação intensa de todos os 

trabalhadores no processo de inovação, de forma que não guardem seus 

conhecimentos tácitos apenas para benefício próprio. Também exige 

estabilidade da força de trabalho na empresa, e a empresa difunda 

conhecimentos explícitos para seus trabalhadores. Assim, esse mecanismo 

aparentemente simples, cujos grandes efeitos no aumento da produtividade e 

qualidade são mostrados em vários estudos de casos, realmente envolve uma 
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transformação profunda das relações entre gerentes e os trabalhadores 

(CASTELLS, 2010, p. 217). 

 

 Assim, o toyotismo representa um modelo de transição entre um sistema de produção 

vertical para outro, mais horizontal, com mudanças significativas na maneira de ver e tratar o 

funcionário no ambiente de trabalho. Com menos controle e mais autonomia, observa-se o 

maior comprometimento do trabalhador com a produção e a sua empresa. 

 Não é possível, entretanto, afirmar que o toyotismo e os modelos administrativos mais 

horizontais são completos e perfeitos. Eles representam, certamente, transformações no 

sistema de produção de bens, ocasionadas pelo desenvolvimento capitalista que ampliou as 

fronteiras comerciais em direção a um mercado global. Nesse novo cenário, as empresas 

tiveram de se adaptar para que sobrevivessem aos novos desafios de alta concorrência, à 

grande oferta de produtos, atendessem aos consumidores mais exigentes e acompanhassem as 

rápidas inovações tecnológicas e o grande fluxo de informação.  

 

Dessa forma, o que surge da observação das transformações nas maiores 

empresas longo das duas últimas décadas do século XX não é um novo 

‘melhor modo` de produção, mas a crise de um modelo antigo e poderoso, 

porém excessivamente rígido associado à  grande empresa vertical e ao 

controle oligopolista dos mercado  (CASTELLS, 2010, 224). 

 

 Não se pode, entretanto, ser ingênuo e acreditar que empresas não perseguem a maior 

lucratividade e, para isso, sujeitam-se às mudanças. O ambiente de trabalho melhorou com o 

toyotismo em relação ao fordismo, mas isso não quer dizer que foram eliminadas as formas de 

exploração e a qualidade de vida do trabalhador está em primeiro lugar. Procura-se mostrar ao 

longo desse resgate histórico que os sistemas de produção e trabalho  modificam-se ao longo 

do tempo conforme as novas necessidades do mercado econômico. A decisão de mudar não 

cabe às empresas que precisam acompanhar as transformações para desenvolver suas 

atividades. Mudanças, contudo, exigem mais que adaptações. São necessárias alterações na 

forma de pensar e na cultura organizacional. 

 

3. Uma nova realidade: Sociedade da Informação  

O mercado atual, marcado pela especialização e avanço tecnológico rápido, criou, 

entre outras coisas, a “superação” dos produtos em alta velocidade. Por um lado, isso estimula 

o consumo porque sempre há um novo lançamento, mas, por outro, obriga empresas a estarem 

atentas e buscarem inovações constantemente.  
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 Em tal cenário, também se observa um número maior de oferta de bens em 

comparação com a demanda, exigindo das organizações estratégias eficazes para vender seus 

produtos e ainda maiores para fidelizar seus consumidores, que passaram a ter um novo perfil. 

 Essas são apenas algumas das transformações trazidas pela chamada Sociedade da 

Informação, que Castells (2010, p. 119) denomina como Sociedade Informacional, surgida no 

final do século 20 a qual promove a integração entre informação e conhecimento, por meio da 

revolução da tecnologia. A informação e o conhecimento nunca foram tão importantes como 

no citado momento. 

 

É informacional porque a produtividade e a competitividade de unidades ou 

agentes nessa economia (sejam empresas, regiões ou nações) dependem 

basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma 

eficiente a informação baseada em conhecimentos (CASTELLS, 2010, p. 

119). 

 

 Essa economia emergente na sociedade atual é também global porque a organização 

moderna integra planetariamente o capital, trabalho, matéria-prima, administração, 

informação, tecnologia e mercados. Ela também é considerada em rede porque interage a 

partir de uma rede global de conexões.   

 Galindo (2002, p.59) destaca que a Sociedade da Informação trouxe uma nova 

estrutura de poder, baseada na informação. 

 

Podemos concluir que essa nova sociedade tem como característica básica a 

produção, a distribuição, a comercialização e a manipulação de um produto 

único: a informação; portanto, o domínio da informação traz em si uma nova 

estrutura de poder e de circular por um novo espaço necessariamente sem 

fronteiras e até mesmo sem limites, afinal, a informação é e será dentro desse 

contexto uma moeda forte. 

 

 Na sociedade da informação, portanto “[...] conhecimento e informação, sem dúvida, 

parecem ser as fontes principais de produtividade e crescimento [...]” (CASTELLS, 2010, p. 

267) 

 Diferentemente da Sociedade Industrial em que a informação era utilizada para o 

controle, no cenário atual, o poder fragmenta-se e abre espaço para uma democracia 

participativa. 

 

A primeira razão pela qual o sistema político da sociedade da informação 

terá que ser transformado de uma democracia parlamentar em uma 

democracia participativa é que o padrão de comportamento dos cidadãos vai 
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mudar. Esses vão sentir-se ainda menos satisfeitos, em termos de 

necessidades meramente materiais, do que agora seu desejo maior será a 

auto-realização [sic] (MASUDA apud GALINDO, 2002, p. 64). 

 

 Com o acesso a um volume maior de informações e a possibilidade de relacionar-se 

intensamente, por meio da internet, sem restrição geográfica, as pessoas, principalmente as 

que integram as gerações mais novas, adotam  outra postura em relação à comunicação, seja 

para consumir, seja no ambiente de trabalho.  

 

3.1 Transformações nas organizações 

No sistema de produção as mudanças também chegam com o avanço tecnológico. 

Máquinas computadorizadas permitem maior qualidade e agilidade na produção, processo 

este denominado de automação. A intervenção humana na manufatura torna-se menor. A mão 

de obra  necessária passa, no entanto, a ser mais especializada, tendo em vista a 

operacionalização dos novos equipamentos. O chão de fábrica da industrialização, que não 

necessitava de informações para realizar o seu trabalho em série, na pós-industrialização não 

pode abrir mão delas e, também, de conhecimento para produzir com qualidade e atender às 

regras do mercado, altamente competitivo e com excedente de produtos.  

 Castells (2010, p. 304) afirma que o amadurecimento da revolução das tecnologias 

transformou o processo de trabalho, provocando novas formas de divisão técnica e social 

dentro das empresas.  

 

No final desse itinerário intelectual, impressionante em muitos pontos de 

vista, surge uma ideia fundamental: a automação, que só se completou com o 

desenvolvimento da tecnologia a informação, aumenta enormemente a 

importância dos recursos do cérebro humano no processo de trabalho 

(CASTELLS, 2010, p. 305). 

 

 O trabalho não é mais individual. Não é possível a um operário fazer uma parte sem 

ter conhecimento do todo que está produzindo. A necessidade de cooperação nesse novo 

cenário torna-se fundamental. 

 

No entanto, a natureza do processo de trabalho informacional exige 

cooperação, trabalho em equipe, autonomia e responsabilidade dos 

trabalhadores, sem o que não se consegue alcançar todo o potencial das 

novas tecnologias. O caráter em rede da produção informacional permeia 

toda a empresa e requer interação constante e processamento da informação 

entre os trabalhadores, entre trabalhadores e administração e entre seres 

humanos e máquinas (CASTELLS, 2010, p. 310). 
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 Com o desenvolvimento tecnológico, também aumenta o número de postos de 

trabalhos na área administrativa para o processamento e distribuição de tais informações.  

O terceiro prognóstico importante da teoria original do pós-industrialismo 

refere-se à expansão das profissões ricas em informação, como os cargos de 

administradores, profissionais especializados e técnicos, representando o 

cerne nova estrutura ocupacional (CASTELLS, 2010, p.269). 

 

 Galindo (2002, p.57) lista as atividades profissionais diretamente ligadas à produção 

de informação, tais como jornalistas, professores, cientistas, programadores de computação, 

consultores, secretárias, gerentes entre outras e afirma: “Os trabalhadores da informação são 

indivíduos cuja principal ocupação está a produção, processamento e distribuição da 

informação e na produção da informação tecnológica”.  

 Na Sociedade da Informação, a oferta da prestação de serviços cresce e a demanda por 

eles também é grande nos mais diversos setores. Para Castells (2010, p. 266), quanto mais 

desenvolvida a economia de uma nação, mais serviços ela tem condições de oferecer. 

 

Na verdade, as teorias do pós-industrialismo e informacionalismo utilizam 

como maior prova empírica da mudança do curso histórico o aparecimento 

de uma nova estrutura social caracterizada pela mudança de produtos e 

serviços, pelo surgimento de profissões administrativas e especializadas, 

pelo fim do emprego rural e industrial e pelo crescente conteúdo de 

informação no trabalho das economias mais avançadas (CASTELLS, 2010, 

p. 266). 

 

 A administração autoritária nas empresas do período de industrialização dá lugar a 

uma gestão menos controladora e mais motivadora do trabalho em equipe, do 

comprometimento, da valorização do conhecimento, sem os quais não é possível chegar a 

uma produção e à oferta de serviços que façam a diferença em cenários de alta 

competitividade característica da Sociedade da Informação. 

 

Apesar dos enormes obstáculos da administração autoritária e do capitalismo 

explorador, as tecnologias da informação exigem maior liberdade para 

trabalhadores mais esclarecidos atingirem o pleno potencial da produtividade 

prometida. O trabalhador atuante na rede é o agente necessário à empresa em 

rede, possibilitada pelas novas tecnologias da informação (CASTELLS, 

2010, p. 306). 

 

3.2 Consumo e Marketing na Sociedade da Informação 

 No final do século XX e início do século XXI, com o desenvolvimento tecnológico, 

principalmente com o surgimento e evolução da Internet e sistemas políticos mais 
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democráticos, intensifica-se o acesso à informação e ocorrem mudanças na sociedade como 

um todo. 

Além das transformações no processo fabril dos produtos, a forma de divulgá-los 

também passa por modificações. Assim, é preciso considerar a importância da propaganda e 

do marketing nesse novo contexto e avaliar sua influência na comunicação organizacional. 

Ao longo da história, a propaganda e o marketing foram fundamentais para estimular e 

aumentar o consumo dos diversos produtos do mercado. Depois da Segunda Guerra Mundial, 

a propaganda atingiu sua Era de Ouro, conforme destaca Ries & Ries (2003, p.25): 

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, a propaganda era uma estrela 

ascendente no mundo empresarial norte-americano. Na Procter & Gamble, 

na Hershey’s, na Coca-Cola, Campbell`s e em muitas outras excelentes 

empresas, os publicitários dominavam.  

 

O advento da televisão, como mídia de massa, contribuiu muito para a expansão e o 

sucesso da propaganda. Neste contexto, os esforços de marketing eram focados no produto. 

As empresas procuravam se destacar pela qualidade em relação à concorrência.  

 

A meta das organizações era estar um passo adiante da concorrência e, 

através dessa ou daquela vantagem no produto, ter a aprovação de clientes 

atuais ou prospectivos. Essa abordagem de diferenciação do produto foi 

usada pela maior parte das organizações quando os conceitos e as 

abordagens atuais de marketing eram desenvolvidos nas de 50 e de 60 

(BARNES & SCHULTZ, 2001, p.19).  

 

Até a década de 1990, os consumidores eram considerados como um todo homogêneo 

e, consequentemente, a comunicação voltada para eles era massiva. 

 

O marketing tradicional, ou o que eu chamaria de velho marketing, é, há 

muito, tido como uma metodologia criada em resposta direta à Revolução 

Industrial. Um marketing de massa era necessário para lidar com os 

resultados da produção em massa. A eficiência de produzir-se em massa 

provinha das economias de escala geradas com a produção; por outro lado, 

as eficiências de comunicar em massa decorriam da capacidade de enviar-se 

uma única mensagem a todos os consumidores simultaneamente (JAFFE, 

2008, p. 26). 

 

Segundo Galindo (2009, p. 220), era um mercado marcado pelo período pós-guerra, 

em que se destacavam o aumento da produção de produtos e do número de consumidores.  
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Não há como negarmos que durante os anos 1980 a indústria da propaganda 

trabalhou de forma massiva e com grande ênfase no apoio ao marketing da 

desova ou da empurração. Contudo, o produzir mais, anunciar mais e vender 

mais teve a sua grande onda até o início dos anos 1990, quando surgiram 

indícios de um novo momento.  

 

 A partir da década de 1990, no entanto, as organizações  compreenderam que 

precisavam pensar em novas estratégias e formas de atingir seu público-alvo. Ter um produto 

de qualidade não é mais considerado um diferencial, pois essa é uma característica comum no 

mercado.  

 

Em razão do deslocamento da tecnologia de informação, a maioria das 

organizações já acha, ou não vai tardar a achar, difícil competir na 

diferenciação ou na superioridade do produto ou serviço. Hoje, a tecnologia 

permite que os concorrentes copiem ou reproduzam qualquer melhoria ou 

aperfeiçoamento feito em um produto em questão de dias, semanas, ou no 

máximo meses (BARNES & SCHULTZ, 2001, p. 31). 

 

Associada à queda da mídia de massa, a propaganda também já não possui a mesma 

eficácia de outrora. Utilizada em excesso, ela passa muitas vezes despercebida. Apenas chama 

atenção aquela que é diferente, com destaque atualmente para a que incorpora a interatividade 

e a experimentação. 

 

À medida que o volume de propagandas aumentou, as mensagens 

publicitárias tornaram-se um papel de parede. Os anúncios nos cercam desde 

bem cedo pela manhã até tarde da noite. Não é apenas o volume de 

propagandas que vai contra sua eficácia, é também o número de diferentes 

mensagens às quais o indivíduo é exposto (RIES & RIES, 2003, p.30). 

 

Outro fator que contribui para a queda da propaganda é a redução de sua credibilidade, 

pois os consumidores reconhecem sua mensagem como persuasiva, isto é, vinda do 

fabricante, e que obviamente mascara os pontos negativos e supervaloriza os pontos fortes do 

produto. “Mais importante ainda, é que o consumidor comum acredita que as informações 

presentes na propaganda sejam unilaterais. Não contam toda a história, não apresentam 

alternativas e muitas vezes são enganosas” (RIES & RIES, 2003, p.31). 

Esse novo contexto exige mudanças na maneira de comunicar-se com o consumidor e 

diferenciar-se da concorrência. A propaganda, portanto, não tem, unicamente, a mesma 

eficácia que outrora. 

Um dos reflexos da nova conjuntura é a desmassificação dos meios, que se 

diversificam e se segmentam. O controle passa do produtor da mensagem para o consumidor 
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da mídia que muda repetidamente de canal, seja porque descontente com a programação, seja 

porque, se pode pagar, possui acesso agora a múltiplos canais, com a emergência da TV por 

assinatura. 

 Além das mudanças econômicas e políticas, o estabelecimento da Sociedade da 

Informação provocou transformações sociais, muitas delas, no ato de consumir. Os cidadãos 

nunca tiveram tanto acesso a informações como neste momento, viabilizado principalmente 

pelo desenvolvimento tecnológico das ferramentas de comunicação. Ao acessar um buscador 

de pesquisa na Internet, os internautas tomam rapidamente contato com empresas que 

oferecem os mais diversificados produtos. Eles poderão consultar blogs, por exemplo, para 

saber as opiniões de pessoas que já compraram determinados produtos, obtendo assim, com 

facilidade, informações sobre a marca e as características de determinado produto.   

 Ademais, o consumidor tem muitas opções de produtos. A tecnologia disponível dá 

acesso a uma gama enorme de produtos, com uma demanda crescente do consumo. Estimular 

o consumo e gerar necessidades passam a ser fundamentais. 

 Com a Internet, o usuário encontra facilmente o produto desejado, escolhendo-o entre 

inúmeras opções localizadas no mundo todo, com a vantagem de ter acesso mais amplo a 

informações sobre aquilo que pretende comprar. 

 
Por fim, no mercado do século XXI, o cliente deterá grande parte do poder 

de mercado. Como já foi discutido antes, isso acontece porque o acesso à 

tecnologia de informação se desloca para o cliente, que então usa essa 

informação para lançar um fabricante contra outro e um canal de distribuição 

contra o outro. O cliente detém o poder porque dispõe de informações, 

acesso a dados do produto, capacidade de comparar preços e prazos, e a 

opção dos canais de entrega (BARNES & SCHULTZ, 2001, p. 21). 

 

Em tal contexto, o consumidor não é mais considerado passivo. Ele adquire maior 

poder de escolha e, para fazê-la, baseia-se em informações sobre os produtos e a empresa 

fabricante. O surgimento do código do consumidor tornou também o consumo mais 

consciente.   

 

Hoje em dia a demanda pela maioria dos produtos de consumo está 

crescendo apenas na mesma e vagarosa velocidade de crescimento da 

população. [...] E os avanços tecnológicos resultaram em uma avalanche de 

produtos de qualidade similar, o que torna difícil para uma empresa 

distinguir-se das outras, enquanto a competição de preços batalha por 

parcelas do mercado que destruíram a margem de lucros. Nenhuma firma 

pode vencer tais lutas cortando custos e continuando a trabalhar da mesma 

forma que fazia no passado (CLANCY & SHULMAN apud GALINDO, 

2009, p. 222). 
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Para uma organização ter êxito no mercado, não basta, portanto, apenas dispensar 

atenção à qualidade de seu produto e investir em propaganda. Ela tem de ir além, estabelecer 

relacionamento com os seus públicos estratégicos (fornecedores, acionistas, consumidores, 

funcionários e comunidade). O contato apenas com o consumidor direto não é mais suficiente. 

Outros públicos, como os acionistas, os fornecedores, a comunidade, por exemplo, são de 

grande importância, pois passam a ser considerados como consumidores potenciais, como 

parceiros para a garantia de qualidade, logística dos produtos ou de serviços ou ainda como 

formadores de opinião sobre os aspectos positivos ou negativos da empresa na sociedade. 

Além disso, tais públicos estratégicos também esperam, procuram e exigem mais informações 

e um relacionamento mais próximo com a organização com a qual mantêm contato ou 

interesse. Compartilhar informações com os públicos de interesses pode representar um 

diferencial. 

  

O cliente/consumidor, o acionista e o funcionário, hoje, têm uma coisa em 

comum: a consciência de que são cidadãos. Como tal, querem saber muito 

mais da empresa do que apenas sobre seus produtos e serviços, suas políticas 

de recursos humanos e dividendos. Nesta condição, entre outras coisas, eles 

querem saber se a empresa produz riquezas para o país, se respeita s leis, os 

indivíduos e a natureza, se tem um papel social relevante. Sua lealdade com 

a empresa depende hoje também destas respostas. E descobriu-se que estas 

entidades – cliente, acionista e funcionário – têm outra coisa em comum: 

como cidadãos e como parcela de opinião pública, eles podem ser muito 

mais úteis na defesa dos interesses da empresa, interesses estes que, aliás, 

são deles também (NEVES, 2000, p. 68). 

 

A produção desenfreada e o consumismo elevado trouxeram consequências para a 

natureza como um todo desde à saúde humana, com ambientes insalubres de trabalho até ao 

ecossistema, com a destruição de recursos naturais. Os efeitos desse contexto começam a ser 

sentidos, por exemplo, com o impacto das mudanças climáticas e, na esfera do trabalho, em 

que se observa um alto nível de estresse dos trabalhadores. Assim, os consumidores estão 

tomando consciência, ainda que timidamente, mas crescente, da responsabilidade das 

empresas e deles próprios para a preservação do meio ambiente e da necessidade da 

construção de uma qualidade de vida melhor.  Não é cobrada apenas da iniciativa pública a 

responsabilidade pelo bem-estar aos cidadãos, mas também das organizações privadas, que, 

inseridas na sociedade, são tidas como responsáveis por melhorias ou malefícios. As empresas 

não representam algo à parte da sociedade. O desgaste da iniciativa pública em prover o 

atendimento de condições básicas para população, tais como moradia, saneamento básico, 
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educação, saúde entre outros tem obrigado as empresas a assumirem papéis que antes eram 

restritos ao governo. As ações das empresas, entretanto, são ainda tímidas se levarmos em 

conta os benefícios que elas usufruem pela exploração intensiva dos recursos naturais. Já, a 

propaganda é altamente potencializada, o que muitas vezes provoca uma visão distorcida dos 

reais investimentos da iniciativa privada em benefício da sociedade. 

 Nessa nova realidade, as pessoas buscam diferenciais nos bens que consomem, tal 

como a procedência, ou seja, se o fabricante é comprometido com o ambiente, com seus 

funcionários, com a comunidade entre outros. A decisão pela compra de um produto 

incorpora a percepção que o consumidor possui da marca, intrinsecamente ligada à imagem 

pública da organização. Somente a propaganda já não é mais suficiente para impulsionar o 

consumo de um produto em detrimento de outro. 

 

As organizações começam a perceber, também, que sua imagem pública 

depende da avaliação de um conjunto diversificado de públicos, mesmo 

daqueles com os quais não têm contato direto, o que torna mais difícil o seu 

gerenciamento. Em contrapartida, para as empresas que cumprem à risca sua 

responsabilidade social, sobram aas referências elogiosas na mídia, o 

respeito à comunidade e dos cidadãos, em particular, e, com certeza, 

melhores vendas (BUENO, 2003, p. 106).  

 

É preciso lembrar, no entanto, que imagem construída pela empresa junto à sociedade, 

com auxílio de um planejamento em comunicação, deve corresponder à realidade, caso 

contrário será pouco duradoura. Nesse caso, quando a sociedade percebe que foi ludibriada, 

os prejuízos costumam ser irreparáveis. 

 Torna-se fundamental a definição dos conceitos de imagem e reputação adotadas neste 

estudo para o entendimento de sua importância às empresas no contexto da Sociedade da 

Informação. Assim, cita-se o conceito de imagem corporativa definida por Wilson da Costa 

Bueno (2009, p.189):  

 

A imagem corporativa é a representação mental de uma organização 

construída por um indivíduo ou grupo por meio de percepções e experiências 

concretas (os chamados ‘momentos de verdade’), informações e influências 

recebidas de terceiros ou da mídia. Ela constitui uma síntese integradora, que 

acumula aspectos cognitivos, afetivos e valorativos e expressa a ‘leitura’, 

ainda que muitas vezes superficial, incompleta ou equivocada, da identidade 

corporativa de uma organização. 

 



31 

 A imagem, por exemplo, é a impressão que as pessoas possuem de uma marca e isso 

não condiz necessariamente com a realidade. Ela também pode ser negativa, dependendo da 

postura da organização.  

 Já, a reputação representa uma percepção mais sólida do que a imagem, pois ela, para 

ser formada,  exige que a pessoa tenha tido uma experiência concreta. A tendência é que a 

reputação esteja mais de acordo com a realidade da empresa. Bueno (2009, p.190) define o 

conceito de reputação como: 

 

A reputação, finalmente, é uma representação mais consolidada, mais 

amadurecida de uma organização, embora, como a imagem, constitua uma 

percepção, uma síntese mental. Poderíamos dizer que reputação é uma 

leitura mais aprofundada, mais nítida, mais intensa de uma organização e 

que, na prática, apenas um número reduzido de organizações chega ser 

contemplado com tal nível de representação.  

 

 Tanto a imagem quanto a reputação são considerados bens intangíveis das empresas, 

ou seja, não mensurados por meio dos números como acontece com as vendas, por exemplo. 

Entende-se, no entanto, que a imagem ou reputação que uma marca ou produto têm no 

mercado influencia diretamente na escolha do consumidor.    

 Uma imagem forte, associada à cidadania ou à responsabilidade social, sem dúvida é 

um diferencial, mas a direção das organizações não deve encarar tal compromisso apenas 

como um modismo. A construção da marca deve partir de uma cultura organizacional com 

valores sólidos.  

 

A estratégia de marca deve ser influenciada pela estratégia de negócios e 

deve refletir a mesma visão estratégica e mesma cultura corporativa. Além 

disso, a identidade de marca não deve prometer o que a estratégia não pode 

ou não deseja oferecer. Não há nada mais perdulário e pernicioso do que o 

desenvolvimento de uma identidade de marca ou visão baseada em um 

imperativo estratégico que não recebe recursos. Uma promessa vazia é pior 

que não haver promessa nenhuma (AAKER, 2002, p.21).  

 

Baldissera (2009, p.137) ressalta que a imagem positiva, entre outras vantagens, traz 

poder às empresas. Uma imagem positiva pode ser, por exemplo, fundamental para conquistar 

um patrocínio ou mesmo um financiamento para a organização. 

 

Visibilidade, reconhecimento e imagem-conceito que, ao fim, devem 

traduzir-se, entre outras coisas, em mais poder, vendas, apoios, votos, 

respeito, credibilidade, reputação e/ou mais lucros e acúmulo de capital. 

Cada entidade (empresa, instituição e/ou pessoa/ grupo) tenderá a agir para 
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atingir alguns desses objetivos, ou mesmo todos (BALDISSERA, 2009, 

p.137). 

 

4. Novas tecnologias 

 A imagem corporativa de uma organização propaga-se hoje muito mais rapidamente 

com o uso das novas tecnologias. O ambiente virtual possibilitou a interatividade entre as 

pessoas. Na Internet, o receptor da mensagem também pode assumir o papel de emissor, 

produzindo e postando conteúdo. Anteriormente, o papel de emissor de mensagens era restrito 

às mídias de massa.  

 
A tecnologia vem proporcionando um espaço de voz ativa, antes reservado 

às mídias de massa, popularizando novas formas de expressão e interação, 

ampliando os horizontes de novas comunicações entre indivíduos da 

sociedade contemporânea (TERRA, 2008, p.35). 

 

 Alex Primo (apud RECUERO, 2009, p. 32) classifica a interatividade em duas formas: 

a reativa que é limitada e a mútua que permite a troca de informações. Baseando-se na 

segunda quando, no texto, faz-se referência ao conceito do autor sobre interatividade:  

 

[...] interação mútua é aquela caracterizada por relações interdependentes e 

processos de negociação, em que cada integrante participa da construção 

inventiva e cooperada da relação, afetando-se mutuamente; já a interação 

reativa é limitada por relações determinísticas.  

 

 O consumidor, que já possui decisivo poder de escolha na seleção de produtos em 

função do aumento da oferta, também passa a exigir mais informações e maior interatividade, 

algo novo para muitas empresas. “As novas tecnologias têm mudado o modo como os clientes 

se comportam – o que eles esperam e como encaram seu relacionamento com as corporações 

– on line e off line” (WIND, 2003, p.10).  

 A reputação de uma marca comprometida socialmente passa a ser importante. O modo 

como produz seus produtos, a matéria-prima utilizada, como ocorre o descarte do lixo, como 

os funcionários são tratados e se as operações realizadas são lícitas também fazem parte do 

interesse do consumidor, representando um diferencial para ele no momento em que decide 

comprar um produto. Os profissionais do marketing têm um novo desafio quando decidem 

conquistar clientes e vender produtos e serviços na Sociedade da Informação. 

 

Em vez de tratar as pessoas simplesmente como consumidoras, os 

profissionais de marketing as tratam como seres humanos plenos: com 

mente, coração e espírito. Cada vez mais, os consumidores estão em busca 
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de soluções para satisfazer seu anseio de transformar o mundo globalizado 

num mundo melhor. Em um mundo confuso, eles buscam empresas que 

abordem suas mais profundas necessidades de justiça social, econômica e 

ambiental em sua missão, visão e valores (KARTAJAYA, KOTLER e 

SETIAWAN, 2010, p.4). 

 

 Para as empresas, pouca alternativa resta a não ser se adequarem à realidade, pois 

deslizes podem comprometer sua imagem que, rapidamente, difunde-se a um grande número 

de pessoas, por meio da Internet. “Hoje, os profissionais de marketing não têm mais controle 

total sobre suas marcas, pois agora estão competindo com o poder coletivo dos consumidores” 

(KARTAJAYA, KOTLER e SETIAWAN, 2010, p.11). 

 Uma alternativa às empresas, no entanto, é entrar nessa nova onda propiciada pelos 

avanços tecnológicos e  cenário mais democrático e estabelecer meios de diálogo com  seus 

consumidores, ouvindo o que  têm a dizer sobre os produtos e as  empresas. Aperfeiçoando e 

aproximando o relacionamento com o cliente, a organização poderá ser beneficiada com as 

melhorias dos processos,  atendimento e, consequentemente, obter  maior lucratividade. 

 

Os consumidores já não são mais indivíduos isolados; agora, estão 

conectados uns aos outros. Suas decisões não são mais inconscientes; ao 

contrário, são bem fundamentadas em informações. Não são mais passivos; 

são ativos, oferecendo feedback útil às empresas (KARTAJAYA, KOTLER 

e SETIAWAN, 2010, p.12). 

 

Destaca-se que ouvir somente o cliente não basta, é importante ter atitude e 

contemplar o consumidor como colaborador. 

 A rede de relacionamento do consumidor atual é muito maior em virtude das relações 

sociais que se pode estabelecer via Internet.   
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CAPÍTULO II - COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E DIÁLOGO: 

UMA QUESTÃO COMPLEXA 

 

Ao longo da história, o desenvolvimento tecnológico tem proporcionado 

transformações importantes na sociedade e no universo dos negócios. Na revolução industrial, 

no século XVIII, a máquina a vapor permitiu a fabricação de produtos em série e em maior 

número. Algumas inovações como  a prensa, o telégrafo, o telefone entre outros também 

trouxeram mudanças na interação entre pessoas e empresas e das pessoas entre si. “O alcance 

da comunicação foi assegurado de maneira definitiva pela invenção dos meios eletrônicos que 

aproveitam diversos tipos de ondas para transmitir signos: o telégrafo, o telefone, o rádio, a 

televisão, finalmente o satélite”. (BORDENAVE, 2006, p.30) 

Ao abordar, no entanto, a comunicação organizacional, objeto deste estudo, é 

necessário relembrar os processos de produção, conforme foram descritos detalhadamente no 

capítulo 1. É evidente a impossibilidade de estudar comunicação sem analisar o contexto 

social, político e econômico vigentes. 

A história da comunicação organizacional inicia-se com a industrialização que tinha 

como objetivo principal reforçar hierarquias, autoritarismo e persuasão. Os funcionários eram 

vistos como máquinas e, assim, com auxílio da comunicação, deveriam ser condicionados a 

produzir cada vez mais.  

Na Revolução Industrial, o trabalhador, além de longas jornadas de trabalho, ao 

contrário do artesão de outrora, não tinha conhecimento do produto final que se originaria de 

sua atividade,  apenas parte de um todo.  

Como nos regimes políticos de governo vigentes na época, a relação entre operário e 

direção era opressora, sem a possibilidade de diálogo. A burocracia ocupava papel central na 

administração e no processo de produção vigente na época: 

  

As principais características das organizações tradicionais se destacam pela 

ênfase na burocracia, na racionalidade e na hierarquia autoritária e por uma 

prática operacional centrada nas tarefas e nas técnicas institucionalizadas, 

sob uma forte coesão e dominação verticalizada, sob a égide da eficiência e 

da estrutura de poder centralizada (KUNSCH, 2003, p.50). 

 

Posteriormente à Europa e aos Estados Unidos, no Brasil, a comunicação 

organizacional teve início somente em 1960, com o acentuado processo de industrialização, 

principalmente, na região sudeste do País, com o contexto do regime político da ditadura. 
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Apesar de nas décadas de 1930 e 1940 haver iniciativas características da Comunicação 

Organizacional, tal como o Jornal de Companhia Taubaté Industrial. A carência de 

profissionais na área e os poucos recursos destinados à comunicação interna e externa 

tornavam o processo lento e desestruturado.  

 

De outro, impunha-se a meta de integração interna, tradicionalmente 

perseguida pelos programas do setor de recursos humanos, mas não 

necessariamente com a eficiência que o mercado e a sobrevivência da 

empresa requeriam (TORQUARTO, 2009, p. 10). 

 

 No ambiente interno, no chão de fábrica, os esforços da comunicação aconteciam na 

tentativa de conquistar o orgulho dos funcionários pelo trabalho e, com isso, haver produção 

maior, sem exigência de benefícios. A comunicação estava sob o comando dos recursos 

humanos. A profissionalização na comunicação empresarial era quase nula.  

 No final da década de 1970, formalizou-se o sistema de comunicação no Brasil, agora, 

com a incorporação de profissionais da área. A vinda para o Brasil de multinacionais 

possibilitou essa formalização e a injeção de recursos financeiros.  Não diferentemente dos 

outros países, a comunicação era instrumental, com técnicas normativas e burocráticas. O 

sistema de produção nas fábricas também acompanhou o restante do mundo, marcado pela 

produção em série, com o predomínio dos preceitos do taylorismo e fordismo.  A 

comunicação organizacional acontecia de forma unilateral, com o discurso apenas do patrão e 

sem transparência de informações. 

 

Neste contexto, a comunicação entre os administradores e os trabalhadores 

se resumia a transmissão de ordens e procedimentos simples, com o cuidado 

de obedecer a uma cadeia de comando, que funciona do topo para a base da 

organização, com o objetivo de evitar perdas de produtividade nas linhas de 

produção (NASSAR, 2010, p.312).  
 

  A comunicação nas organizações não poderia ser diferente do sistema de produção de 

mercadorias. Mantendo a coerência, a empresa tinha como objetivo o controle das lideranças 

sobre os liderados, sendo o foco a persuasão e a transmissão de informações de um modo 

linear.  

 O objetivo principal da comunicação era o controle em quantificar e avaliar as ações. 

Muitas empresas ainda hoje não mensuram suas ações de comunicação apenas usando os 

números como balizadores. Um exemplo comum acontece na assessoria de imprensa, em que 
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mais vale o número de notícias, o espaço por elas ocupadas, do que  sua qualidade  e a 

credibilidade dos veículos de comunicação onde foram divulgadas. 

 O processo de comunicação interna era instrumental. “A comunicação era entendida, 

portanto, como uma ferramenta que viabilizava o cumprimento dos objetivos e metas 

organizacionais” (SCROFERNEKER, 2008, p.18). 

 Em tal proposta de comunicação organizacional, os antagonismos e contradições, 

constantes nas organizações, são ignorados. Cabe à comunicação emitir discursos e 

informações de forma unilateral. A comunicação não é vista como parte do negócio da 

empresa e de forma estratégica.   

 

Características comunicacionais que configuram um aprendizado pela 

administração apenas nos aspectos técnicos da comunicação como 

instrumento, como ferramenta, como função ou como habilidade ligada aos 

desejos de planejamento da organização, direção e controle da organização 

(NASSAR, 2010, p.314). 

 

Este modelo foi predominante na comunicação nas empresas até meados da década de 

1980, mas ainda está presente em diversas organizações, apesar das inúmeras transformações 

no cenário empresarial, social, político e econômico do País.   

 

Para estudiosos, o modelo mecanicista é o que tem predominado na 

comunicação organizacional, sobretudo nas décadas 1960 a 1980. Esse 

paradigma considera e avalia a comunicação a partir do prisma funcionalista 

e da eficácia organizacional, bem como parte da premissa que o 

comportamento comunicativo pode ser observável e tangível, medido e 

padronizado. Além disso, preocupa-se com as estruturas formais e informais 

de comunicação e com práticas em função dos resultados, deixando de lado 

as análises dos contextos sociais, políticos, econômicos, tecnológicos e 

organizacionais (KUNSCH, 2009, p. 68). 

 

A necessidade de se comunicar com os seus funcionários surgiu nas empresas com o 

intuito de aperfeiçoar o gerenciamento da produção, visando a aumentá-la. “Havia, assim, 

uma preocupação em ver a comunicação como instrução de um discurso corporativo” 

(KUNSCH, 2009, p. 65).  

Sob tal aspecto os receptores são vistos como passivos, isto é, não interferem no 

processo de comunicação, apenas recebem as mensagens. É um processo de comunicação 

semelhante ao sistema de produção em série, ou seja, mecanicista. Assim, nas empresas a 

comunicação havia e ainda há em muitas delas a função de transmitir as informações de 

interesse da chefia para manter a liderança e um funcionário cumpridor de tarefas. 
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Há uma tendência, nas organizações, de reter informações nos níveis 

intermediários, ou seja, os chefes, no âmbito da gerência, não gostam de 

passar informações para os subordinados, pois estariam compartilhando 

poder com eles. Prendem ‘bola no meio do campo’. E, assim, estrangulam 

processos (TORQUARTO, 2009, p. 13). 

 

A circulação de um grande volume de informações, por diversos canais de 

informações formais, não torna a comunicação menos mecanicista, sobretudo se a proposta é 

apenas de enaltecimento da empresa, processo característico da propaganda tradicional e que 

não se confunde com uma comunicação empresarial moderna. Informações relevantes aos 

funcionários, como por exemplo, sobre a situação empresa diante de uma crise econômica 

mundial, a possibilidade ou não de demissões muitas vezes ficam retidas no alto escalão da 

direção e não são repassadas aos públicos internos.  

 Outro exemplo dessa postura conservadora são os house organs que contêm 

basicamente informações elogiosas à direção, indicações de como ser um bom funcionário 

(reforçando um comportamento desejado) entre outros. Gaudêncio Torquato (2009, p.08), em 

artigo da “gênese do jornalismo empresarial”, relembra como se deram os primeiros canais 

formais de comunicação nas empresas brasileiras. “O primeiro momento contemplou o 

‘jornalzinho’ com feição de colunismo social, malfeito e saturado de elogios aos dirigentes 

empresariais. O discurso laudatório dizia respeito ao clima autoritário da época, na esteira dos 

idos de 1968”.  

Apesar de inúmeras mudanças retratadas ao longo do texto sobre a comunicação com 

o funcionário, muitas organizações mantêm seus canais de interação com os públicos internos 

apenas para a transmissão de informações da direção e com notícias referentes ao reforço do 

comportamento desejável na empresa. Talvez, atualmente, o fato aconteça de forma mais 

velada, mas é possível perceber nitidamente essa intenção.  

Cita-se o exemplo, da revista interna “Odebrecht Informa” da empresa Odebrecht, de 

origem brasileira, que em seu site (www.odebrecht.com.br) disponibiliza a versão impressa 

em PDF. Na edição de número 15, referente aos meses de setembro/outubro de 2010, a 

reportagem intitulada “A arte de conciliar” de Cabral (2010, p.04), relata a experiência da 

psicóloga Ludmila Marques Lavigne, responsável por pessoas e responsabilidade social da 

Odebrecht Óleo e Gás, como uma mãe de dois filhos, esposa e profissional.  É possível 

perceber no texto qual o comportamento ideal esperado da mulher na empresa. Entre as 

características reforçadas como positivas está a disponibilidade para mudar de residência 

constantemente, de acordo com a exigência de sua função, mesmo que isso signifique separar 

http://www.odebrecht.com.br/
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a família. A fala de Ludmila atesta um comportamento conformado com a situação, 

declarando que “sempre que possível a família está reunida” (CABRAL, 2010, p.04).  

A questão da falta de tempo dos pais para os cuidados com a filha de nove meses fica 

expressa na necessidade de acriança ter de frequentar duas creches no mesmo dia, mas o fato 

se torna positivo e tem uma justificativa diante da posição de Ludmila de que sacrifícios são 

imprescindíveis para o sucesso profissional e a recompensa sempre é grande. Assim, Ludmila 

declara na reportagem: “Encaro a mobilidade, a distância e a conciliação de papéis de esposa, 

mãe e profissional como um desafio diário e entendo que todo desafio implica em sacrifícios. 

Mas gosto desta adrenalina e sei que os benefícios são muito grandes” (CABRAL, 2010, 

p.05). 

A matéria encerra com uma fala da psicóloga, reforçando que a acomodação e a 

tranquilidade são atributos negativos. “Quando está tudo muito tranquilo, eu acho que algo 

está errado. Gosto de me sentir intrigada sempre” (CABRAL, 2010, p.05). 

Ao longo do texto, não há qualquer menção ao esforço da empresa para facilitar a 

rotina de Ludmila como benefícios de uma creche na própria empresa, uma política de 

recursos humanos que tente manter o marido na mesma cidade da esposa entre outros. A 

responsabilidade para lidar com tudo isso cabe à profissional que deve conciliar os papéis, 

priorizando principalmente o trabalho.  

Este é apenas um exemplo do que acontece, nos dias de hoje, nos house organs de 

muitas organizações, indicando que o modelo de comunicação mecanicista ainda está presente 

de forma contundente.  

De acordo com o modelo, é o desejo das empresas de manterem o controle dos canais 

de comunicação para garantirem a eficiência da comunicação. Se no tempo da escravidão, o 

medo da repressão fazia com que os escravos executassem as tarefas, hoje, nas empresas por 

meio da persuasão praticada por líderes, muitas vezes opressivos e autoritários, se busca 

definir o comportamento dos funcionários.  

 

Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a gestão empresarial em nosso 

país ainda está tipificada por traços de autoritarismo (os chefes falam mais 

baixo, mas continuam mandando como sempre fizeram na maioria das 

organizações) e a cultura de muitas organizações associa livre circulação de 

informações com risco ou ameaças. Neste sentido, as publicações 

empresariais acabam convivendo com a censura e autocensura, e mesmo em 

empresas consideradas modernas a pauta é controlada, o texto é vigiado e a 

pluralidade de ideias e opiniões desestimulada a todo momento (BUENO, 

2009, p. 103). 
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Ao longo da história, há diversos exemplos de coerção dos funcionários nas empresas, 

principalmente quando relembramos fatos ocorridos da década de 1970 no Brasil, as 

marcantes lutas dos sindicatos, principalmente nas montadoras de Santo André, São Bernardo 

do Campo e São Caetano do Sul (ABC Paulista), a dramática reivindicação dos funcionários 

por melhores condições de trabalho e salários. Muitas vezes, além de punição por parte da 

polícia, também havia demissões em massa. 

O papel do comunicador no citado contexto era totalmente tático e instrumental. 

Utilizavam-se técnicas para transmitir a visão da empresa aos empregados e persuadi-los ao 

comportamento desejado pela direção. É uma comunicação unilateral, em que os 

trabalhadores não têm voz, não contribuem para o aperfeiçoamento dos processos e não há 

possibilidade de se comunicarem pelos canais formais da organização. O processo de 

comunicação resume-se na seleção de informações a serem transmitidas aos funcionários. 

A comunicação é limitada à divulgação clara das normas da empresa. Os manuais dos 

colaboradores são exemplos atuais, constituindo-se na formalização por meio de documentos 

das normas das organizações, isto é, como a direção deseja que seus funcionários  

comportem-se. Em boa parte dos casos, ao recebê-los, o empregado deve assinar e 

comprometer-se a seguir todas as instruções. Não há outra escolha, pois, caso discorde, só lhe 

resta procurar outro emprego.  

Assim, a comunicação é considerada eficiente quando o comunicador (emissor) 

consegue despertar a reação que deseja nos receptores (feedback). Cabe ao profissional de 

comunicação utilizar a técnica e a linguagem adequadas para transmitir unilateralmente a 

informação ao funcionário, tentando eliminar os ruídos da mensagem. A comunicação 

empresarial muitas vezes assume essa função em diversas situações nas empresas. Em 

organizações em que a atividade profissional representa um alto nível de periculosidade, 

como é o caso das do ramo de construção civil, há programas sistematizados para a 

transmissão de informações sobre o comportamento adequado no trabalho para garantir a 

segurança. Em tais casos, a comunicação é considerada eficiente quando há mudança de 

comportamento e redução dos acidentes de trabalho. Operários recebem gratificações, ou seja, 

reforço positivo quando apresentam o comportamento desejado pela sua chefia. 

Processo semelhante ocorre na propaganda tradicional. O comunicador busca, a partir 

de sua mensagem, que o consumidor compre o produto divulgado. Caso isso não ocorra, a 

comunicação foi ineficiente. 
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A comunicação é dita eficiente quando a reação do receptor corresponde ao 

objetivo visado pela mensagem; e deficiente, quando não corresponde ao 

objetivo pretendido pelo comunicador. Em qualquer caso, o sucesso da 

comunicação é atribuído a este sujeito, às habilidades do comunicador 

(RUDIGER, 2004, p.56). 

 

Especificamente, a comunicação interna assume a função de manipuladora, visando a 

um ambiente mais harmonioso, com a eliminação de conflitos entre empregados e 

empregadores e a não tolerância com respeito à diversidade (e, sobretudo, à divergência) de 

ideias e opiniões. Será, no entanto, que ela tem esse poder? 

 

A comunicação constitui, portanto, um processo que visa, em essência, a 

minimizar as tensões e reduzir a complexidade dos problemas da interação 

social; que, embora por vezes veicule certas disfunções, visa em última 

instância a conter as tendências à desintegração do sistema social 

(RUDIGER, 2004, p.57). 

 

Para Nassar (2009, p.66), apesar de as empresas atualmente não utilizarem os 

procedimentos administrativos clássicos do taylorismo, essa cultura ainda está bastante 

presente, cabendo à direção a tarefa de pensar e aos funcionários, a execução. “O Taylorismo 

não predomina mais nas linhas de produção do cotidiano das organizações, mas a sua cultura 

ainda está presente na forma de pensar o trabalho e a vida contemporânea”. 

No ambiente organizacional da atualidade, em que há a presença de novas formas de 

se administrar, voltadas às demandas produtivas em escala internacional, que exigem outros 

critérios de qualidade, competitividade, inovação e produtividade, certamente será necessária 

uma nova forma de se pensar a comunicação nas empresas e as relações com o trabalhador.   

 Baldissera (2009, p.157) chama a atenção para tal modelo de comunicação 

instrumental que não considera as diferentes culturas das pessoas e das organizações, propõe 

métodos universais, resultados em curto prazo e atende às exigências do mercado, 

argumentando que ele não mais  sustenta-se e  pode  tornar-se um problema para a 

organização.  

 

Não são poucas as ‘receitas’ de comunicação apresentadas por profissionais 

de comunicação e de marketing. Como desdobramento disso, potencializam-

se os casos em que a comunicação é considerada um dos principais 

problemas das organizações, pois nas relações de mercado, para responder às 

demandas imediatas, inclinam-se a simplificar os processos 

comunicacionais, superficializando-os – qualificando-os como do tipo 

causa/efeito, o famoso ‘toma-lá-dá-cá’. Nessa arquitetura, os resultados 

tendem a aparecer rapidamente, porém, de modo geral, não são sustentáveis 
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e, portanto, em pouco tempo exigem novas ações, novas estratégias e, até, 

novos engodos. (BALDISSERA, 2009, p. 157) 

 

1.  Comunicação interna como um diferencial no mercado 

Não há como dissociar a comunicação organizacional do processo administrativo, pois 

apesar de ela ser operacionalizada e pensada por profissionais da comunicação, não tem como 

ignorar o sistema de produção, o marketing e a cultura da empresa e de seus funcionários 

tampouco desconsiderar a sociedade.   

No novo contexto social, marcado por mudanças econômicas, políticas e tecnológicas, 

com grande concorrência entre as empresas e alto fluxo de informações, as pessoas exigem e 

procuram mais informações. A comunicação interna assume papel importante e pode ser uma 

ferramenta estratégica para as empresas  diferenciarem-se no mercado, principalmente, em 

relação a seu posicionamento de marca.  

 

Confundida frequentemente com seus canais, tantas vezes precários, pouco 

planejados e pouco estratégicos, a Comunicação Interna voltou a ganhar 

força quando da emergência da chamada sociedade da informação, em 

meados dos anos 1990. O mundo do world wide web, da interatividade, fez 

emergir novas culturas de trabalho, novos estilos de direção, novos objetos 

no mundo dos negócios e da Comunicação Pública, novos conceitos de 

distribuição e consumo de produtos e serviços, novos modelos de 

instituições (MAPA, 2011, p.70). 

 

 A democracia chegou, a concorrência aumentou, as informações são propagadas em 

maior quantidade, velocidade e abrangência; novas tecnologias surgiram e com isso novos 

canais de comunicação, mas o discurso em muitas empresas ainda permanece o mesmo: 

reforçando características positivas da empresa (nem sempre de acordo com a realidade), 

comportamentos “ideais” e coibindo a comunicação informal entre os funcionários ou 

qualquer tipo de participação mais efetiva nos processos da organização.  

 A percepção, positiva ou negativa, que o funcionário tem da empresa é fundamental, 

pois ele é certamente um multiplicador da  imagem e reputação de onde trabalha. 

A Comunicação Interna competente contribui significativamente para as relações 

estáveis entre os diversos públicos internos, propiciando um ambiente de trabalho mais 

adequado, que estimula a troca de conhecimento e leva ao comprometimento e isso significa, 

quase sempre, uma produção de melhor qualidade e mais eficiente. A comunicação interna, 

quando de excelência, representa um diferencial competitivo no mercado.  

Os funcionários têm grande importância para o posicionamento da marca da empresa 

onde trabalham, pois eles socializarão sua percepção para a rede de relacionamentos fora do 
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ambiente da organização (parentes, amigos, entre outros). Nessa rede de relacionamento, o  

local de trabalho será objeto de conversas positivas ou negativas, dependendo da impressão 

que tenham. Se o funcionário tem, portanto,  imagem positiva da empresa, ele a transmitirá 

para a sua rede de contatos, contribuindo significativamente para um melhor posicionamento 

inclusive de suas marcas. 

A comunicação interna deve considerar que os vários públicos (funcionários) são 

multiplicadores da imagem da empresa, com influência junto aos consumidores, por isso ela 

assume um papel estratégico. Nesse sentido, a comunicação torna-se um instrumento aliado 

para o sucesso da empresa no mercado, particularmente se ficar distante dos modelos antigos, 

de caráter mecanicista e  caracterizar-se pela transparência e clareza de objetivos. 

 

[...] o público interno, que é um público estratégico e multiplicador dos mais 

importantes de uma organização. Ele necessita de uma comunicação mais 

consistente e contínua, deixando-se de lado aquela linguagem costumeira, 

subjetiva e rotulada dos manuais. Os tempos de hoje exigem que as 

organizações tratem seus empregados de forma mais realista e transparente 

(KUNSCH, 2003, p.121). 

 

Atualmente, é impossível para uma empresa alcançar o desenvolvimento pleno sem 

planejar e investir em comunicação interna e externa. A comunicação está associada à 

imagem da empresa junto a seus públicos e isso significa credibilidade na comunidade onde 

está inserida e, consequentemente, de seus clientes e consumidores. Assim toda empresa 

precisa considerar a comunicação empresarial como estratégica. 

Às organizações que adotam uma filosofia comprometida com a transparência e a 

responsabilidade social, os benefícios são inúmeros para o posicionamento de sua marca e o 

aumento da produtividade, fatores que indissociavelmente geram lucro. 

 Em uma era marcada pela acirrada concorrência, globalização, produção maior que a 

demanda, grande fluxo de informações e facilidade de acesso, a imagem da empresa e o 

engajamento de seus funcionários são fundamentais para o sucesso no mercado. A 

comunicação organizacional ou interna torna-se estratégica, uma aliada para aproximar o 

relacionamento da empresa com os públicos internos. “Entende-se por imagem a 

representação da organização construída por observadores externos [...]” (CRUBELLATE & 

MACHADO, 2010, p. 60). 

 A imagem da empresa não se constrói da maneira que a direção acredita ou espera ser, 

mas sim, pela interpretação que os públicos estratégicos fazem da organização. 
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 Wilson da Costa Bueno (2009) aprofunda o conceito de imagem, explicando que os 

consumidores formam-na também pela influência de terceiros e da mídia. Por isso, os 

funcionários, ao expressarem a opinião sobre a empresa onde trabalham em seu círculo social, 

contribuem para reforçar essa imagem.  

 

A imagem corporativa é a representação mental de uma organização 

construída por um indivíduo ou grupo por meio de percepções e experiências 

concretas (os chamados ‘momentos de verdade’), informações e influências 

recebidas de terceiros ou da mídia (BUENO, 2009, p.189) 

 

 Apesar de a imagem corporativa ter um valor intangível, quando ela é positiva, 

contribui significativamente para aumentar o capital tangível da organização. 

 A comunicação interna ou externa auxilia significativamente a construção de uma 

imagem positiva para construção de uma sólida reputação empresarial no mercado. “A 

comunicação empresarial desempenha um papel importante no sentido de plasmar essa 

representação e em princípio, empenha-se em fazer aproximar a imagem pretendida da 

imagem real” (BUENO, 2009, p. 190). 

Entre os diferencias almejados, portanto, pelas empresas no mercado atual, está a 

excelência na comunicação. “As organizações como parte integrante da sociedade são 

diretamente afetadas por todas essas novas mudanças e, consequentemente, a sua 

comunicação assume novas formas de atuação” (KUNSCH, 2006, p.171). 

Os funcionários passam a ser parceiros das empresas, contribuindo efetivamente pela 

propagação da imagem da organização, com impacto nas vendas, na lucratividade entre 

outros. Nesse sentido, a comunicação influencia diretamente porque, se os funcionários 

estiverem insatisfeitos ou ainda não possuírem informações adequadas sobre a organização, 

eles poderão contribuir para a formação de uma imagem negativa ou ambígua.  

 

[...] os funcionários são efetivamente ‘formadores e multiplicadores de 

imagem’ e, no contato com os públicos de interesse das organizações ou no 

convívio com a comunidade, podem, se identificados com elas contribuir 

para melhorar a sua reputação. Funcionários descontentes e mal informados 

geram prejuízos imensos às organizações porque podem expressar, com mais 

autenticidade do que outros públicos, os valores positivos ou negativos da 

cultura organizacional. Fica fácil acreditar no que eles dizem, porque afinal 

de contas, eles estão vivendo lá dentro (BUENO, 2007, p. 32). 

 

 De forma geral, as empresas públicas, privadas brasileiras e estrangeiras estão  

convencendo-se da importância da comunicação interna, utilizando-a positivamente como 
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uma estratégia competitiva no mercado. A ideia central é de que cada funcionário deva  

constituir-se em um embaixador da marca.  

  A pesquisa sobre Comunicação Organizacional, divulgada na edição 2011 do Mapa da 

Comunicação Brasileira, realizada no País pelo Instituto FSB Pesquisa, com 100 gestores da 

Comunicação junto a 70 das 1000 maiores empresas que operam no Brasil e 30 dos 100 

principais órgãos públicos revela que os investimentos em Comunicação Interna apresentam 

crescimento. De acordo com 60% dos gestores entrevistados de empresas brasileiras e 67% de 

empresas estrangeiras, o investimento na comunicação com os funcionários aumentou nos 

últimos dois anos.  

 Entre as tarefas prioritárias dos gestores, a comunicação externa ocupa o primeiro 

lugar, liderada pela assessoria de imprensa. Segundo essa mesma pesquisa, nas empresas 

brasileiras, 56% dos gestores consideram prioritária a atividade de assessoria de imprensa, 

com a comunicação interna ocupando o segundo lugar com 36%. Já, nas empresas 

estrangeiras, a assessoria de imprensa lidera com 50% das respostas, seguida da comunicação 

interna com 44%.  

 A pergunta básica é: como a organização estará pronta para se relacionar mais 

efetivamente com o  cliente, se não consegue fazer de forma adequada com  seu funcionário 

no ambiente corporativo? 

 O funcionário da atualidade não é o mesmo dos anos de 1960. Ele possui mais acesso 

às informações, possibilitado principalmente pelo desenvolvimento de novas tecnologias de 

comunicação e vive em uma sociedade em que ele tem o poder de escolha principalmente em 

relação ao consumo. A comunicação, portanto, também no interior das empresas não pode ser 

a mesma, de “via única”, na qual somente o empregador tem voz, pois ela não alcançará  

eficácia como de outrora. Ela terá mais ser sucesso se for bidirecional. “A Comunicação 

Interna está no centro das transformações de um novo estilo de governança, baseado no 

diálogo, na transparência e no posicionamento. Uma mudança que começa dentro de casa” 

(MAPA, 2011, p.70). 

 Para agregar valor à marca da empresa e cumprir a postura exigida de uma 

organização responsável socialmente, é essencial uma comunicação interna mais democrática, 

tendo como cenário as transformações da atualidade. 

 A Comunicação Interna agrega valor ao negócio da empresa e não é apenas uma 

ferramenta ou instrumento que não impacta o mercado e a sociedade. 
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2. A que conceito de comunicação faz-se referência 

  Quando há referência à comunicação, qual é o conceito de que se lança mão? Que se 

entende por comunicação? Há muitas definições e é fundamental que se tenha claro o que se 

compreende por comunicação neste contexto. 

 Para Terra (2008, p.22), o conceito de comunicação já pressupõe a biderecionalidade: 

“[...] a definição mais elementar sobre comunicação é a derivada da palavra ‘communicare’, 

do Latim, que significa partilhar, repartir, trocar opiniões, associar, tornar comum. Portanto, 

por essência, a comunicação pressupõe troca, intercâmbio, ‘duas mãos’”. 

Para Ciro Marcondes Filho (2008, p.60), no entanto, a comunicação pode  dar-se de 

duas formas, sendo apenas informacional (unilateral) ou por meio do diálogo que se dá coma 

troca (bidirecional ).  

Mais geral é o conceito de comunicação, de acordo com Bordenave (2006) ao lembra 

que uma expressão facial ou um gesto físico são considerados formas de comunicação. Ele, 

todavia, destaca que a comunicação é inerente à condição humana, facilita o relacionamento e 

modifica a realidade na qual as pessoas estão inseridas. O autor acrescenta a ideia de 

compartilhamento ao ato de comunicar.  Para ele, o papel da comunicação pode ser assim 

descrito: “Pela comunicação as pessoas compartilham experiências, ideias e sentimentos. Ao 

se relacionarem como seres interdependentes, influenciam-se mutuamente e, juntas 

modificam a realidade onde estão inseridas” (BORDENAVE, 2006, p. 36).  

Na mesma linha, Dominique Wolton (2010, p.18) reforça a necessidade da presença 

do compartilhamento no ato da comunicação, diferenciando-a de informação. O autor explica 

que o grande volume de informação não significa comunicação. O outro sempre está presente 

na comunicação, diferentemente do que acontece na informação. “Aqui, a informação é 

tratada segundo a definição clássica que remete à unidade e à mensagem. A comunicação, em 

contrapartida, remete à ideia de relação, de compartilhamento, de negociação” (WOLTON, 

2010, p.18). 

Também como Bordenave, Wolton coloca a comunicação como inerente à condição 

humana. “[...] nenhum indivíduo e nenhuma sociedade podem escapar da à comunicação” 

(WOLTON, 2010, p.18). 

Já, Paulo Freire (1971) contemplava a comunicação mais criticamente, de forma a 

entendê-la como um ato de troca, com a participação mútua dos sujeitos e na compreensão 

comum dos signos.  
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[...] a comunicação verdadeira não nos parece estar na exclusiva 

transferência ou transmissão de conhecimento de um sujeito a outro, mas em 

sua co-participação[sic] no ato de compreender a significação do significado. 

Essa é uma comunicação que se faz criticamente (FREIRE, 1971, p.70). 

 

Baseada nas definições dos autores acima citados, não há como impedir que a 

comunicação com compartilhamento e troca ocorra no ambiente interno das empresas, pois 

elas são constituídas por pessoas que têm, em sua essência, a disposição para interagir. 

Defende-se a necessidade de uma comunicação interna estratégica, baseada na administração 

de relacionamentos, conflitos e tensões e na busca do efetivo diálogo. Se o que ocorre é um 

processo unilateral de transmissão de informações, em que somente um dos lados tem voz 

(geralmente o patrão), o processo de comunicação nas empresas fica absolutamente 

comprometido. A comunicação deve ser vista como um processo dinâmico e, por isso, é 

evidente que os participantes, para serem considerados como autênticos interlocutores e 

protagonistas, precisam ser ativos, precisam dispor de espaços para ouvir e falar, serem 

comunicadores também. Se não houver reciprocidade, não há como se falar em comunicação. 

“Desta forma, na comunicação, não há sujeitos passivos” (FREIRE, 1971, p. 67). 

 

3. Uma visão mais crítica da comunicação organizacional 

A comunicação está presente em todas organizações, seja ela desejada ou não pelas 

altas hierarquias. Os funcionários mantêm uma comunicação efetiva com  seus pares e agem 

como interlocutores e a partir de signos comuns. 

 Cabe deixar claro o que se entende por interlocutores não assumidos como meros 

receptores passivos. Interlocutores devem ser entendidos como indivíduos que partilham 

conhecimento, informações e emoções. “Estes são interlocutores (os que falam entre si). Num 

momento dado cada interlocutor é fonte de comunicação e noutro é receptor” 

(BORDENAVE, 2006, p.39). 

Na autêntica comunicação, não há receptores passivos, mas indivíduos que interagem 

com o emissor em pé de igualdade. Seu papel é também de emissor em determinadas ocasiões 

e, em outras, é de filtrar e selecionar as informações do próprio interesse. “O receptor, que 

nunca foi passivo, está cada vez mais ativo para resistir o fluxo de informações” (WOLTON, 

2010, p.18). 

 Fica explícita a utilização inadequada do conceito de comunicação se as condições 

para essa interação, essa interlocução não é dada. Não se pode falar em uma comunicação 

interna autêntica se os públicos internos não podem ser efetivamente interlocutores, Se o 
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jornal mural ou o house organ de maneira geral  constituem-se em canais de relacionamento 

com os funcionários, por que eles não podem decidir a pauta? Por que assuntos de interesse 

deles, como planos de cargos e salários, sugestões de processos de trabalhos, opinião sobre os 

novos negócios da empresa, por exemplo, não estão presentes em tais publicações? 

 
Os house organs precisam colocar de vez os funcionários como 

protagonistas, deixando de lado a ideia (autoritária, arrogante) de que o 

profissional de comunicação ou diretor de RH (depende de quem manda 

neles) ‘sabe o que o público deseja’ (BUENO, 2009, p.101). 

 

 É importante, pois, a reflexão sobre que tipo de comunicação formal vem sendo 

praticada nestas organizações frente aos novos desafios da atualidade.  

Será que o antigo modelo mecanicista que se assemelha ao modelo funcionalista de 

comunicação, em que o emissor (empresa) emite mensagem para o receptor (funcionários) 

que propicia o feedback (o comportamento intencionado pela mensagem) traz resultados 

positivos às empresas? 

Considerando que o perfil do consumidor e dos cidadãos, de maneira geral,  

modificou-se, decorrente nas mudanças das formas de produção das organizações, não seria 

óbvio esperar que as organizações também tivessem alterado a sua maneira de interagir com  

seus funcionários?  

Não se pode assumir que uma organização dispõe de uma cultura autêntica de 

comunicação se não predominar o diálogo, a troca de informações e de conhecimento e o 

compartilhamento de ideias em sua relação com os funcionários. A comunicação interna 

formal não deve ser simples transmissão de informações de interesse da empresa ou das 

chefias, de forma unilateral e, muitas vezes, com uma perspectiva essencialmente publicitária 

ou propagandística, mas estar sintonizada com  as demandas e expectativas dos públicos 

internos.  

A promoção do debate, o compartilhamento de informações e conhecimentos e a 

interatividade devem fazer parte do cotidiano do profissional de comunicação que atua na 

comunicação organizacional.  

 

 [...] a comunicação interna tem uma função importante no sentido de fazer 

circular as informações novas, promover o debate e a interação entre os 

vários segmentos da organização e, sobretudo, capacitar os funcionários para 

os novos desafios. A Comunicação Interna, se eficaz, dissemina princípios e 

valores e mobiliza os funcionários para atividades relevantes, 

compartilhando direitos e responsabilidades (BUENO, 2007, p.33).    
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Diferentemente do que ocorria no passado, a comunicação interna não pode  reduzir-se 

à transmissão das normas da empresa, buscando formalizar os processos. Ela é fundamental 

para a imagem que seus consumidores e funcionários terão da organização. 

 A comunicação interna, quando supera essa instância ultrapassada que se limita ao 

mero repasse de informações, assume um papel estratégico umbilicalmente vinculado ao 

negócio e à melhoria do clima organizacional.  

A falta de informação ou a sua precariedade poderá estimular uma comunicação 

informal prejudicial à organização, provocando boatos, equívocos e insegurança com 

consequências nefastas para o andamento do trabalho e a vida da empresa de maneira geral.  

 

4. Diálogo na comunicação interna  

As ações de comunicação interna devem ir além do instrumental e serem estratégicas, 

buscando o comprometimento do funcionário com o trabalho de tal modo que se sinta parte da 

empresa e responsável pelo sucesso dela. 

 

Cada vez mais se evidencia a necessidade de tratar a comunicação como 

uma questão estratégica de gerenciamento de negócios e principalmente de 

pessoas. É imprescindível que deixe de ser reconhecida e tratada meramente 

como um sistema de transmissão de informações, para que ocupe seu lugar 

como instrumento de gerenciamento que se reflete diretamente no grau de 

comprometimento dos colaboradores (GRANDO, 2006, p. 225). 

 

 A comunicação interna não pode ficar reduzida a apenas um canal de comunicação, 

como o house organ tradicional, mesmo porque, quase sempre, ele não se constitui em 

instrumento ideal para esta interação.  

 

O house organ ideal é aquele que é definido com base no conhecimento 

aprofundado dos hábitos de leitura e de interesse dos seus públicos (já vimos 

antes aqui que toda empresa, particularmente de grande porte, deveria ter 

vários house organs, adaptados aos perfis de seus distintos públicos 

internos). Como se faz isso? De uma única forma: conhecendo os públicos, 

convidando-os a participar da produção do house organ (BUENO, 2009, p. 

102). 

 

Ao referir-se ao diálogo, é fundamental destacar que ele faz parte da essência do ser 

humano, de sua capacidade de inserção e convivência social. Tentar suprimi-lo do cotidiano 

da comunicação significa relegar a interação a um segundo plano e empobrecer 

definitivamente os relacionamentos. 
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Esta é a razão pela qual sendo o diálogo o conteúdo da forma de ser própria à 

existência humana, está excluído de toda relação na qual alguns homens sejam 

transformados em ‘seres para outro’ por homens que são falsos ‘seres para si’. É 

que o diálogo não pode travar-se numa relação antagônica” (FREIRE, 1971, p. 

43). 

 

Para que a comunicação alcance êxito, é necessário também que ela seja permeada 

pela transparência e ética. Muitas empresas acreditam que a comunicação com  seu 

funcionário deve ser estimulada somente durante a emergência de crises ou para divulgar 

recentes conquistas ou ainda para ressaltar as características positivas da empresa. Discussões 

e debates entre empresa e funcionários sobre processos de trabalho, relação entre as áreas, 

qualidade de vida, ambiente organizacional, por exemplo, acabam não fazendo parte da pauta 

da comunicação formal das empresas. Será que fazem parte, então, da comunicação informal? 

Talvez, essa resposta possa ser encontrada quando eclodem greves ou outras manifestações 

organizadas no interior das organizações tendo em vista reivindicações de melhorias para os 

funcionários. “O que caracteriza a comunicação enquanto este comunicar comunicando-se, é 

que ela é diálogo, assim como o diálogo é comunicativo” (FREIRE, 1971, p.67).  

Como um exemplo recente de falta de diálogo entre empresa e funcionários, cita-se a 

greve dos funcionários do canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, no Pará, 

em julho de 2010, sob a responsabilidade da construtora Odebrecht. De acordo com dados do 

jornal O Estado de São Paulo, na reportagem “Canteiro de obras vira campo de batalha” 

(PEREIRA, 2010, p. 310), na obra de Santo Antônio, os 11 mil funcionários pararam as 

atividades por melhores condições de segurança e alojamento. O embate agravou-se porque os 

funcionários não concordaram com a postura da empresa durante a greve com promessas 

feitas e não cumpridas. Em represália, eles queimaram ônibus e depredaram os próprios 

alojamentos. Embora nada justifique atos de vandalismo e violência, o que interessa para 

reflexão neste estudo é que os problemas poderiam ter sido resolvidos internamente, mas uma 

má gestão e uma comunicação comprometida fizeram com que fossem parar na mídia, 

ganhando destaque nacional. Pelos canais informais, os funcionários poderiam ter dialogado 

antes de tomarem a decisão de cruzarem os braços. 

 Frente aos conflitos, a atitude da empresa foi desqualificar os funcionários, demitir 

muitos deles, sem qualquer medida que visasse à melhoria das condições de trabalho. A 

mesma reportagem relata que o Ministério Público do Trabalho, em Rondônia, lavrou 200 

autos de infração, constatando irregularidades em termos de segurança do trabalho, de saúde e 

higiene no canteiro de obras da Hidrelétrica de Santo Antônio. “Além de questões de 

segurança, a procuradora conta ter desmontado uma estrutura de trabalho degradante, análoga 
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à escravidão, em uma empresa terceirizada que fazia o desmatamento para a Odebrecht” 

(PEREIRA, 2010, p.B10). 

A imagem da Odebrecht retratada nas notícias e pelos funcionários por meio da mídia 

é diferente daquela que a empresa tenta propagar. No site da construtora, consta que a 

Odebrecht elaborou a Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) para orientar líderes para 

integrar e coordenar o trabalho em equipe. No trecho de “critérios gerais” consta a seguinte 

afirmação: “Os Líderes da Organização têm o  dever de promover sua própria saúde e a de 

cada um de seus Liderados, bem como a segurança das operações, a qualidade de vida e a 

conservação ambiental nas Comunidades em que atuam”. 

(http://www.odebrecht.com/organizacao-odebrecht/tecnologia-empresarial-

odebrecht#criterios-gerais) Fonte Isso saiu do papel no canteiro de obras da Hidrelétrica de 

Santo Antônio? 

 Será que se fosse implementada uma ação ou estratégia de comunicação em que a 

empresa ouvisse efetivamente a demanda dos funcionários, tal conflito não poderia ser 

evitado ou pelo menos minimizado? 

Não basta dizer que há espaço para ouvir e dialogar, a cultura organizacional da 

empresa deve visar efetivamente ao comprometimento, à qualidade de vida, à valorização do 

trabalho em equipe, à motivação e à criação de canais de comunicação de acordo com o perfil 

dos públicos internos, ao mesmo tempo transparentes e dialógicos. Os funcionários 

atualmente têm mais consciência de seus direitos, pois possuem maior acesso às informações.  

Os instrumentos de comunicação interna devem permitir o retorno do receptor, ou seja, a 

interatividade. 

 

Precisamos criar um ambiente interno no qual informação, conhecimento e 

competências fluam livremente para que existam comprometimento pessoal 

e auto-desenvolvimento [sic], aspectos que contribuam para um crescimento 

organizacional (MARCHIORI, 2006, p. 211). 

 

A proposta é uma comunicação que tenha como premissa o diálogo e, para estabelecê-

lo com o colaborador, conquistar seu comprometimento e motivação, é necessário conhecê-lo. 

As pessoas são diferentes uma das outras, com experiências vividas diversas, inseridas ou não 

em um contexto cultural semelhante. Esses aspectos devem ser observados na seleção de 

canais e nas informações que serão repassadas. 

 

Um trabalho de comunicação, para ser pleno e completo, precisa considerar 

o ambiente organizacional, o nível cultural e intelectual dos indivíduos, os 
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seus interesses e necessidades, entre outros que dão origem a um universo 

simbólico refletido na cultura organizacional (GRANDO, 2006, p. 232). 

 

Considerando o momento atual, a comunicação formal entre empresa e funcionário 

somente terá a eficácia almejada se permitir o diálogo.  

 

O protagonismo na comunicação interna, a elevação do funcionário à 

condição de sujeito, a redução de níveis hierárquicos e o diálogo construtivo 

são atributos inegociáveis de uma organização e de uma sociedade 

modernas. (BUENO, 2009, p.96) 

 

Torna-se assim fundamental definirmos o conceito de diálogo para que ele não seja 

confundido com o simples feedback que é previsto no modelo mecanicista de comunicação.  

 A primeira diferença entre estes dois processos de comunicação é o fato de, no 

diálogo, serem abandonados os papéis definidos de emissor e receptor, denominando as 

pessoas participantes de interlocutores, isto é, que falam entre si.  

Permitir que os funcionários tirem dúvidas e indiquem sugestões não é dar espaço para 

o efetivo diálogo  nem vê-los como interlocutores. É necessário que os funcionários tenham 

canais formais para também serem emissores de mensagens, como acontece com frequência 

em mídias sociais ou mesmo nos sites da grande imprensa. Nela, o internauta pode fotografar 

um acidente de trânsito, por exemplo, repassar à imprensa online, que disponibiliza espaço 

para noticiar o fato que foi flagrado e contado por uma cidadão comum e não necessariamente 

narrado por um profissional de comunicação.  

Ao nos referirmos ao diálogo, adotamos o conceito de diálogo de Paulo Freire, que 

deixa explícito que o diálogo é relacional e não sobreposição de papéis. Quem participa dele 

tem poderes iguais de participação. 

Segundo ele, o diálogo confere ao ser humano sua significação no mundo.  

 

Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que 

se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 

ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de 

ideais a serem consumidas pelos permutantes  (FREIRE, 2011, p. 109).  

 

Talvez, seja utópico imaginar que se possa dispor de uma organização em que a 

direção e seus funcionários estejam exatamente no mesmo nível, mas dar voz e espaço para 

que os trabalhadores sejam emissores de mensagem é possível. É importante destacar que 

uma comunicação mais dialógica nas organizações contribui para que os funcionários não 
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sejam percebidos como máquinas, como seres passivos, como tábulas rasas que apenas 

armazenam informações e cujos comportamentos são condicionados pelas chefias. Na 

comunicação dialógica, os funcionários são percebidos como sujeitos histórico-sociais, 

possuidores de capacidade de reflexão e ação transformadora da realidade, relacionando-se 

permanentemente no ambiente em que vivem o qual inclui sua família, amigos, colegas de 

trabalho, os públicos externos, a sociedade de maneira geral. 

 

Desta maneira, começaremos reafirmando que os homens são seres da 

práxis. São seres do que fazer, diferentes por isto mesmo, dos animais, seres 

do puro fazer. Os animais não ‘admiram’ o mundo. Imergem nele. Os 

homens, pelo contrário, como seres do quefazer ‘emergem’ dele e, 

objetivando-o, podem conhecê-lo e transformá-lo com seu trabalho 

(FREIRE, 2011, p. 169). 

 

A implantação pura e simples de instrumentos de comunicação interna, como reuniões 

e encontros face a face, com o objetivo de promover o relacionamento entre líderes e 

liderados é de eficácia questionável se os funcionários não tiverem a oportunidade de serem 

interlocutores e não forem estimulados a dialogar. Um espaço que se limite ao esclarecimento 

de dúvidas ou  sirva para  mera recepção de informações ou decisões da empresa não constitui 

um ambiente dialógico como muitos gestores defendem. Os chamados “Café com o 

presidente”, contatos rápidos e superficiais entre a direção e os funcionários não promovem o 

verdadeiro diálogo. O mesmo se pode dizer dos blogs corporativos que, ao invés de 

realizarem efetiva interação, acabam sendo espaços virtuais para que a direção da empresa 

poste mensagens, cabendo aos funcionários apenas incluir comentários elogiosos ou expressar 

suas dúvidas.   

Somente com mudança de postura e a construção de cultura organizacional que 

contemple a relação com o funcionário como espaço de troca e compartilhamento de 

informações e conhecimento, será possível iniciar o diálogo, fundamental para que a 

organização alcance os benefícios elencados ao longo deste texto, que agregam valor à 

produção de bens e serviços e favorecem o posicionamento de marca da empresa no mercado.

  

O profissional de comunicação empresarial deve enxergar  seus públicos não como um 

objeto estático, mas sim como um “sujeito cultural”, que influencia e é influenciado. É preciso 

assumir que o funcionário, ao entrar em contato com uma mensagem, nem sempre irá 

decodificá-la da maneira esperada pelo receptor, mas que a interpretará a partir de sua 
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bagagem cultural, com experiências vividas diversas e que passa por constantes 

transformações. 

Em um ambiente propício ao diálogo, os públicos internos irão sentir-se mais 

motivados a participar, sugerir, modificar a realidade positivamente. Mas eles têm de perceber 

que há espaço para isso. “Esta é uma das significativas vantagens dos seres humanos – a de se 

terem tornado capazes de ir mais além de seus condicionantes”. (FREIRE, 1997, p.25)  

Entende-se, porém, que o diálogo somente se efetiva quando há realmente espaço para 

empresa e funcionário manifestarem-se. “Valorizar o diálogo parece ser um dos grandes 

caminhos para que organização possa formar suas culturas. Afinal, segundo Mead (apud 

Marchiori, 2006, p.89), por meio do diálogo indivíduos e grupos recriam e negociam 

interesses, significados e identidade”.  

Esse processo não depende, portanto, apenas das ferramentas de comunicação, mas 

principalmente da disposição manifesta da direção da empresa em promover o diálogo, 

reconhecendo como rica e construtiva a opinião de seus colaboradores.  

Parte significativa das empresas receia assumir o diálogo com seus funcionários como 

um processo natural, exatamente porque não deseja dar espaço a controvérsias ou opiniões 

que se opõem ao discurso formal da empresa, marcado pela persuasão e convencimento. As 

empresas ignoram que uma relação positiva pode incluir, em determinados momentos, 

conflitos e divergências. 

Compreende-se por boas relações, não aquelas moldadas no que a 

organização define como correto e verdadeiro, e embasada em persuasão, 

mas sim, como aquela que se posiciona na inter-relação, na dialogicidade do 

processo interação colaborador x organização, buscando na base dos 

conflitos, das controvérsias inerentes à vida social, a essência para as boas 

relações (GRANDO, 2006, p.235). 

 

 A comunicação interna assume o papel de facilitar relações interpessoais nas 

organizações não somente entre empresa e funcionários, mas também entre os funcionários 

que possuem objetivos e crenças comuns. Para Marín (1997, p. 163), pela interação com os 

funcionários, as empresas poderão conquistar um ambiente colaborativo que traga benefícios 

para o aprimoramento dos processos, desde que esse ambiente permita e favoreça uma postura 

crítica.  

 

La comunicación ayuda a los miembros de La organización, permitiéndoles 

discutir experiências críticas y desarrolar informácion relevante, la cual 

desmitifica actividades organizativas complejas y ayuda al cambio de la 
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organización; facilita los intentos de alcanzar tanto sus metas individuales 

como las de la organización, al permitirles interpretar los câmbios y, en 

último lugar, animándoles a coordinar la satisfácion de sus necesidades 

personales con el cumplimiento de sus responsabilidades específicas, simpre 

cambiantes. 

 

 Para Marín, no entanto, tal comunicação, para ser efetiva, deve ter sentido para  seus 

receptores e estar alinhada com a realidade vivida por eles.   

 

La comunicación en las organizaciones tiene uma función crucial de 

reunión de datos para los miembros, proporcionándoles informácion con 

sentido, y es también el vehículo principal através del cual los miembros de 

la agrupación pueden ayudar a dirigir cambios em la misma, influyendo em 

las actividades de otros indivíduos con los que cooperam (MARÍN, 1997, p. 

164). 

 

As empresas não podem continuar negligenciando a comunicação com  seus públicos 

internos. Na prática, os funcionários devem merecer atenção prioritária e especial e precisam 

ser considerados prioritários dentre os diversos públicos de uma organização.  

 

O primeiro e principal público de uma empresa é o seu efetivo, sem o qual 

todo esforço de comunicação redundará nulo. Por isso, e dentro do objetivo 

de se fazer de cada funcionário um ‘RP’, o trabalho de relações públicas 

deve ter origem nesse público, que é o grande avalista de nossos valores 

(VALENTE & NORI, 1990, p.86). 

 

 Antes, portanto, de abrir canais de diálogo com consumidores e acionistas, por 

exemplo, é fundamental que a comunicação interna da organização seja pensada 

democraticamente. Abrir espaço para o diálogo representa mais do que uma simples ação, 

explícita, na verdade, a adoção de uma política de comunicação que reconhece a essência do 

relacionamento com seus diversos stakeholders. 

 

5. A contribuição da Teoria da Complexidade para a Comunicação Organizacional 

Não é possível simplificar a Comunicação Organizacional, pois ela é, essencialmente, 

complexa e defronta-se recorrentemente com incertezas, contradições e diversidades. Frente a 

tais características, é importante pensar a Comunicação Interna a partir da Teoria da 

Complexidade, que assume a comunicação nas organizações como algo mutante e não como 

um programa estabelecido que segue técnicas universais.  

É fundamental apresentar algumas características do paradigma da complexidade que 

tem como essência questionar o determinismo principalmente do conhecimento científico. 
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Esse determinismo é responsável por ignorar as particularidades porque tem como objetivo 

estabelecer leis universais que expliquem a realidade, excluindo, portanto, contradições e 

incertezas as quais, segundo Edgar Morin (2005), são inerentes a todo processo humano.  

Contrariando o determinismo, ainda presente de forma tão incisiva nas mais diferentes 

ações da sociedade, Morin afirma que, por meio da desordem tão temida pelos deterministas 

pode-se promover transformações significativas nos mais diversos campos.  

Para entender a complexidade e a impossibilidade da simplificação, Morin nega o 

distanciamento entre objeto e sujeito e traz para reflexão a definição de sociedade e como ela 

se constrói a partir de suas relações. 

 Segundo Morin (2005), não há como separar o todo, sem levar em conta as partes que 

o compõem. O paradigma da complexidade defende a multidimensionalidade, considerando a 

visão unidimensional como pobre. No fim das contas, tudo é solidário. Se você tem o senso da 

complexidade, você tem o senso da solidariedade. Além disso, você tem o senso do caráter 

multidimensional de toda realidade (MORIN, 2005, p. 68). 

Não há intenção de defender a desordem, mas sim, sua importância para que as 

transformações necessárias efetivamente ocorram. Em tal sentido, não há como estudar 

comunicação interna sem levar em conta a sociedade, suas transformações, os funcionários, a 

economia, a política, enfim todas as influências a que ela está sujeita. 

 A primeira contribuição deste paradigma para o estudo que realizamos é considerar o 

sujeito, ou seja, enxergar os funcionários, as lideranças, enfim todos os seres humanos que 

compõem as organizações como sujeitos.  Caso isso não ocorra, será difícil conceber processo 

dialógico na relação entre empresa e funcionário. Somente se os integrantes do processo 

atuarem como sujeitos será possível estabelecer uma relação de igualdade para a troca de 

informações, de conhecimento entre outros. Assim, a comunicação organizacional precisa ser 

entendida antes de tudo como um processo no seu sentido adequado do termo. “Assim, caso a 

compreensão seja do tipo causa/efeito, é provável que o comunicador tende a perceber o 

‘outro’ não como sujeito-força, mas como alguém pouco ativo ou, até passivo no processo 

comunicacional” (BALDISSERA, 2009, p.157). 

  A pergunta básica que se pode formular é a seguinte: é possível, na prática, existir um 

relacionamento desse tipo entre líderes e liderados? 

Morin afirma que, ao assumir o papel de sujeito, o indivíduo tem a possibilidade de 

ocupar um lugar, uma posição, o que significa que ele não deixará de ser contraditório e 

incerto, porque estas são características inerentes ao ser humano. “Ser sujeito é ser autônomo, 
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sendo ao mesmo tempo dependente. É ser alguém provisório, vacilante, incerto, é ser quase 

tudo para si e quase nada para o universo” (MORIN, 2005, p. 66).  

Não é possível eliminar o individual e o singular, como proclamam as teorias 

homogêneas, fechadas e simples. Na vida social, o ser humano desempenha vários papéis em 

diferentes locais: no trabalho, com amigos, na família, na sociedade de maneira geral. Assim, 

ele também passa por transformações constantes que ocorrem frequentemente na sociedade.  

Não é razoável, portanto, dentro dessa perspectiva, reduzir o homem à condição de 

uma máquina como um ser passivo que, em seu ambiente de trabalho, por exemplo, obedece 

às ordens e armazena informações sem reagir a elas. “O homem é um ser evidentemente 

biológico. É ao mesmo tempo um ser evidentemente cultural, metabiológico e que vive num 

universo de linguagem, de ideias e de consciência” (MORIN, 2005, p.59). 

As relações entre os indivíduos constituem a sociedade, mediados pelas culturas e 

pelas linguagens. Isto faz com que o homem se distinga dos outros animais, desempenhando 

ao mesmo tempo o papel de produto e produtor em relação à sociedade. 

Sob tal perspectiva, é difícil imaginar que, em um espaço onde convivem diferentes 

pessoas, com diversos níveis de poder (hierarquias) e de conhecimento, e com culturas 

distintas, como o que caracteriza o ambiente interno de uma empresa, as relações serão 

harmoniosas a todo momento, com ausência de divergências de ideias e opiniões e que não 

haverá conflitos.  

As organizações, públicas ou privadas, são formadas por pessoas e integram uma 

sociedade que abriga um mercado complexo, mas notavelmente contraditório, com muitas 

incertezas e diversificado. 

  

Não temos de um lado o indivíduo, de outro a sociedade, de um lado a 

espécie, do outro os indivíduos, de um lado a empresa com seu diagrama, 

seu programa de produção, seus estudos de mercado, do outro seus 

problemas de relações humanas, de pessoal, de relações públicas. Os dois 

processos são inseparáveis e interdependentes (MORIN, 2005, p. 87). 

 

As empresas, não é possível ignorar, recebem influências e são influenciadoras. 

Segundo a Teoria da Complexidade, a diversidade, as contradições e a desordem não são 

catástrofes, mas representam características naturais a todos os processos e devem ser 

trabalhadas e aproveitadas para que sejam promovidas as transformações e as ações 

necessárias. 
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A complexidade da relação ordem/ desordem/ organização surge, pois, 

quando se constata empiricamente que fenômenos desordenados são 

necessários em certas condições, em certos casos para produção de 

fenômenos organizados, os quais contribuem para o crescimento da ordem 

(MORIN, 2005, p. 63). 

 

Em um ambiente de ordem constante, com o funcionamento automático, sem reflexão 

e avaliações de processos, parece ser evidente a ausência de inovação, criatividade e, por 

consequência, evolução. Esse cenário também parece não condizer com a realidade da vida 

humana. 

São notórios e fáceis de encontrar na esfera da comunicação empresarial casos de 

sucesso a partir de crises entendidas como desordens de que resultaram transformações 

importantes, inclusive no modo de ver e praticar a comunicação no interior das organizações.  

Levando em consideração o paradigma da Complexidade, pode-se propor ir além da 

comunicação instrumental e fundamentada em verdades absolutas. A Comunicação 

organizacional atua com pessoas, seres complexos, legítimos produtos e produtores da 

sociedade. 

  

Pode-se dizer que o que é complexo diz respeito, por um lado, ao mundo 

empírico, à incerteza, à incapacidade de ter certeza de tudo, de formular uma 

lei, de conceber uma ordem absoluta. Por outro lado diz respeito a alguma 

coisa de lógico, isto é, a incapacidade de evitar contradições (MORIN, 2005, 

p.68). 

 

A Teoria da Complexidade faz sentido na análise da comunicação interna das 

empresas, pois contribui para que se possa entender inúmeras contradições  encontradas em 

tal ambiente.  

Ao contempla-se as novas relações de trabalhos ditadas pelas transformações da 

sociedade da informação, conforme descritas no capítulo 1, destacam-se alguns paradoxos. 

Ele existe, por exemplo, entre a suposta abertura e autonomia que as organizações alegam dar 

a seus funcionários, com a adoção do horário flexível e a possibilidade de home office, que se 

contrapõem a metas com alto grau de dificuldade e que dificilmente poderão ser alcançadas. 

De forma velada, elas requerem exaustivas horas de trabalho e desencadeiam altíssimos níveis 

de estresse.  “Discursos de trabalho em equipe e de valorização dos atores internos convivem 

paradoxalmente, em ambientes de competição e de obsessão por metas e resultados, em que 

se exacerba o individualismo” (OLIVEIRA & PAULA, 2010, p. 226). 

O Google  (COSTA, 2010), buscador da Internet, é exemplo de uma organização com 

um ambiente corporativo diferenciado, com facilidades modernas, como as máquinas de 
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salgadinhos, semelhantes às que se encontram nas escolas americanas, salas de reunião que 

levam nome de praias. Também, o uso liberado de jeans, a adoção do tênis e camiseta como 

uniforme, bolas de pilates, futebol e basquete entre as baias de computadores, um ambiente 

caracterizado por muitas celebrações, mas o trabalho lá dentro não deixa de ser agitado. A 

cada 18 meses mudam-se os projetos e as pessoas são remanejadas para outras áreas, seguindo 

a rapidez da Internet. Os funcionários passam por avaliações periodicamente.  

 

As avaliações de desempenho são trimestrais e a nota que as pessoas 

recebem pela sua performance tem um impacto real na carreira e na 

remuneração. Se o funcionário vem numa média com tendência de alta de 

desempenho ele ganha mais bônus, mais ações da empresa e está apto a 

trabalhar em qualquer lugar do mundo. Mas se o profissional vem numa 

média descendente de performance, ele pode deixar de receber o bônus e não 

será considerado para promoções ou expatriações (COSTA, 2010, p.43). 

 

O coletivo e o individual, opostos entre si,  misturam-se nesse cenário interno e 

provocam nos funcionários um exercício de autocobrança, camuflando o autoritarismo. 

Participam de ações coletivas, mas são cobrados por resultados individuais. 

 

Ao mesmo tempo em que são incentivados a pensar e a agir individualmente, 

esses atores são instados a fazer parte de um projeto coletivo. Alia-se a isso a 

crescente complexidade dos negócios do mundo globalizado, o que reforça a 

fluidez das relações e ao emprego. Dirigentes, chefias, pressionados por 

metas e resultados, vivenciam processos de autocontrole cada vez mais 

acentuados e usam meios disciplinares camuflados  (OLIVEIRA e PAULA, 

2010, p. 227). 

 

 

5.1 Uma comunicação interna mais estratégica 

Para driblar a simplicidade que caracteriza muitas vezes a comunicação interna na 

maioria das organizações é fundamental definir uma estratégia. Por meio dela, é possível 

aproximar a comunicação do negócio da empresa. Os diversos setores da organização e o 

esforço de comunicação com os públicos de interesse devem estar integrados. Isso não 

acontece por meio de programas preestabelecidos e sim, por um efetivo planejamento que 

inclui estratégias específicas para atender à realidade e o perfil da empresa. 

A estratégia  opõe-se ao programa que é linear e não pressupõe adversidade. As ações 

ocorrem mecanicamente, independentemente dos públicos e do contexto. É como se seguisse 

uma cartilha.  Seguir um programa, muitas vezes, é mais simples e de menor custo do que 
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elaborar estratégias que exigem reflexão e podem passar por modificações ao longo de sua 

aplicação, se o cenário, antes pensado, sofrer alterações. 

 

A palavra estratégia não designa um programa predeterminado que basta 

aplicar nevariatur no tempo. A estratégia permite, a partir de uma decisão 

inicial prever certo número de cenários para ação, cenários que poderão ser 

modificados segundo as informações que vão chegar no curso da ação e 

segundo os acasos que vão se suceder e perturbar a ação  (MORIN, 2005, 

p.79). 

 

 As estratégias estão presentes em ambientes corporativos em que a direção admite a 

existência de contradições, diversidades e incertezas; caso contrário, elas não são necessárias, 

pois, para traçá-las, é necessário proceder o mapeamento de situações adversas que podem 

ocorrer em determinadas circunstâncias. 

 

Para se determinar uma estratégia, ao contrário, leva-se em conta uma 

situação aleatória, elementos adversos, até mesmo adversários, e ela é levada 

a se modificar em função das informações fornecidas ao longo do caminho, 

ela pode ter uma flexibilidade muito grande (MORIN, 2005, p.90). 

 

A comunicação interna estratégica determina o perfil das relações entre os públicos no 

ambiente corporativo, admitindo a existência da comunicação informal e a ocorrência de 

conflitos. Diante dos cenários levantados, busca informações por meio de pesquisas, conhece 

seus públicos internos e trabalha com ações e canais de informações específicos de acordo 

com os perfis levantados. Mensurações e avaliações são realizadas constantemente com o 

objetivo de reavaliar os processos e, se preciso for, de modificá-los. Nada disso é possível 

sem um planejamento de comunicação e uma política de comunicação dialógica. 

 

Ela (comunicação interna) seria um setor planejado, com objetivos bem 

definidos, para viabilizar toda a interação possível entre a organização e seus 

empregados, usando ferramentas de comunicação institucional e até de 

comunicação mercadológica (KUNSCH, 2003, p. 154). 

 

5.2 Complexidade, diálogo e canais de informação  

Os canais de comunicação precisam ser formatados para representar um espaço 

democrático e de diálogo, caso contrário não farão a diferença e poderão alimentar ainda mais 

as redes informais de comunicação com informações prejudiciais à organização. 

 

Isso significa dizer, também, que a organização precisa dar espaço para 

gestões mais flexíveis, abertas e participativas. É necessário pensar em 
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gestão auto-eco-organizada, em que sujeitos, em seus diferentes lugares, a 

partir de ações descentralizadas, se percebam participantes (e de fato sejam) 

do tecer a organização. Trata-se do sujeito como parte, construindo o todo e 

sofrendo suas influências; o indivíduo construindo o coletivo, colaborando 

com suas particularidades e sendo construído por ele (BALDISSERA, 2009, 

p.159). 

 

 Mais dos que os meios utilizados, o conteúdo, portanto, também é fundamental para 

determinar essa abertura de diálogo mencionada. Para o autor francês, Edgar Morin (apud 

SILVA, 2001), referência ao abordar a Teoria da Complexidade, o ser humano é complexo e, 

ao se pensar a comunicação sob tal perspectiva, deve-se levar em conta que não só os meios 

influenciam os públicos (receptores), mas os receptores também exercem influencia sobre o 

emissor.  

 

Morin reconhece a força estimuladora de imaginários dos meios de 

comunicação, mas estabelece sistemas de influência recíproca: a mídia 

alimenta-se do mundo que é alimentado pela mídia; o imaginário move os 

homens que inventam os imaginários; o espírito do tempo dinamiza o tempo 

do espírito (SILVA, 2001, p.176). 

  

O discurso da empresa deve ser alterado e não  permeado pela imposição de ideias e 

posturas.   

 Baldissera (2009, p.136), baseado em Morin, afirma que as organizações são 

influenciadas e possuem influências da sociedade, ambas passando constantemente por 

processos de mudanças. “Não há lugar para o definitivo, por mais que a cultura tenda a exigir 

que os padrões, as regras, os valores e suas materializações permaneçam os mesmos por 

muito tempo”. Assumido esse conceito, há o reconhecimento de que o ser humano é falível, 

além de influenciado e influenciador.  A realidade torna-se, pois, complexa, sendo entendida 

pela Teoria da Complexidade como “[...] aquela que se atualiza, entre outros aspectos, como 

emaranhando de interações, retroações, inter-relações, tensões, conflitos, resistências, 

cooperações, desorganizações e desordem” (BALDISSERA, 2009, p.140). 

 Assim, no interior de uma empresa, entre os seus integrantes, ocorrem relações e 

interações, das quais todos participam e para as quais contribuem. Sob esta ótica, a figura de 

um receptor passivo fica enfraquecida porque, seja por meio de canais formais ou informais, 

em algum momento o receptor irá tornar-se também emissor de mensagem. 

 

Nesse sentido, não mais é possível pensar o sujeito como da qualidade do 

passivo. Essa compreensão (re) afirma o sujeito como do lugar da agência, 

da atividade, exigindo um olhar que se afaste dos lugares determinísticos e 

deslize para os das tensões, das possibilidades, das influências, da dialética e 
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da recursividade. Se, por um lado, o sujeito é resultado do entorno 

ecossociocultural, por outro, é seu construtor (BALDISSERA, 2009, p.142).  

 

 É importante levar em conta apesar de uma organização  estruturar-se pela 

convergência de várias pessoas que expressam diferentes culturas, que se relacionam e vão 

influenciar a sua cultura organizacional. Por isso, as mesmas “receitas” de comunicação não 

possuem os idênticos resultados em diferentes ambientes. As filiais de uma empresa, situadas 

em espaços geográficos e culturas diferentes, apresentam diferenças entre si e também em 

relação à matriz. 

 

Por sua vez, os indivíduos-sujeitos (partes), antes de serem integrantes 

constitutivos/construtivo da cultura organizacional (todo), são portadores 

(construtores e construções) da cultura de seus grupos socioculturais 

anteriores e atuais (família, comunidade e outros grupos) (BALDISSERA, 

2009, p.141). 

 

 Assim, considerando a Teoria da Complexidade como a mais adequada para  analisar-

se a comunicação organizacional na Sociedade da Informação, não há respostas prontas e 

universais e os processos devem estar em constante mudança. Cabe ressaltar que o paradigma 

da complexidade admite e vê como possibilidade de aperfeiçoamento as contradições, 

incertezas, tensões, desvios, resistências, desordem e desorganização. 

 

Essa postura implica o abandono da zona de conforto instaurada por teorias 

como a científica (Taylor e Fayol) [...] ou a dos sistemas fechados e [de] 

todas aquelas que trabalhavam com componentes estáveis/ fixos. Ao se 

perceber a organização como lugar que tensiona indivíduos com interesses, 

desejos, condições e competências diversos, bem como ecossistemicamente 

articulados/articulantes, desvela-se o complexus, constantemente tecido 

(construído/ transformado), o que exige aceitar que a própria cultura, um dos 

motores da gestão se modifica permanentemente. [...] A cultura 

organizacional não existe na forma cristalina como foi/é normalmente 

apregoada, mais fértil seria pensá-la como hibridização simbólica 

(BALDISSERA e SÓLIO apud BALDISSERA, 2009, p.161). 

 

 Uma organização pode escolher se deseja ou não possuir canais formais de 

comunicação, porém não tem como sufocar os canais informais ocorridos, sobretudo nas 

conversas entre os funcionários, geralmente entre os que  estão próximos em virtude do nível 

hierárquico que ocupam, do estoque de conhecimentos, cultura entre outros fatores. Os 

relacionamentos nos canais informais são estabelecidos entre os indivíduos por essa 

identificação, gerada pelas relações interpessoais na empresa. As organizações podem 

aproveitá-los para aperfeiçoar seus processos. 
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 O relacionamento informal e os ruídos fazem parte do processo de comunicação, 

principalmente em organizações de médio e grande portes, que obviamente abrigam 

diferentes culturas, vivências e características subjetivas imprevisíveis, mas inerentes ao ser 

humano. “Finalmente, as redes informais, as resistências colaboradoras, as autonomias, as 

desordens são ingredientes necessários para vitalidade das empresas" (MORIN, 2005, p.93). 

Os trabalhadores comunicam-se permanentemente, trocam opiniões e ideias, 

independente dos canais formais de comunicação da empresa e recebem informações de 

diferentes fontes. Não há como ignorar o sistema de comunicação informal nas organizações. 

“Desconsiderar o ruído, o informal, como parte inerente nos processos interativos é negar a 

comunicação como processo de muitas referências” (OLIVEIRA e PAULA, 2010, p. 230). 

Assumir os funcionários como sujeitos significa também admiti-los como seres ativos 

e, assim, com as características anteriormente citadas. “As organizações  deparam-se, assim, 

com o papel ativo dos atores internos e sua interferência nos processos e estratégicas 

organizacionais, o que evidencia os limites do controle e amplia a complexidade e a 

incerteza” (OLIVEIRA e PAULA, 2010, p. 230). 

A comunicação formal é aquela que emana oficialmente da empresa e pode ser 

planejada para manter o foco nos objetivos e metas das organizações. Para Kunsch (2003, p. 

82), “O sistema formal de organização de toda a organização – o conjunto de canais e meios 

de comunicação estabelecidos de forma consciente e deliberada [...]”,ou seja, aqueles canais 

de informação que estão sob o controle direto da empresa e  podem, por parte dela, ser objetos 

de direcionamento, planejamento e intervenção. 

 
Mais do que um elemento natural das relações sociais, a comunicação 

configura-se enquanto processos e cooperação, a credibilidade, o 

envolvimento e o comprometimento com os valores individuais e coletivos. 

Evidenciando-se por meio de duas redes, a formal e informal (GRANDO, 

2006, p.226). 

 

A falta de informação ou a precariedade dela pode estimular uma comunicação 

informal nociva à organização, permeada por boatos, equívocos e insegurança que acarrretam 

consequências negativas ao andamento do trabalho e  à empresa de maneira geral. A 

valorização e o trabalho sistemático com as lideranças informais, que emergem naturalmente 

de acordo com o perfil de determinados indivíduos, são importantes para manter a harmonia 

entre os interesses da empresa e a rede informal de comunicação.  
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A comunicação informal, em nossa opinião, tem de ser canalizada para o 

lado construtivo, ajudando as organizações a buscar respostas mais rápidas 

para as inquietudes ambientais e facilitando o convívio e a gestão das 

pessoas com vistas em uma administração participativa (KUNSCH, 2003, 

p.84). 

 

Não suprimir informações, repassá-las de forma clara, objetiva, transparente e por um 

canal adequado, de acordo com o perfil do público, é mais eficiente do que dispender esforços 

para tentar destruir a comunicação que ocorre por meio das relações interpessoais. 

Na prática, não há como suprimir os canais informais de comunicação nem é razoável, 

como muitas empresas preferem, ignorá-los. Eles nascem justamente da necessidade que os 

públicos internos têm de informações transparentes e reais nem sempre presentes nos canais 

formais tradicionais. 

Kunsch (2003, p.83) define a comunicação informal como: 

 

O sistema informal de comunicações emerge das relações sociais entre as 

pessoas. Não é requerida e contratada pelas organizações, sendo, neste caso, 

destacada a importância da formação de lideranças e comissões de 

trabalhadores, que, sem aparecer na estrutura formal, desempenham 

relevante papel dentro da organização.  

 

Os boatos e rumores que surgem no ambiente de trabalho são os principais produtos 

dos canais informais de comunicação. “Os boatos, efetivamente, florescem, ganham corpo e 

se avantajam quando o terreno é propício, o que é uma característica das empresas que se 

comunicam mal” (BUENO, 2007, p. 27) 

Os citados canais também são conhecidos como rádio peão e  promovidos 

principalmente por lideranças informais, quase sempre não reconhecidas pela empresa e que 

se encarregam de transmitir os boatos aos outros funcionários. “A comunicação empresarial, 

[sic] e particularmente a comunicação interna, se bem realizadas, são um antídoto eficaz para 

os boatos e, por extensão, para os prejuízos que um Rádio Peão mal sintonizada pode causar 

às organizações” (BUENO, 2007, p. 29).  

A rádio peão também pode ser benéfica no sentido de transmitir informações positivas 

da empresa que não pode ter o intuito de ignorá-la, tentar controlá-la ou destruí-la. Se a 

empresa realmente praticar uma comunicação horizontal, transparente e ética, a comunicação 

informal será sua aliada, contribuindo para o aperfeiçoamento de processos. Ela não pode ser 

controlada, no máximo acompanhada. “Observe-se ainda, que essas articulações, interações, 

lutas, inter-relações, disputas, associações se constituem em terreno fértil para o 

desenvolvimento, a criação, a mudança, a inovação” (BALDISSERA, 2009, p. 145). 
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 As redes informais de comunicação sempre estiveram presentes nas organizações 

desde os primórdios e, com certeza, foram importantes para grandes conquistas no ambiente 

de trabalho, tendo em vista melhores salários, condições de segurança entre outras mudanças 

positivas  aos trabalhadores. Os sindicatos ao longo da história utilizaram, com frequência, 

esses canais para interagir com  os funcionários, principalmente, nos anos de autoritarismo e 

censura à comunicação. 

Há que se considerar ainda a impossibilidade do controle absoluto dos canais 

informais de comunicação porque as relações entre os funcionários nem sempre estão restritas 

ao ambiente da empresa. Hoje, com o advento das novas tecnologias, especialmente as redes e 

mídias sociais, conforme será abordado com mais detalhes no terceiro capítulo, a empresa, de 

longe, não representa a única fonte de informação para funcionário. 

 

Além disso, a organização deixa de ser o único polo de emissão de questões 

relacionadas à sua atuação e às suas práticas, pois, mesmo sendo 

enunciadora, convive com inúmeras outras fontes de enunciação que se 

completam a partir de relações estabelecidas com e entre várias instâncias 

receptoras (OLIVEIRA e PAULA, 2010, p. 229). 

 

 Em tal sentido, o controle absoluto das informações que circulam sobre a empresa é 

impraticável. É preciso, por isso, substituir a proposta ultrapassada de controle por ações pró-

ativas, estratégicas, planejadas, transparentes e éticas para que os públicos internos tenham 

uma vivência positiva da empresa onde atuam e repassem esta percepção. “Identifica-se, 

assim, uma impossibilidade de controle absoluto, uma vez que os efeitos das interações 

sociais e pessoais extrapolam a vigilância” (OLIVEIRA & PAULA, 2010, p. 228). 

 Assim, a comunicação mecanicista não é mais, se é que algum dia já foi, eficaz nas 

organizações modernas, pois ela não privilegia experiências importantes e naturais como os 

canais informais. O homem não é a extensão das máquinas e sim, um ser complexo que 

possui iniciativas próprias e reações diversas. 

 Com a existência de canais formais de comunicação que favoreçam a interação com o 

funcionário, que lhes permitam ter voz, os efeitos nocivos dos canais informais serão 

minimizados, visto que pontos controversos ou polêmicos poderão ser discutidos com 

transparência entre os interlocutores que fazem parte da organização.  

 

6. Linguagem mais dialógica 

A linguagem não é neutra, pressupõe interatividade e, para isso, é necessário haver 

identificação entre o que é o produzido e aquele recebe a mensagem. No que tange ao 
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discurso empresarial, mesmo que a empresa possua um discurso mais dialógico, as 

divergências de caráter dialógico, implícitas na relação capital x trabalho, permanecerão. 

A linguagem enquanto discurso não constitui um universo de signos que 

serve apenas como instrumento de comunicação ou suporte de pensamento; 

a linguagem enquanto discurso é interação e um modo de produção social; 

ela não é neutra, inocente e nem natural, por isso o lugar privilegiado de 

manifestação da ideologia (BRANDÃO, 2004, p. 11).  

 

  A linguagem propicia efetivamente a articulação e, por meio dela, a organização 

constrói seus processos, promove a interação da direção com os funcionários e dos 

funcionários entre si. A missão, visão e valores das organizações são incorporados por todos 

os atores da organização principalmente por meio da linguagem.  

 

[...] a língua é muito mais que do que um instrumento na comunicação 

organizacional, algo que vai além de uma ferramenta de trabalho; pois, é ela 

própria quem consolida as relações lógicas do pensamento subjacente ao 

fazer cotidiano das corporações (GUERRA, 2006, p. 153).  

 

 Observa-se frequentemente na comunicação empresarial a utilização de métodos 

mecanicistas, com um discurso unilateral carente de sentido para seu público interno e que, 

por isso, lhes passa despercebido.   

 Para conquistar a atenção, no entanto, o discurso tem de chamar a atenção do público; 

ele deve  identificar-se com aquilo que é dito e vivenciado cotidianamente na empresa. Veron 

(2004, p.247) afirma que, para garantir resultados, o discurso deve ser estabelecido entre o 

que ele denominou de contrato de leitura: “A constituição de um leitorado supõe a 

estruturação, no discurso do título, de um vínculo proposto ao receptor sob a forma que eu 

denominei, em outra ocasião, de um contrato de leitura”.  

Em uma empresa, permeada por várias culturas, considerando os diversos públicos 

que a integram, o discurso deverá levar em conta a diversidade cultural para não favorecer os 

ruídos na mensagem.  

 

Para cada estímulo ou influência existem outros estímulos ou influências, 

antagônicos, complementares, mais ou menos carregados de significação 

para cada indivíduo. A comunicação ocorre em situações concretas 

acionando ruídos, culturas, bagagens diferentes e cruzando indivíduos 

diferentes. Ela é sempre multidimensional, complexa, feita de emissores e 

receptores (cujo poder multidimensional não pode ser neutralizado por uma 

emissão de intencionalidade simples) (MORIN, 2003, p.12). 
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É importante ainda, no contexto da organização, a prática repetida do exercício de 

ouvir o que outro tem a dizer, o espaço para o trabalhador ‘falar’, compreendendo-o não como 

receptor apenas, mas como sujeito histórico, individualizado e que possui uma opinião 

singular, sendo, portanto, benéfica a manifestação da diversidade. Morin chama esse processo 

de princípio dialógico. 

 

Na mesma direção e na perspectiva da comunicação organizacional, pode-se 

pensar na noção de dialogismo como basilar para que a diversidade se 

manifeste, ou seja, na medida em que a comunicação se qualifica como 

dialógica, apresenta-se como lugar e meio para que os sujeitos possam se 

realizar como diversidade, atualizando suas ideias, seus pensamentos, suas 

concepções e/ou suas diferenças sem que uns se sobreponham aos outros 

(BALDISSERA, 2009, p.143). 

 

Nesta perspectiva o estudo do meio e suas relações são primordiais para a busca da 

comunicação competente.  

Nessa perspectiva, pode-se dizer que a compreensão de um sistema exige 

que se estude, também, o meio em que ele se insere, ou seja, considerando-se 

que o meio é, ao mesmo tempo, parte e exterior ao sistema, a compreensão 

complexa precisa investigar as relações que o sistema estabelece, as inter-

relações e interações que realiza, os conflitos, os choques e as resistências 

que materializa com o/no entorno (BALDISSERA, 2009, p. 141).  
 

 Já, Guerra (2006, p.154) recorre à retórica clássica de Aristóteles para justificar a 

necessidade da identificação entre a mensagem produzida pela empresa e o perfil dos seus 

funcionários, com o objetivo de cumprir o efeito desejado, sendo imprescindível a harmonia 

entre ethos e phatos.  

 

O ethos, de acordo com Aristóteles, não remete à dimensão do real do 

orador, mas à imagem discursiva que este orador constrói de si mesmo. O 

phatos está relacionado à imagem discursiva que o enunciador faz do 

auditório. A harmonia entre phatos e ethos, a própria incorporação do phatos 

e ethos, determina a eficácia discursiva  (GUERRA, 2006, p. 154).  

 A linguagem deverá ser adequada ao meio utilizado e ao entendimento do público que 

receberá a mensagem. Além disso, o conteúdo expresso por essa linguagem deverá estar 

sintonizado com a realidade percebida pelo receptor porque, caso contrário, não terá crédito. 

Sem a junção da linguagem adequada, o meio acessível e a credibilidade, ou seja, a eficácia 

discursiva não irá ocorrer. 
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 É no discurso e pelo discurso que se constroem relações corporativas e que 

se constitui a identidade corporativa de atores – o ethos – e públicos – o 

phatos. É preciso uma análise e uma interpretação mais fina dessas relações 

entre phatos e ethos para que se possa, por meios das construções 

discursivas, chegar a um bom termo na interação entre públicos e 

organizações (GUERRA, 2006, p. 154).  

 

  É por meio da eficácia do discurso, portanto, que será consolidada a identidade 

corporativa de uma organização. A contribuição da linguagem para esse processo é 

fundamental e nela está intrínseca a cultura.  

É mais uma vez necessário compreender que é na linguagem e pela 

linguagem que se constitui a realidade corporativa, realidade essa que se 

concretiza como cultura de forma a direcionar e mapear o cotidiano das 

organizações (GUERRA, 2006, p.156). 

 

 Assim, não há como pensar a comunicação empresarial apenas sob a perspectiva 

mecanicista: um emissor exprime mensagem a qual necessita chegar sem ruídos ao receptor. 

Há diversas outras características que permeiam esse processo, com relevância aos aspectos 

culturais. 

O homem sempre soube do poder fundador da linguagem, que é capaz de 

criar uma realidade e dar vida a essa criação: essa é a capacidade simbólica. 

Cultura e linguagem são ambas fruto da capacidade de construção simbólica 

e ambas são legítimas e unicamente propriedades do ser humano (GUERRA, 

2006, p. 157). 

 

 Sem um vínculo com o receptor, o discurso não terá eficácia.   

 

Em um universo de discurso em que, do ponto de vista do conteúdo, a oferta 

é quase a mesma, o único meio de cada título construir sua personalidade é 

através de uma estratégia enunciativa própria, ou seja, construindo um certo 

vínculo com seus leitores (VERON, 2004, p. 249). 

 

 No interior de uma organização, coexistem vários públicos internos, com 

características e necessidades necessariamente não coincidentes. Embora as empresas 

negligenciem a importância da diversidade, ela existe e pode ser aproveitada para beneficiar 

os processos desenvolvidos pela organização para a construção de novos conhecimentos.  

[...] os fatores que podem permitir-nos explicar a preferência por um título 

em vez de um outro dependem de representações sociais dos leitores, as 
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quais superam largamente as propriedades discursivas  desses títulos, tal 

como se pode descrevê-los na produção, no sentido de que se trata de fatores 

que seria impossível prever (ou deduzir) de uma análise em produção 

(VERON, 2004, p. 259). 

 

 Os profissionais de comunicação precisam ter conhecimento do perfil dos públicos 

internos, de suas características básicas – hábitos, costumes, cultura – para poderem moldar 

um discurso com o qual os funcionários  identifiquem-se. 

 É preciso conhecer os públicos internos, não somente por meio de dados gerais, 

essencialmente quantitativos (idade, número de filhos etc), mas qualitativos, que expressem 

sua cultura, o modo como eles veem o trabalho e a empresa, se estão realmente alinhados com 

a visão, missão e valores da empresa. A partir daí, é possível planejar um trabalho de 

comunicação efetivo, com as ferramentas adequadas e uma linguagem que realmente faça 

sentido ao trabalhador, agregando e estabelecendo o contrato de leitura sugerido por Veron.  

Nota-se, então, que os mecanismos de comunicação organizacional – falando 

hoje em pesquisas de opinião de público interno e outras técnicas em moda e 

muitas vezes de caráter extremamente quantitativo – podem, de forma mais 

incisiva, recorrer à retórica como forma de harmonizar as relações entre 

atores – os porta-vozes da corporação e públicos (GUERRA, 2006, p. 154). 

 

 Não só os discursos devem ser diversificados de acordo com os públicos, mas os 

canais de comunicação precisam ser segmentados. Um jornal pode não ser tão importante 

quanto um blog para um departamento que trabalha com tecnologia da informação a maior 

parte do tempo. A comunicação online poderá não ter a adesão do chamado “chão de fábrica” 

porque talvez ele não domine os recursos informatizados ou não tenha acesso à web.  Nesse 

sentido, o meio em que é transmitida a mensagem também é muito importante para legitimar 

a autêntica comunicação.  

Seria uma atitude ingênua pensar que o conteúdo se constrói 

independentemente da forma, que a mensagem é o que independentemente 

do que lhe serve de suporte. Entretanto, não há como está consagrado na 

linguística e como o sabem e dizem todos os poetas, forma sem conteúdo, 

significante sem significado, mensagem sem suporte (CHARAUDEAU, 

2008, p. 105). 

 

 Na mesma linha, Santaella diz que não há como pensar em linguagem sem dar atenção 

especial aos meios. 
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 Não há linguagem sem meio, já afirmei, e isso se aplica a toda e qualquer 

linguagem, desde a linguagem verbal oral, aparentemente tão natural, e as 

inscrições nas grutas, até as sofisticadas simulações atuais da computação 

gráfica. Isso genericamente recebe a denominação de meio pode se 

redistribuir em meio de produção, responsável pelo modo como se produz 

uma dada linguagem, meio de armazenamento, para a preservação daquilo 

que é produzido, e meio de circulação, distribuição ou difusão para a 

recepção ou consumo das mensagens produzidas (SANTAELLA, 1996, p. 

317). 

 

  O alinhamento entre conteúdo, meio e linguagem e o perfil dos públicos é fundamental 

para o sucesso do discurso empresarial na comunicação interna das empresas. Esse discurso 

precisa, no entanto, também estar alinhado com a postura da organização em seu dia a dia, o 

que nem sempre acontece, provocando conflitos e equívocos. 

 Abrir espaço para o diálogo é uma tarefa árdua e traz alguma insegurança, 

principalmente, para organizações que não possuem uma postura transparente com seus 

públicos.  Tal processo, porém, é agora inevitável para a sobrevivência das organizações em 

um mercado altamente competitivo. Há exemplos de organizações que estão implantando 

canais de comunicação internos mais “abertos”, mas com controle, mediação, não se expondo 

demais, permitindo um diálogo e uma participação que se afinam com  sua cultura e processos 

de gestão. Regras e limites são necessários, todavia não se pode perder de vista a abertura 

para o diálogo, que trará benefícios a todos os envolvidos. 

 A comunicação organizacional não deve ser pensada como um processo linear, em que 

o emissor é o todo poderoso e a recepção apenas passiva. Um olhar mais atento para o perfil 

do público interno moderno indicará quão ativo e interessado ele pode ser.  

 Os funcionários devem ser considerados como sujeitos que influenciam e são 

influenciados. A relação da empresa com o trabalhador será, portanto, mais estratégica, se 

essa condição for integralmente assumida. 

 

 [...] agente no processo de construção de ‘si mesmo’ e do entorno material e 

simbólico, ou seja, interage com a sociedade construindo-a e sendo 

contruído por ela. Deslocado de um lugar de passividade, de simples 

reprodução, o sujeito é pensado como força em diálogo e, por isso, também, 

propositor e criador (BALDISSERA, 2009, p.148). 

 

Está definitivamente superada a proposta enxegar o funcionário como passivo. Ele 

deve sentir-se participante, perceber que suas ideias e críticas são consideradas, para que 

possa ter interesse em colaborar. Nesse sentido, é fundamental o respeito pela diversidade e  

habilidades individuais. 
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 Espaços devem ser criados na organização para que a interação, o debate, a 

criatividade sejam potencializados, o que significa promover a comunicação dos funcionários 

entre si e  deles com a direção da empresa. 

 

Criar/fomentar espaços para que a crítica seja manifestada abertamente 

revela não apenas a qualidade de uma gestão democrática mas também 

níveis elevados de maturidade e de responsabilidade em gestão. Nesse 

sentido, afirma-se a necessidade de políticas de comunicação organizacional 

que se proponham dar fluxo aos processos comunicacionais, inclusive 

qualificando a comunicação informal mediante comunicação formal ampla e 

verdadeira. Até porque, no princípio dialógico, o formal e o informal podem 

ser pensados como a dualidade no seio da unidade, ou seja, a tensão entre o 

formal (organizado) e o informal (o desorganizado), gerando/ regenerando o 

sistema comunicacional, a rede de significação e a própria organização 

(BALDISSERA, 2009, p. 159). 

 

 Essa nova maneira de ver a comunicação nas empresas não se limita ao domínio de 

técnicas de comunicação, mas exige, das organizações, uma nova postura, que implica em 

abrir mão do controle, da censura. A transparência, a ética, o respeito à diversidade não 

podem estar apenas no discurso, mas precisam ser incorporados ao processo de gestão e à 

cultura organizacionais e assumidos pela alta administração e chefias na relação com os 

públicos internos. A comunicação dialógica incentiva o debate e não o contrário. Uma 

comunicação interna, comprometida com os princípios da Teoria da Complexidade, não 

descarta as divergências e contradições, mas as contempla como naturais. Na verdade, ela as 

postula como essenciais para promover as mudanças que mantêm as organizações alinhadas 

com os desafios dos novos tempos. 
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CAPÍTULO III - NOVAS TECNOLOGIAS COMO 

POTENCIALIZADORAS DO DIÁLOGO 

 

Na comunicação, o surgimento de novas ferramentas tecnologicamente mais 

avançadas também influenciou mudanças, contribuindo para um processo comunicacional que 

pode deixar de ser unilateral para ser bilateral, isto é, o receptor passa a ter o poder de 

influenciar diretamente e passa a ser emissor de mensagens.  

 

[...] é inegável que a comunicação mediada pelo computador (CMC) elevou 

o número de indivíduos que assumem o papel de emissor, provocando, 

assim, alterações no cenário midiático e aumento da quantidade de 

informação online (AQUINO, 2008, p. 149). 

 

 As informações não são apenas transmitidas, mas agora elas podem ser 

compartilhadas por meio de mídias específicas, não somente de um para muitos, mas de 

muitos para muitos.  

 

De fato, permite, ao mesmo tempo, a reciprocidade na comunicação e a 

partilha de um contexto. Trata-se da comunicação conforme um dispositivo 

“todos para todos”. Numa conferência eletrônica, por exemplo, uma pessoa 

envia uma mensagem a dezenas ou centenas de outras. Entre estas, algumas 

respondem. Depois, outras respondem à resposta etc. Como todas as 

mensagens são registradas, sedimenta-se assim progressivamente uma 

memória, esse contexto comum, em vez de vir de um centro emissor Todo 

Poderoso, emerge da interação entre os participantes (LÉVY, 1999, p. 207).  

 

O avanço tecnológico trouxe transformações significativas para a comunicação e a 

sociedade como um todo.  Com as novas mídias, viabilizadas principalmente pela Internet, as 

pessoas podem interagir com outras, transcendendo fronteiras geográficas e de temporalidade. 

Não há como considerar mais os receptores como passivos, já que eles, além de receberem 

mensagens, conectados à rede mundial de computador, podem gerar conteúdo e adquirir a 

possibilidade de acessar uma infinidade de informações. O domínio das técnicas para o acesso 

à Internet está sendo facilitado de maneira rápida, principalmente em relação às novas 

gerações. Por serem mídias mais dinâmicas, com a possibilidade intensificação da 

interatividade entre emissor e receptor, há a potencialização do diálogo, com destaque para a 

tecnologia Web 2.0. Antes dessa plataforma tecnológica, os internautas estavam limitados a 

navegar pelos sites, com poucas possibilidades de interação. Os conteúdos virtuais ficavam 

até então sob a responsabilidade de profissionais da área, como os programadores. Com a 
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Web 2.0, os usuários da Internet, além de publicar, têm condições de gerenciar conteúdo e a 

interatividade passa a ser muito maior. 

 

Assim, processos de representação e recuperação de informação, que antes 

eram prerrogativa exclusiva de programadores e profissionais da informação, 

passam às mãos dos internautas, que podem desvencilhar-se dos buscadores 

e gerenciar conteúdo com base não em padrão fixos e vocabulários 

controlados, mas em uma prática colaborativa e aberta (AQUINO, 2008, 

p.150). 

 

 O desenvolvimento de novas tecnologias na comunicação facilitou a comunicação entre 

indivíduos, com mais agilidade e rapidez. Na Internet, as mídias convergiram-se, 

possibilitando, por exemplo, que por meio do computador, em um só local, tenha-se acesso ao 

rádio, à televisão e ao jornal que antes era somente impresso. Mídias convencionais, portanto, 

não desapareceram, mas ocuparam novos espaços e reconfiguraram-se de acordo com a nova 

realidade. 

 

Nossos ancestrais moravam em campanha, esse lugar bem distinto da cidade, 

enquanto nós e os nossos descendentes rondamos em zonas urbanas quase 

sem exterior. Conectadas entre si através de densas redes de transportes e de 

comunicação, unidas por referências econômicas, científicas e de mídia cada 

vez mais convergentes, essas zonas são atravessadas pelos mesmos fluxos de 

turistas, de empresários, de imigrantes, de mercadorias e de informações, 

irrigadas pelas mesmas redes bancárias, obcecadas pelas mesmas músicas, 

por revoltas equivalentes, semelhantes desabrigados. Nesse sentido, todas as 

grandes cidades do planeta são como os diferentes bairros de uma só 

megalópole virtual (LÉVY, 1999, p. 198). 

  

 A relação com a mídia também muda. O internauta seleciona as informações de 

acordo com seu interesse sem intermediários, ao menos aparentemente, pois sabe-se que hoje 

há mecanismo camuflados na rede mundial de computadores para  determinadas informações 

serem visualizadas com prioridade em detrimento de outras. Enfim, o usuário da Internet 

sente que possui o poder e está à frente do processo da busca da informação.  

 

Até agora, o espaço público de comunicação era controlado através de 

intermediários institucionais que preenchiam uma função filtragem e de 

difusão entre os autores e os consumidores de informação: estações de 

televisão, de rádio, jornais, editoras, gravadoras, escolas etc. Ora, o 

surgimento do ciberespaço cria uma situação de desintermediação, cujas 

implicações políticas e culturais ainda terminamos de avaliar. Quase todo 

mundo pode publicar um texto sem passar por uma editora nem pela redação 

de um jornal (LÉVY, 1999, p. 208). 
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Ao contrário do passado, quando as pessoas esperavam que as informações chegassem 

até elas, hoje, vão procurá-las, possuem à  disposição diversas fontes e o processo não termina 

aí. A partir da aquisição das informações de seu interesse, o indivíduo tem a possibilidade de 

transformar fonte de informações que lhe interessaram e de acordo com seu entendimento e 

recorte de determinado assunto. Esse novo cenário teve impacto na forma de consumo, de 

recepção de mensagens, na forma como as pessoas relacionam-se e, conforme  o interesse 

neste estudo, na maneira como ocorre a comunicação no ambiente interno das empresas. 

  Contrário ao modelo anterior em que o emissor seleciona o que irá transmitir ao receptor, 

neste, o receptor tem o poder de escolha e não recebe mais a mensagem passivamente, pois 

ele interage e pode emitir outra mensagem a partir daquela.  

 
Passa-se, assim, de uma situação de seleção a priori das mensagens 

atingindo o público a uma nova situação, na qual o cibernauta pode escolher 

num conjunto mundial muito mais amplo e variado, não criado pelos 

intermediários tradicionais (LÉVY, 1999, p. 209). 

 

 Alinhada a sistemas políticos e econômicos mais democráticos, com exceções, na 

Internet, não há intenção de se manter o status quo, ao contrário, expõe-se a pluralidade de 

ideias, com um internauta ativo, selecionando a qualidade e o volume de informação.  

 

1. Mídias Sociais  

 É fundamental a clareza de alguns conceitos de palavras utilizadas neste capítulo: a 

distinção entre mídias sociais e redes sociais. O primeiro termo refere-se aos instrumentos ou 

canais de comunicação on-line utilizados pelas organizações para promoverem a comunicação 

entre a empresa e seus públicos.  

 

 Elas promovem vida em comunidade, cooperação, possibilidade de alterar 

ou misturar criações de terceiros, melhor experiência on-line, diversão, 

educação, controle e domínio do que queremos buscar ou usar, abrindo 

espaço para assuntos muito específicos e colocando o usuário em primeiro 

lugar e no centro das atenções (CIPRIANI, 2011, p. 5). 

 

 Já, o segundo termo sobre redes sociais é uma ferramenta das mídias sociais e permite 

o relacionamento entre as pessoas, com listas de amigos compartilhadas e redes de pessoas 

conectadas, não necessariamente envolvendo empresas. O Facebook e o Orkut são exemplos 

de redes sociais que possuem milhões de usuários.  
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 Os sites de relacionamentos ou redes sociais são ambientes que focam reunir pessoas, 

os chamados membros, que, uma vez inscritos, podem expor seu perfil com dados como fotos 

pessoais, textos, mensagens e vídeos, além de interagir com outros membros, criando listas de 

amigos e comunidades (TELLES, 2011, p.82). 

 Essas novas ferramentas de comunicação, que possibilitam o maior relacionamento 

entre as pessoas, chamadas de mídias sociais, são definidas por Safko e Brake (2009, p.05) 

como:  

 

Mídia social se refere às atividades, práticas e comportamentos entre as 

comunidades de pessoas que se reúnem on-line para compartilhar 

informações, conhecimentos e opiniões usando meios de conversação. Meios 

de conversação são aplicativos baseados na web que permitem criar e 

transmitir facilmente o conteúdo na forma de palavras, imagens, vídeos e 

áudios. 

  

 Para a autora Raquel Recuero (2009, p. 69), “uma rede social é sempre um conjunto 

de atores e suas relações”.   

 No presente estudo, utilizar-se-á o termo mídias sociais, pois o objeto da pesquisa é a 

comunicação interna. Assim, entre outras coisas, serão discutidos os canais de comunicação 

entre a organização e seus funcionários. 

 Por meio da Web 2.0, é possível tecnologicamente o funcionamento das mídias e redes 

sociais. Ela está relacionada com a possibilidade de interatividade, opiniões e 

compartilhamento. “A Web 2.0 é a plataforma tecnológica que sustenta as mídias sociais 

viabilizando blogs, wikis, sites de compartilhamento de foto e vídeo, compartilhamento de 

listas de favoritos e redes sociais” (CIPRIANI, 2011, p. 5). 

 Nos blogs, fóruns virtuais e sites de relacionamentos, a partir de uma mensagem 

recebida, o receptor tem condições de manifestar sua opinião, postar inúmeras informações, 

interagir de várias outras formas, o que até então não era permitido ou acontecia pouco nas 

mídias mais convencionais.  Na Internet, qualquer pessoa que tenha o domínio da técnica, não 

necessita ser profissional de comunicação ou de informática, podendo postar conteúdo e  

relacionar-se com outros indivíduos em qualquer lugar do mundo, desde que ambos estejam 

conectados à rede mundial de computadores. “De modo geral, a mediação pelo computador 

oferece novos lugares, ou seja, novos espaços para conhecer parceiros com interesses em 

comum e estabelecer laços iniciais” (RECUERO, 2009, p. 44).  

 Por serem mídias bem dinâmicas, permitindo interatividade entre emissor e receptor e 

até excluindo esses papéis determinados, há a possibilidade maior de uma relação mais 
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dialógica em comparação a outras mídias. Maior fluxo de informação, sociedades mais 

democráticas, conforme já mencionado, o receptor que agora é interlocutor de mensagens, 

deixa a visão de passividade no passado. Indivíduos antes anônimos, sem expressão social, 

isto é, sem destaque por questões políticas e de acúmulo de riqueza, também podem ter 

visibilidade por meio das redes sociais, ao fazerem comentários, postarem informações, terem 

seu próprio blog entre outras situações que passam a ser mais visíveis com ou na Internet.  

 

1.1 Conceitos de mídias sociais 

 

1.1.1 Blogs  

 Blog é um website em que se permite postar textos divididos em categorias e os 

internautas poderão comentar, com moderação ou não do autor da mídia social. Os textos 

aparecem em ordem inversa à cronológica. Também, há possibilidade de postagens de 

imagens, áudio e vídeo. “O blog também é um elemento de mídia social porque promove o 

diálogo entre o autor e os leitores por meio de comentários e, geralmente, seu conteúdo é 

aberto a qualquer pessoa que tenha acesso à internet, sem restrição” (CIPRIANI, 2011, p. 6). 

 

1.1.2 Twitter 

  Twitter é um microblog que permite aos usuários publicarem mensagens instantâneas 

curtas de até 140 caracteres, por isso representa uma comunicação mais dinâmica em 

comparação aos blogs.   

O Twitter funciona a partir de mensagens curtas – Tweets – que são 

visualizadas por seus followers – seguidores -, seja de maneira a contar o que 

você está fazendo num determinado momento, ou por meio de replies – 

respostas às pessoas que te enviam um tweet. No Twitter, o título de cada 

usuário é precedido pelo signo ‘@’” (TELLES, 2011, p.62). 

 

 É justamente essa rapidez e facilidade de postar mensagens que fazem do Twitter tão 

popular na atualidade. “[...] os leitores de determinado autor podem responder ou republicar o 

texto enviado por ele como se passasse a informação para frente” (CIPRIANI, 2011, p. 7).  

 Na comunicação interna, ainda são usados a exemplos de microblogs o Yammer e o 

Social Cast. 

 O Twitter como as redes sociais são mídias sociais que permitem o diálogo, no 

entanto, de forma mais rápida e mais sucinta. “O Twitter não é um monólogo e sim, um 

diálogo [...]” (TELLES, 2011, p. 66). 
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1.1.3 Wikis  

 Por meio de website, permite a participação colaborativa dos usuários em um local 

único e é muito utilizada na comunicação interna e externa para elaboração em equipe de 

projetos e conteúdos das empresas. Eles, portanto, podem ser abertos ou restritos a um grupo.   

 

Ao incorporarem um wiki de empresa, muitos estabelecimentos podem 

reunir o conhecimento coletivo dos funcionários sobre temas como políticas 

e procedimentos, fabricação e vendas, histórico da empresa, produtos – e até 

mesmo, como corrigir obstruções de papel na máquina de fax. (SAFKO;  

BRAKE, 2010, p. 121). 

 

1.1.4 Fóruns de discussão 

A partir de um tema específico, os fóruns permitem a discussão em websites e a 

colaboração dos usuários, que geralmente possuem interesses comuns.  Há um moderador e,  

em grande parte dos fóruns, solicita que os participantes registrem-se. Essa foi uma das 

primeiras mídias sociais que antecedeu os blogs. Na Internet, são encontrados muitos fóruns 

de discussão dos mais diversos assuntos.  “Como em toda mídia social, tem a ver com 

confiança, participação, comunicação bidirecional, conteúdo gerado pelo usuário – e é 

gratuito” (SAFKO; BRAKE, 2010, p. 97). 

 

1.1.5 Facebook 

Facebook é uma rede social criada por universitários para a comunicação entre campi 

e que depois extrapolou a universidade e tornou-se de acesso publico, com adeptos no mundo 

todo. No Facebook, os usuários podem expor suas preferências pessoais e compartilhar 

eventos, fotos, vídeos ou experiências para uma rede de amigos previamente selecionados. 

Além de seu uso particular, ele pode ser usado por empresas para: 

 

O Facebook pode ser utilizado em ambientes de negócios para networking, 

para localizar oportunidades de negócios, como um método de comunicação 

entre empresas, como uma plataforma para organizar e controlar eventos e 

como um meio para fornecer atualizações entre organizações e 

departamentos (SAFKO; BRAKE, 2010, p. 304). 

 

1.1.6 Orkut  

Como o Facebook, o Orkut também é uma rede social que permite a interatividade 

entre amigos, os compartilhamentos de fotos, experiências, eventos, entre outros.  É possível 

no Orkut fazer parte ou criar comunidades com temas específicos. Essa rede social é de 
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propriedade do Google. “Sua finalidade é permitir que os usuários façam networking, 

socializem-se e criem relações com os outros membros do Orkut” (SAFKO; BRAKE, 2010, 

p. 314). 

 

2. Números 

De acordo com reportagem da revista Época, para Mansur; Ferrari e Guimarães (2010, 

p.79), “uma em cada sete pessoas do planeta frequenta as redes sociais da Internet. Essas 

imensas comunidades virtuais, organizadas por sites como Facebook, Orkut e Twitter, já 

abrigam quase 1 bilhão de habitantes, segundo a Insights Consulting” (MANSUR; FERRARI; 

GUIMARÃES, 2010, p.79).  

 Somente o Facebook, uma das redes sociais mais populares atualmente no Brasil, 

soma aproximadamente 753 milhões de usuários no mundo, segundo Comscore apud Pavão e 

Sbarai (2011, p.92), sendo que, diariamente, eles “publicam 250 milhões de fotos, comentam 

ou curtem 2 bilhões de posts e interagem com 900 milhões de atrações (páginas individuais, 

eventos e comunidades) (EMARKETER apud PAVÃO;  SBARAI, 2011, p. 93). 

 No País, são 28,6 milhões de usuários do Facebook e, conforme Comscore apud 

Pavão; Sbarai (2011, p. 92), “A ascensão do Facebook pode significar uma profunda 

transformação da Internet – a passagem definitiva da era das buscas para a era social” 

(PAVÃO; SBARAI, 2011, p.93). 

 Segundo ainda a reportagem da revista Veja de Pavão e; Sbarai (2011, p.95), o 

Facebook, como as mídias sociais em geral arriscam dizer, “é alimentado por três desejos 

bem humanos: compartilhar informação, influenciar semelhantes e manter-se informado 

(ainda que, ou especialmente, acerca de trivialidades)” (PAVÃO; SBARAI, 2011, p.95). 

 Recuero (2009, p.107), na questão sobre o sucesso das redes sociais, dá destaque para 

a possibilidade da formação de uma rede maior de contatos que seria improvável no ambiente 

off-line, tornando seu usuário mais visível.  

 

O que é diferencial nos sites de redes sociais é que eles são capazes de 

construir e facilitar a emergência de tipos de capital social que não são 

facilmente acessíveis aos atores sociais no espaço off-line. Por exemplo, no 

Orkut um determinado ator pode ter rapidamente 300 ou 400 amigos 

(RECUERO, 2009, p.107). 

 

O ponto negativo nesse contexto de redes sociais é a questão da privacidade. Os 

usuários acabam possuindo acesso às informações postadas um dos outros sem restrições, 
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além dos administradores de tais redes também utilizarem dados de comportamento, perfil, 

entre outras informações expostas e selecionadas para comercializarem.  

Na comunicação externa, muitas empresas já veem as mídias sociais como um grande 

potencial de marketing e estão presente nelas.  

 

3. Organizações 

 As novas tecnologias já fazem parte de toda a estrutura do mundo corporativo. 

Dificilmente, uma atividade em uma empresa é realizada sem o uso do computador, sem 

passar por uma máquina automatizada, enfim, é a sociedade da informação. 

 As impressões de seus clientes e colaboradores sobre produtos e serviços podem ser 

facilmente postadas na rede on-line para serem visualizadas por um enorme número de 

pessoas. Antes, estar na mídia poderia, de certa forma, ser uma escolha da empresa, mas hoje 

esse controle, como muito outros, não é mais possível. “Atualmente qualquer pessoa com um 

computador é capaz de oferecer feedback para uma organização – por meio de comentários 

em blogues, fóruns de discussão, sites de avaliação etc. – e melhor ainda, a empresa pode até 

responder”. (LI, 2011, p.45) 

 Nesse sentido, a autora Raquel Recuero (2009, p.109) vê a Internet como útil para 

formar a reputação de uma pessoa, empresa, negócio ou produto à medida que se aumenta a 

visibilidade a qual pode ocorrer intencionalmente. Hoje, são inúmeras as campanhas on-line, 

elaboradas por agências especializadas nesse serviço, que trabalham no ambiente on-line, com 

mídias sociais, para buscar quais organizações vendem mais ou têm uma imagem melhor no 

mercado. É claro que o contrário também poderá acontecer, quando, por exemplo, 

consumidores insatisfeitos postam suas impressões nas redes sociais. “Assim, uma das 

grandes mudanças causadas pela Internet está no fato de que a reputação é mais facilmente 

construída através de um controle sobre as impressões deixadas pelos autores” (RECUERO, 

2009, p. 110).  

 Resta saber se atualmente há como ter o controle absoluto dos posts no ambiente on-

line. E ainda, qual o real impacto destes posts negativos ou positivos, pois rapidamente eles 

passam para outras páginas, já que novos comentários e informações entram em seu lugar? 

 Não só as pessoas, antes anônimas, ficaram bem visíveis com as redes sociais, mas 

suas opiniões também estão mais expostas e podem ser compartilhadas além de seu círculo de 

amizades, antes restrito geograficamente. O controle sob o que se falavam das organizações já 

era difícil, agora, pode-se dizer que é impossível. É melhor optar pela transparência e ética 

para evitar prejuízos. “Todos esses novos recursos tornaram o compartilhamento não apenas 
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simples, mas também expansível. Esse salto tecnológico ofereceu a qualquer pessoa armada 

com um telefone celular a capacidade e a oportunidade de compartilhar com o mundo” (LI, 

2011, p. 18). 

 O mesmo acontece no ambiente interno das organizações, as impressões e pode-se 

dizer que a rádio peão já não está mais restrita aos muros da empresa ou a família, aos amigos 

e aos conhecidos off-line dos funcionários. Nem mesmo o controle interno é possível, apesar 

de muitas empresas ainda serem iludidas do contrário, como poderá ser visto no próximo 

capítulo, com a análise das entrevistas que compôs este estudo. Assim, a divulgação do 

descontentamento ou contentamento com trabalho não está restrito ao ambiente de trabalho. 

 

Problemas que antes eram resolvidos por meio de canais privados, como o 

telefone ou e-mails internos, tornaram-se públicos. Nunca foi possível 

controlar o que as pessoas diziam dentro dos limites físicos da companhia 

sobre sua marca, sua empresa ou seu estilo de gestão, contudo o impacto 

público de suas observações era, até recentemente, mínimo (LI, 2011, p. 18). 

 

 São iludidas as empresas as quais acreditam poder controlar o que falam delas nas 

redes sociais, embora seja por seus funcionários. Oposto ao que acontecia até recentemente, 

quando elas se mantinham no controle de toda a comunicação interna, enxergando os 

funcionários como receptores passivos. Na atualidade, o máximo que as organizações 

conseguem é monitorar e influenciar e assim, a rádio peão que era restrita ao espaço físico 

interno da empresa, ganhar espaço e força. 

 

Aprenda a viver com a ideia que é quase impossível se esconder dos amigos, 

funcionários, clientes e de outras pessoas que estão motivadas a falar sobre 

você. As pessoas vão conversar, fofocar e reclamar. Esse comportamento 

vem da natureza humana e, novo mundo da mídia social, você não tem 

praticamente nenhum controle (SAFKO & BRAKE, 2010, p. 4). 

 

 A empresa IBM, para Monte (2010, p.89), considerada  uma gestão horizontal que 

utiliza ferramentas de comunicação mais interativas com seus funcionários, foi exemplo de 

como o controle é impossível. Uma de suas funcionárias publicou um texto que estava na 

Intranet (de uso interno exclusivo) no seu blog pessoal (de acesso público), postando ainda 

críticas ao conteúdo, ou seja, a funcionária tornou público o que a empresa imaginava que 

ficaria privado. Ademais, deu visibilidade a sua opinião no caso, negativa, a toda a rede de 

seguidores que poderiam também multiplicar esse conteúdo para uma outra infinidade de 

usuários. As informações inicialmente de interesse apenas interno da organização ganharam, 

portanto, espaço público e não somente na esfera dos empregados. “À medida que seus 
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funcionários começam a utilizar e frequentar redes sociais, não demora muito para que a linha 

pessoal e profissional se confunda” (CIPRIANI, 2011, p. 97).  

 Mesmo bloqueando o acesso nos computadores internos e não possuindo contas nas 

redes sociais, é difícil garantir que a empresa não estará na rede, pois o empregado como a 

maioria dos usuários coloca em seu perfil o nome do local onde trabalha. Pronto, a empresa já 

está citada na rede! O melhor ainda é ter políticas e uma cultura organizacional muito clara a 

todos.  “Mesmo que o usuário fale em nome pessoal, um comentário racista, por exemplo, 

respinga na imagem da companhia onde ele trabalha” (BERTOCCHI apud MACIEL, 2011, 

p.40). 

 Esse pluralismo de opiniões e ideias que possa vir a ter visibilidade não deve ser 

encarado como um risco ou deficiência da comunicação, conforme o entendimento de muitas 

empresas mas representar possibilidades de seu desenvolvimento e negócio à medida que 

possam surgir pensamentos divergentes aos  estabelecidos até agora. A inovação, tão 

valorizada em tempos atuais, não será possível sem transformações da prática atual.  

 

O pluralismo não é um fator de agravação dos riscos de manipulação, de 

desinformação ou de mentira, mas, ao contrário, uma condição para vozes 

minoritárias, opositoras ou divergentes possam ser escutadas. Enfim, no 

plano filosófico, a menos que se aceitem os argumentos de autoridade, uma 

notícia não é verdadeira apenas por ter sido anunciada na televisão, um o 

saber não é garantido apenas por ser ensinado na universidade. Ainda que 

isso desagrade os crédulos e os preguiçosos, a verdade não é dada pronta 

(por quem?), mas está constantemente em jogo, em processos abertos e 

coletivos de pesquisa, de construção e de crítica (LÉVY, 1999, p. 209).  

  

 Um funcionário sem um nível hierárquico alto pode ganhar visibilidade ao postar uma 

mensagem no blog corporativo, passando para o nível de igualdade perante todos os que 

participam desse local on-line. “Ontem comunicar era transmitir, pois as relações humanas 

eram frequentemente hierárquicas. Hoje, é quase sempre negociar, pois os indivíduos e os 

grupos se acham cada vez mais em situação de igualdade” (WOLTON, 2010, p. 19). 

 Fora dos muros da empresa, é verdadeira a interatividade por meio das mídias sociais. 

As pessoas, com ênfase nos jovens, comunicam-se em tempo real, discutem os mais variados 

assuntos, opinando positiva ou negativamente. Para isso, basta um computador conectado a 

Internet. “Poucas coisas podem ser impostas, muito se negocia. Quanto mais os indivíduos 

estão bem informados, mais eles criticam e negociam” (WOLTON, 2010, p.19). 

 É possível, no entanto, enxergar de forma muita positiva às empresas tais mudanças, 

desde que ocorra realmente a transformação da cultura organizacional para uma comunicação 
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dialógica em que o funcionário não é o inimigo quando faz alguma crítica, mas um 

colaborador para a imagem e reputação da empresa, conforme foi discutido no capítulo 

anterior. A gerente geral de marca e comunicações do Grupo Votorantim, Malu Weber apud 

Castro, (2011, p. 38), entende que para empresa optar por entrar em uma mídia social, deve 

verificar se realmente a proposta está de acordo com  seu perfil e precisa ter consciência 

também dos  compromissos, no sentido de ouvir e dialogar com os usuários. 

 

Não se pode ser leviano numa mídia social; entrar só para ver quantos 

seguidores terá. É preciso entrar com responsabilidade. Se você não está 

pronto, se não tem estrutura, aguarde, ouça, pesquise, entenda, um passo de 

cada vez. E a gente tem que ser coerente com o perfil; não dá para querer ser 

uma coisa que não faz sentido com o perfil da organização (WEBER apud 

CASTRO, 2011, p.38).  

 

 Apesar de não controlar o que se é dito, as organizações podem influenciar com 

práticas transparentes, éticas e respeito a seus públicos estratégicos, principalmente, com uma 

comunicação que estabeleça relacionamentos por meio do diálogo. 

 

[...] no vasto ecossistema da mídia social que está fora de sua empresa, além 

de seu alcance, não há nenhum conjunto de regras de comportamento. Você 

pode ser atacado, ridicularizado e insultado e não ter nenhum controle. É 

simples assim. No entanto, você tem a capacidade de influenciar a conversa 

se entender como ecossistema da mídia social funciona (SAFKO & BRAKE, 

2010, p. 8).  

  

 Com espaço também para expor suas ideias, as quais em algumas situações podem ser 

divergentes, o funcionário pode colaborar para melhorar processos, produtos e serviços.  

Assim, constroem-se o conhecimento por meio da diversidade que só trará benefícios à 

empresa. “Há grandes chances de que algumas empresas em seu setor encorajem a 

ferramentas de colaboração para que os colegas de trabalho compartilhem conhecimentos 

gerais, conhecimentos específicos e mesmo as melhores práticas” (SAFKO; BRAKE, 2010, p. 

8). 

 Para conquistar esse ideal, o discurso dos gestores deve ser coerente com suas ações 

no que diz respeito à ética, transparência, postura e comprometimento, aspectos  fundamentais 

para relação entre líderes e liderados. 

 No ambiente da comunicação interna das empresas, as novas tecnologias podem 

representar uma grande aliada para a aproximação da direção de seus funcionários, facilitando 

a comunicação. 
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4. Geração Internet 

Há muitas controvérsias sobre a geração atual que ingressa no mercado de trabalho 

nesse momento ou faz pouco tempo que está nele. Muitos chamam de Geração Y, outros de 

Geração Digital entre outras inúmeras denominações.  O objetivo deste capítulo não é rotular 

os jovens atuais, mas evidenciar algumas características comuns, sempre mantendo a 

consciência de que os indivíduos são sujeitos diferentes um dos outros, com experiências e 

culturas diferenciadas e não é a faixa etária a predominante em sua qualificação.  

Faz-se necessário, entretanto, apresentar algumas particularidades semelhantes dos 

jovens atuais no que diz respeito ao uso da Internet, pois esse meio influenciou a nova 

geração como a prensa, o rádio, a televisão também influenciaram gerações passadas. 

Conforme já dito em capítulos anteriores, em visão mais complexa, não só a Internet trouxe 

transformações, mas as mudanças na sociedade como um todo à questão da economia, da 

política entre outros.  

Para os autores Jue, Marr e Kassotakis (2011, p.26), as gerações podem ser divididas 

em Tradicionalistas e Silenciosas (nascidos entre 1900-1945); Baby Boomers ou Geração 

Pós-Guerra (nascidos entre 1946-1964); Geração X (1965-1976); e Geração Y, NetGen, 

Nexters, Echo Boomers, Geração Millennial ou Geração Internet (nascidos entre 1977-2000). 

Ao se referir a essa geração jovem, adotar-se-á a definição do autor Don Tapscott 

(2010, p.198), que chama a Geração Y de Geração Internet, com idades entre 16 e 29 anos. 

Para o autor, as gerações anteriores são classificadas de Geração X (30-41 anos) e Geração 

Baby Bommers (42-61 anos). 

O primeiro ponto comum é que a Internet já existia para esta Geração Internet, 

diferentemente das anteriores. Ela já nasceu em um mundo mais democrático e consumista. 

As mídias fazem parte da vida dela como algo intrínseco a sua existência. No Brasil, 

“Segundo dados do PNAD 2009, 96% dos domicílios têm uma TV, 80% têm pelo menos um 

tipo de telefone, 34,7% têm um computador, mas 30% deles não têm rede de esgoto”. (Dossiê 

Universo Jovem 5, MTV Brasil, 2010, p.60) 

É importante salientar inclusive que não é possível homogeneizar esse grupo e é claro 

que há muitas exceções e comportamentos diferentes. Alguns utilizam a Internet para obter 

informações como ler notícias e outros, para atividades do trabalho e escola. Há ainda aqueles 

que estão na rede para se relacionarem com outras pessoas, baterem papo. A Internet também 

pode ser usada para fazer compras, jogar games, enfim são vários os usos e diferentes perfis 

que ela pode atender. “O computador com acesso à Internet e o celular socializaram o acesso 
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à informação e ampliaram o contato com pessoas e instituições de qualquer lugar do mundo, 

eliminando distâncias e, até certo ponto, as diferenças sociais” (Dossiê Universo Jovem 5, 

MTV Brasil, 2010, p. 06). 

As vivências de cada um, porém, ainda são individuais e diferenciadas.  

O que nos parece comum, é a questão desses jovens terem nascido em um mundo onde 

o fluxo de informação é maior. Há uma grande valorização por inovação e, por isso, as 

tecnologias avançam muito rapidamente. “Eles nunca conheceram um mundo sem 

pagamentos eletrônicos, mensagens de texto ou programas de mensagens instantâneas. Na 

verdade, eles querem tudo imediatamente, pois sabem muito bem a velocidade com que as 

informações se dispersam” (JUE; MARR, KASSOTAKIS , 2011, p.28). 

Pesquisas, em sua maioria quantitativa, dão conta de que tal geração tem uma 

intimidade muito grande com o computador, com a Internet e com o celular. A questão da 

convergência das mídias é fato para ela que lida muito bem com isso. Por que ter 

conhecimento das características desses jovens é importante na pesquisa? Porque muito deles 

estão no mercado de trabalho ou ingressando em pouco tempo e a forma como se comunicam 

apresenta algumas diferenças em relação a gerações passadas, de modo que as organizações 

precisam repensar, rever seu modo de se relacionar com os funcionários. Atualmente, são 

muitos os desafios nesse quesito para as organizações na medida em que elas têm de dar conta 

dessa nova geração e das antigas também. Mais uma vez se reforça a comunicação 

mecanicista. Com “receitas prontas”, não traz mais resultados, se é que um dia trouxe. Mais 

do que nunca, é o momento de enxergar o ambiente interno composto por vários públicos 

internos, com necessidades diferentes, perfis diversificados e vivências singulares.  

 

4.1 Uma nova geração em uma nova sociedade 

Não é possível dizer que a geração mais digital é mais evoluída, pois, como todas as 

outras, também tem seus pontos negativos.  

É possível constatar por meio das pesquisas ou mesmo da vivência com esses jovens 

que eles são mais conectados, impacientes, fazem múltiplas atividades ao mesmo tempo e 

consomem muita mídia, sejam digitais ou tradicionais.  

A MTV Brasil, no ano de 2010, pesquisou em um universo de 64 milhões de jovens 

brasileiros, de 12 a 30 anos, das classes sociais A, B e C em sua fase qualitativa, uma amostra 

de 154 jovens e, na fase quantitativa, 2000. A pesquisa foi realizada entre maio e julho de 

2010, em São Paulo, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, 

Recife e Porto Alegre. Entre os diversos dados levantados, mostrou entre as características 
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que podem ser negativas dessa geração a falta de foco e do poder de reflexão, imediatistismo, 

impaciência. “Os temas de interesse são múltiplos e também mudam muito rápido. A cada 

semana surge um novo assunto pelo qual o jovem se interessa – e muitas vezes esse 

encantamento não dura mais que uma semana. São poucos os conteúdos e temas de interesse 

que permanecem” (Dossiê Universo Jovem 5, MTV Brasil, 2010,  p. 72). 

Ademais, o jovem atual tem mais acesso à informação se comparado ao jovem do 

passado, ampliando desse modo sua possibilidade de aquisição de educação e conhecimento. 

É claro que o acesso também varia de acordo com nível socioeconômico, ou seja, com a 

questão de ter um computador, de custear horas na lan house, de possuir um celular e pagar 

por um pacote de Internet. “No entanto, no Brasil, a disparidade de renda e de poder de 

compra não permite que todos os jovens consumam mídia da maneira, nem com a mesma 

frequência.” (Dossiê Universo Jovem 5, MTV Brasil, 2010, p.77) 

 Um dos principais benefícios da Internet, porém, é potencialização que as ferramentas 

on-line oferecem de interatividade, democratização da informação e dos internautas poderem 

assumir o papel de interlocutores. Os jovens estão habituados a uma comunicação 

bidirecional. “No entanto, hoje, além da boa propaganda, o jovem quer informação relevante e 

relacionamento com as marcas, lembrando que relacionamento significa diálogo e não 

conversa unilateral” (Dossiê Universo Jovem 5, MTV Brasil, 2010, p. 76). 

 Navegar na Internet é uma das principais atividades de lazer do jovem atual. No 

Gráfico abaixo (Gráfico 1), pode-se observar ainda outras atividades relacionadas ao uso da 

Internet como atividade de lazer, isto é, conversar/ socializar na Internet e ir a Lan House.  

A Internet traz ao menos a impressão de estar conectado a tudo e a todos sem 

fronteiras à medida que pode ser encontrado no ambiente virtual informação, entretenimento, 

de modo interativo, com alguns cliques. “Mas o principal benefício da Internet para o jovem, 

é a interatividade, a possibilidade de agir e interagir, de participar, de estar no comando e de 

fazer acontecer” (Dossiê Universo Jovem 5, MTV Brasil, 2010, p. 40). 
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Gráfico 1 

 

Fonte: Dossiê Universo Jovem 5 – MTV, 2010, p. 22 

 

A pesquisa também aponta que o celular é o aparelho mais usado pelos jovens 

pesquisados, 88%, conforme apresentado no gráfico 2. O telefone móvel não é usado somente 

para fazer e receber ligações, mas ao alcance de seus dedos, essa geração possui, à disposição, 

entretenimento, comunicação, informação e socialização. Não é necessário mais ter um 

computador para acessar as redes sociais, por exemplo.  

 

Já o celular é tudo. Além de oferecer diversas funções e de ajudar a resolver 

as coisas, ele está sempre junto com o jovem, como se fosse uma extensão 

de suas mãos. A combinação de multifuncionalidade e mobilidade é o que 

encanta tanto: um aparelho que tem voz, texto, foto, vídeo, relógio, MP3, 

agenda, games, Internet, calculadora – tudo isso mais o atrativo da 

mobilidade. Isso faz do celular o meio deixa mais palpável a sensação de 

liberdade e, ao mesmo tempo, de segurança, tão necessários ao jovem. 

(Dossiê Universo Jovem 5, MTV Brasil, 2010, p. 38) 
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Gráfico 2 

 

 

Fonte: Dossiê Universo Jovem 5, MTV Brasil, 2010, p. 23 

 

O aumento do uso do celular, segundo a pesquisa da MTV, saltou dos 74% em 2008 

para os 88% em 2010, conforme mostrado no gráfico posterior (Gráfico 3). “O computador 

com acesso à Internet e o celular são os meios de comunicação ícones desta geração, assim 

como a TV, o cinema e o rádio foram para as anteriores” (Dossiê Universo Jovem 5, MTV 

Brasil, 2010,  p.38). 

 Outras mídias, no entanto, não acompanharam tal desempenho, como são os 

exemplos das mídias impressas – jornais e revistas – que tiveram uma redução de 10% e 9% 

respectivamente.  

Para o jovem, a convergência de mídias é algo muito natural e o que faz dele também 

um ser humano acostumado a executar várias atividades simultaneamente, mas nem sempre é 

positivo, pois pode não ter o aprofundamento necessário que requer algumas situações.  
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Gráfico 3 

 

 

 

Fonte: Dossiê Universo Jovem 5, MTV Brasil, 2010, p. 33 

 

4.2 Redes Sociais 

Nas redes sociais, a participação do jovem é ainda maior. A sensação é que todos estão 

lá e não dá para ficar de fora. O número de acesso às redes sociais e sites de relacionamentos 

só aumentam. Em 2008, 41% dos jovens pesquisados pela MTV acessavam sites de 

relacionamentos. Este número saltou para 89% em 2010.  

 

O que se percebe é um forte sentimento de ter que participar da grande onda 

das redes sociais. Muitos entram em alguma rede só para não ficar de fora – 

mas estão lá. Fazer parte dessas comunidades é como ter um espaço infinito 

– como a Internet – para se comportar de forma mais pessoal (Dossiê 

Universo Jovem 5, MTV Brasil, 2010, p. 43). 

 

A rede social dá visibilidade a seus participantes, qualquer um pode ficar mais 

conhecido, não precisa ser celebridade pública, basta atualizar todos os dias sua conta, ou 

melhor, constantemente durante o dia com fatos corriqueiros: fotos, pequenos textos do que 

está fazendo naquele momento, opinião sobre os mais diversos assuntos, vídeos, informações, 

são alguns exemplos.  
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O sucesso das redes sociais entre os jovens é tão grande que, de acordo com a pesquisa 

MTV, nove em cada 10 jovens usam algum tipo de rede social. Ela é utilizada por jovens das 

diferentes classes sociais (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 

 

 

Fonte: Dossiê Universo Jovem 5, MTV Brasil, 2010, p.44 

 

Outra constatação estatística relevante da pesquisa da MTV é questão do hábito de 

leitura de mídias impressas.  Dos pesquisados, 32% sempre leem notícias na Internet, contra 

26% que sempre veem as notícias em jornais impressos (Dossiê Universo Jovem 5, MTV 

Brasil, 2010, p. 53).  

No caso das notícias, a migração do impresso para a internet já aconteceu 

para 6 em cada 10 jovens. Ler notícias no papel é mais eventual, geralmente 

nos fins de semana, para dar uma olhada nas seções de esporte, lazer, 

classificados de empregos e compra. Eles leem jornais dos pais e avós, para 

dar uma olhada, quando não tem outro meio disponível (Dossiê Universo 

Jovem 5, MTV Brasil, p. 54). 

 

Ao abordar a comunicação interna, ainda se presencia em muitas organizações a 

elaboração de material impresso como o único canal de comunicação com os funcionários, 

independentemente dos diferentes perfis.  Há empresas, no entanto, que perceberam seus 

trabalhadores ou ao menos parte deles mais familiarizados com o ambiente o público interno 
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predominante, cujo negócio é voltado para tecnologia na área de telecomunicações e está 

migrando toda a sua comunicação formal para a Intranet, inclusive com a adoção de um 

facebook corporativo, onde os funcionários podem interagir e discutir os mais diversos 

assuntos. “A comunicação é parte do negócio da Ericsson, porém uma comunicação digital, 

no sentido não necessariamente digitalizada de computador, mas não impressa. Então, eu acho 

que isso foi uma evolução”
1
. 

 

4.3  Mercado de trabalho 

Com todas as características do jovem atual, como fica o mercado de trabalho com 

esse novo perfil? 

A lealdade à empresa e o orgulho de fazer parte como funcionário de uma organização 

por muitos anos deram lugar à ambição de alcançar melhores postos de trabalho em pouco 

tempo e o comprometimento com a carreira.  “Mas eles não são leais a um patrão; são leais à 

sua carreira. Ficam em uma empresa que lhes ofereça estrutura e mobilidade interna. Se ela se 

recusa a investir neles, vão embora” (TAPSCOTT, 2010, p.195).  

Se a empresa não oferecer um ambiente para conciliar vida profissional e pessoal, 

talentos jovens, que sabem o quanto valem sua criatividade e conhecimento, procuram outro 

trabalho sem qualquer ressentimento, afinal estão de certa forma acostumados a vencer 

desafios e passar de fases, como acontece nos games. Se não for possível, na primeira ou na 

segunda vez, é só recomeçar. “Os jovens da Geração Internet desejam um trabalho 

significativo, desafiador e que ofereça variedade – mas querem uma vida equilibrada” 

(TAPSCOTT, 2010, p.194). 

Parece que a palavra do momento para uma comunicação interna mais assertiva com 

os novos públicos seria o relacionamento, tal qual já estão acostumados a estabelecer nas 

redes sociais, tão presentes na vida dos jovens atuais. Relacionamento implica  comunicação 

bidirecional, em troca,  compartilhamento.  

Viagens a trabalho para outros países, horários flexíveis, benefícios além de um salário 

compatível com a função, plano de carreira definido podem ser grandes atrativos para esta 

geração. Essa perspectiva é comprovada por pesquisas. Uma enquete recente da Cisco 

(Gráfico 5), publicada pela Folha de São Paulo (ORRICO, 2011, p. F3), apontou que os 

jovens seriam mais felizes se trabalhassem remotamente. 

                                                 

1
 Informações extraídas da entrevista realizada pela autora desta dissertação com a gerente de Comunicação 

Interna da Ericsson, Laila Pinheiro Silva, na sede da Ericsson, em São Paulo, no dia 11 de outubro de 2011. 
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Gráfico 5 – Enquete Cisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Folha de São Paulo: 2 de novembro de 2011 

Jovens nascidos entre 1980 e 2000/ 1.400 jovens de 14 países/ 105 deles no Brasil 

 

Ao contrário do passado, em muitos casos, há possiblidade de o candidato a um 

emprego escolher qual empresa quer trabalhar e ele conta com o auxílio da Internet para 

pesquisar a reputação dessa empresa e tem uma vasta fonte de informação com possibilidades 

de encontrar ex-funcionários, consumidores entre outras. “Essa geração pode descobrir 

rapidamente on-line quem está pagando quanto pelo mundo. Eles provavelmente terão várias 

carreiras antes de se aposentar, seja por escolha ou por necessidade” (TAPSCOTT, 2010, 

195). 

Para ser estabelecido um relacionamento entre empresa e funcionário, é imprescindível 

a confiança mútua. Sem comunicação, não há relacionamento. “As relações são constituídas a 

partir da comunicação entre as pessoas e do compartilhamento simbólico, que criam vínculos 

e possibilitam a solidariedade” (LIMA; SANTINI, 2008, 15). 
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 No caso dos funcionários especificamente da Geração Internet, uma empresa 

transparente, ética e comprometida com a comunidade torna-se fundamental. Não há como 

desvincular a questão da lucratividade e bens tangíveis das questões de responsabilidade 

social.  

 

4.4 Colaboração e lideranças 

Ao jovem de hoje, uma boa empresa para se trabalhar é aquela que permite  sua 

colaboração, tal qual como é possível ele fazer na Internet. Eles querem oferecer também 

como  sua força de trabalho a colaboração para o desenvolvimento da organização, com ideias 

de novos processos, com opiniões e até mesmo críticas, que podem ser muito positivas para a 

inovação, talvez essencial ao sucesso atual no mercado competitivo.  

 

Jovens (e até crianças) trocam entre si suas criações, oferecem a baixo custo 

suas invenções (esse fato é evidente no universo das tecnologias, como 

ferramentas de software, músicas etc.) e estão o tempo todo tentando quebrar 

a exclusividade dos monopólios, destruir restrições de acesso, ‘xerocopiar’ 

(modernamente ‘copiar e colar’ na web) obras, disseminando vídeos, 

imagens e dores de cabeças por empresas e celebridades nas redes sociais e 

no YouTube” (BUENO, 2009, p.124). 

 

Tecnicamente, as novas tecnologias, por meio dos wikis, fóruns, blogs e mídias socais, 

podem potencializar essa colaboração no ambiente interno das empresas à medida  que os 

funcionários, entre eles mesmos, tenham condições de reunir ideias, sugestões, pensar novos 

procedimentos baseados em suas experiências diárias entre outros. A Dell do Brasil, 

fabricante de computadores, utiliza blogs para estimular a colaboração dos funcionários tendo 

em vista o aperfeiçoamento de seus projetos. Por meio do blog interno “One Dell Way”, são 

discutidas e compartilhadas ideias sobre novos projetos e novos conhecimentos. Eles são 

subdivididos nas seguintes áreas: indústria, marketing, operações globais, tecnologia da 

informação, serviços e vendas.  

Esta estrutura permite aos colaboradores discutir dados sigilosos entre si e 

compartilhar com outras áreas, as quais no final devem ter participação no 

projeto. Um designer, por exemplo, pode incluir um novo post no blog 

interno de vendas para o consumidor, onde apresenta o layout do novo 

modelo ainda não lançado, com base no conhecimento da equipe de vendas 

que possui o feedback dos clientes, os vendedores podem sugerir e comentar 

este novo layout para a sequência do projeto (OLIVEIRA, 2010, p.11).  

 

Os jovens trabalhadores gostam de ser desafiados, de usarem suas habilidades de 

raciocínio, de ganharem visibilidade, isto é, de serem reconhecidos pelo que fazem e não irem 
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ao trabalho somente para produzirem, baterem o cartão e voltarem para casa. “Os funcionários 

jovens querem agregar valor, fazer diferença, desafiar o status quo e entender como o seu 

trabalho contribui para o sucesso da empresa” (TAPSCOTT, 2010, 204). 

Sobretudo, como estamos colocando ao longo desta pesquisa, a colaboração que 

ocorre por meio do diálogo não é viabilizada apenas pelo suporte tecnológico. Ele é 

importante, mas antes é necessário ter um ambiente organizacional adequado. As empresas e, 

consequentemente as lideranças, precisam estar abertas e as hierarquias mais flexíveis para 

não ocorrer sobreposições, intimidações e até o receio de falar, de dialogar.  

 

A descentralização das decisões, assumida por aqueles que já reconheceram 

a força dessa capacidade colaborativa e se propõem líderes de um novo 

tempo, agrega valor, potencializa a inovação e provoca mudanças a 

curtíssimo prazo, gerando ao mesmo tempo oportunidades, desafios e 

ameaças (BUENO, 2009, 121). 

 

Os chefes não são detentores do conhecimento absoluto, não podem estar em todos os 

lugares ao mesmo tempo, fazendo tudo. Contam com a contribuição dos demais funcionários 

para operacionalizar as atividades e aceitar que esses mesmo empregados, que estão na linha 

de frente dos processos, possam trazer valiosas informações para melhorias e 

desenvolvimento do negócio? 

A colaboração não tem a função única de reter talentos, mas pode trazer inúmeros 

benefícios às organizações, com a produção do conhecimento, a qual só se dá coletivamente, 

com os membros possuindo interesses comuns e comprometidos. Essas características ficam 

difíceis de ser atingidas sem o diálogo. “As formas colaborativas devem ser adaptativas e 

flexíveis, para se adequar a diferentes realidades locais e precisam ser estabelecidas entre os 

membros da comunidade produtora” (LIMA; SANTINI, 2008, 37).  

Se o ambiente interno não fornecer caminhos visíveis para a troca de informação,  

conhecimentos, experiências, além do aspecto da cultura organizacional propícia, a 

colaboração não irá constituir-se. “Contribuições não ocorrem no isolamento. Elas requerem 

relações entre as pessoas e a troca que ocorre entre as pessoas ou entre indivíduos e grupos 

aos quais pertencem” (JUE, MARR; KASSOTAKIS, 2011, p.96). 

As novas tecnologias (mídias sociais e wikis) podem representar ainda um grande 

instrumento para aproximar lideranças dos funcionários, reduzindo a distância provocada pela 

hierarquia à medida que se consegue instaurar uma comunicação horizontalizada.   

Os blogs corporativos, por exemplo, por meio de uma linguagem mais informal e de 

uma plataforma tecnológica de fácil utilização, podem ser utilizados para os setores 
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comunicarem-se entre si e construírem novos processos de trabalho. Na empresa 3M
2
 do 

Brasil, com sede em Sumaré (SP) e com um quadro de mais de quatro mil funcionários, a 

iniciativa de fomentar o diálogo via rede social partiu dos próprios funcionários. O setor de 

atendimento ao cliente criou um blog que tem como moderadores três profissionais da própria 

área. Nesse canal, que leva a identidade visual da 3M, eles divulgam e selecionam 

informações que são transmitidas pelo setor de Relações Públicas da própria empresa, mas 

colocam na linguagem que acreditam ser a mais adequada ao público do setor. Também, há 

troca de ideias sobre as atividades que os participantes desenvolvem na organização. A 3M, 

por meio do setor de Relações Públicas, não tem participação direta nesse canal de 

comunicação interna, apenas apoia e fica à disposição como consultor. O blog é restrito ao 

ambiente interno. Um exemplo pioneiro no Brasil foi do HSBC, segundo Cipriani, (2008, 

p.53), em que o presidente executivo, em 2006, implantou  seu próprio blog na Intranet e os 

funcionários podem interagir e dar sugestões.  

 

Se pensarmos em um representante da alta direção ou mesmo no responsável 

pelas comunicações internas escrevendo para todos os funcionários, estamos 

falando de uma ferramenta que pode trazer um retorno interessante ao reunir 

opiniões (praticamente instantâneas) dos funcionários e, ao mesmo tempo, 

abrir caminho para uma gestão mais transparente e clara (CIPRIANI, 2008, 

p.52).  

 

A eficiência dos blogs, porém, como dos outros canais formais organizacionais, está 

condicionada à transparência, ao comprometimento e à seriedade com que a empresa o trata. 

Se ocorrer o contrário, posts que não condizem com a realidade, censura a opiniões, falta de 

transparência ou qualquer tipo de punição àqueles que tenham opiniões divergentes, esse 

canal não terá êxito. A implantação de uma politica de uso do blog deve existir para garantir a 

integridade da empresa, porém isso não significa ser um canal de comunicação fechado. 

 

 O que torna o blog uma página de sucesso é o conteúdo pessoal e o mais 

espontâneo possível; portanto, se sua política de uso estiver inibindo demais 

os funcionários, ou mesmo manipulando suas opiniões, desista da ideia de 

usar um blog, ou repense os valores atuais da sua empresa (CIPRIANI, 2008, 

p.57).   

 

Como poderá ser visto no próximo capítulo, nas análises das entrevistas produzidas 

por este estudo, a maioria das empresas e pesquisadores até reconhecem o potencial das novas 

                                                 

2
 Informações extraídas de entrevista realizada pela autora desta dissertação com a gerente de Relações Públicas 

da 3M Brasil do Brasil, Lucia Ziliatti, no dia 19 de agosto de 2010, na sede da empresa em Sumaré (SP). 
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tecnologias para o melhor relacionamento com o funcionário, apesar de não terem receio ou 

não saberem como usá-las adequadamente. Mais ainda do que tais dificuldades, instaurar um 

modelo de colaboração efetiva dos funcionários para o desenvolvimento do negócio  parece 

ainda muito distante da realidade organizacional brasileira, pois a interatividade com os 

funcionários está muito restrita à resposta de dúvidas e à permissão de comentários sobre 

informações vindas predominante de via única, da direção.  

  

5. A (não) contribuição da Internet para a comunicação 

O acesso à informação e à possibilidade de maior comunicação ao longo da história 

sempre contribuiu para a emancipação dos indivíduos na sociedade. Com o surgimento da 

prensa, graças a Gutenberg, a informação antes restrita a uma elite, entre ela, a igreja católica, 

teve maior alcance, mas ainda limitada para pessoas alfabetizadas, poucas na época, 

predominantemente homens. Depois, com a ampliação da educação formal, incluindo as 

mulheres, a informação propaga-se mais. Com o Rádio e a Televisão, porém, a informação 

passou a chegar a um grande número de pessoas de forma mais ágil, mais dinâmica e com 

menor custo. “A informação e a comunicação são inseparáveis da história da emancipação do 

homem. Foi por meio da liberdade de informação que o conhecimento do mundo e o espírito 

crítico desenvolveram-se” (WOLTON, 2010, p. 87). 

Nos meios citados, no entanto, sempre foi a transmissão de informação de um 

indivíduo ou um grupo (emissor) para muitos. Ser detentor de informações já no século 

passado significava ter poder. Exemplos são os governos que utilizavam dos meios de 

comunicação de massa para defenderem suas ideologias. Um dos mais ilustrativos foi Hitler, 

presidente da Alemanha, que usou o rádio como um de seus instrumentos para persuadir a 

população do seu país sobre suas ideias. “Uma guerra de palavras estava sendo travada entre 

1939 e 1945 e tanto nos países democráticos quanto nos totalitários o microfone tornou-se 

uma arma poderosa” (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 222). 

Neste século, vivencia-se uma nova transformação na transmissão da informação. 

Com o advento da Internet, o acesso à informação rompeu os limites de tempo e espaço 

geográfico e os usuários da nova tecnologia podem compartilhar informações. “O grande 

avanço aconteceu entre setembro de 1993 e março de 1994, quando uma rede até então 

dedicada à pesquisa acadêmica se tornou a rede das redes aberta a todos” (BRIGGS; BURKE, 

2004, p. 310).  

A sociedade, portanto, vem-se transformando e as novas tecnologias contribuem para 

tais mudanças. Elas influenciam diretamente a comunicação e permitem que os indivíduos 
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comuniquem-se com muito mais facilidade, garantindo agilidade e eliminando barreiras de 

tempo e espaço. “A tecnologia requer e produz mudanças sociais e organizacionais” 

(BRIGGS; BURKE, 2004, p. 194).  

É preciso ressaltar, como já citado anteriormente, que o maior acesso informação não é 

responsabilidade apenas do desenvolvimento tecnológico, mas esse só aconteceu porque a 

sociedade mudou e, de certa forma, é mais democrática, permitindo maior abertura.  Essa 

sociedade mais liberal só o é também, porque se vivenciou regimes democráticos na maioria 

dos países do mundo e para tanto, para sua sobrevivência, é importante maior liberdade. 

Deve-se lembrar a citação de Morin no capítulo anterior que a parte está no todo e todo está 

na parte, não há como desassociá-los. As mídias são apenas instrumentos. “O progresso das 

tecnologias, infelizmente, não basta para criar o progresso da comunicação entre os homens e 

as sociedades” (WOLTON, 2010, p. 30). 

A expansão da Internet e a ampliação de seu uso nos ambientes de trabalho, nos lares e 

nos mais diferentes locais só se realizaram porque foi percebido o potencial de exploração 

econômica tal como ocorreu com os livros, com o rádio, com a televisão.   

 

[...] é possível traçar, pelo menos em retrospecto, o que parece ser uma 

sequência lógica na complexa história da Internet, tal como aconteceu em 

vários ramos da história da comunicação: uma nova fase se abriu quando a 

Net atraiu interesses comerciais e seu uso se ampliou (BRIGGS; BURKE, 

2004, p. 311). 

 

5.1. Uma visão mais crítica 

Evidentemente, as novas tecnologias não trouxeram apenas desenvolvimento, mas 

também alguns problemas e contradições. Alguns deles exigem reflexão e criticidade no que 

tange ao objeto de estudo desta pesquisa. “Os séculos XIX e XX foram decisivos para a 

liberdade da informação, para a comunicação e para as tecnologias. O fim do século XX 

produziu a confusão entre progresso tecnológico e progresso da comunicação” (WOLTON, 

2010, p.33). 

A primeira das contradições que surge junto à Internet seria o excesso de informações 

disponível aos indivíduos, obrigados a desenvolver métodos, mesmo que inconscientes, para 

selecionar o que é de seu interesse. Não é possível dar conta de tudo que está disponível e 

mais ainda analisar todo esse conteúdo. No ambiente interno das empresas, a área de 

Comunicação precisa estar atenta ao volume de informações que envia aos funcionários. Com 

as novas tecnologias, é fácil e rápido disparar e-mails sempre que chega uma informação 

nova, mas a questão: os funcionários estão absorvendo tudo? Atualmente, este também é um 
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desafio da Comunicação nas organizações, o gerenciamento de informações. A empresa de 

tecnologia da Informação Atos, citada por Nomura, (2011, p.52), por exemplo, a partir de 

uma pesquisa interna constatou que seus profissionais perdiam até 20 horas por mês redigindo 

mensagens e lendo e-mails dos quais 18% eram spam. A solução encontrada foi implantar 

uma rede social corporativa como alternativa ao e-mail interno, visando a “aumentar a 

agilidade na comunicação e a interatividade entre os colaboradores” (NOMURA, 2011, p.52).  

A Atos adotou ainda um sistema de gerenciamento de conteúdos empresariais e 

ferramentas colaborativas. 

Atrelado ao excesso de informação está a questão da qualidade do que está na rede. É 

comum informações sem qualquer tipo de aprofundamento, sem fontes confiáveis e 

reproduzidas de outros lugares. Há, portanto, as mesmas informações em diferentes locais. 

Para Wolton (2010, p. 50), o avanço tecnológico trouxe a falta de confrontação da 

informação. Talvez, o início desse processo deu-se com a visão mercantilista das notícias que 

resultou na busca frenética por “furos” de reportagem ou nas pautas com interesses 

comerciais. Assim, muitas vezes a mídia deixou e deixa ainda de apresentar ou mesmo buscar 

fontes contrárias e de fazer uma investigação mais aferida. Há, também, a questão das 

agências de notícias que divulgam informações segundos interesses particulares, ocasionando 

uma visão única de um determinado fato em âmbito mundial. Desde a década de 1970, a 

informação já era vista como uma mercadoria. “Nos Estados Unidos em particular havia uma 

crescente tendência em tratar a informação como mercadoria, criada e distribuída em uma 

‘economia da informação’” (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 259). 

Apesar de se ter um maior volume de informações hoje em comparação a outrora, o 

espírito crítico dos indivíduos não está aumentando. Na opinião de Wolton (2010, p.50), 

acontece o contrário. 

Pela rapidez, em função principalmente da concorrência, a ausência de contrapontos e 

a tendência são informações iguais para todos; simplificadas, sem aprofundamento e sem 

comprometimento com a sua veracidade.  “Mais informação não cria mais diversidade, mas, 

antes, mais racionalização e mais uniformização, pois a concorrência desenfreada leva 

paradoxalmente a que todos abordem a mesma coisa, da mesma maneira e no mesmo 

momento” (WOLTON, 2010, p.50).  

Outro problema destacável é o da Internet fornecer a falsa impressão de que as 

informações são selecionadas única e exclusivamente pelo internauta, de forma horizontal e 

sem qualquer tipo de seleção alheia àquele que digitou as palavras-chave em um buscador.  

Com a Internet, o internauta tem a impressão de ser poderoso, sensação ocasionada, segundo 
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Wolton (2010, p.36), em função das principais características da rede: velocidade, liberdade e 

interatividade. “O reino do indivíduo e a vitória da informação que se vai buscar onde se quer 

e quando se quer. E a sensação de ser inteligente, competente, conectado, capaz de circular 

sem precisar pedir autorização” (WOLTON, 2010, p.36). 

A qualidade e a veracidade das informações encontradas na web nem sempre 

importam ao internauta. A Internet é composta por um grande número de informações, mas 

isso não implica um grande nível de conhecimento. “Mas é preciso tomar cuidado com ‘má 

informação’ e com a ‘infobesidade’, essa mistura indiscriminada do presente e do passado” 

(WOLTON, 2010, p.47). 

 De forma muito mais velada, no entanto, do que nos meios de comunicação de massa, 

em que todos são sabedores, há profissionais fazendo os recortes dos fatos e das informações, 

comprometidos muito mais com interesses econômicos e políticos de instituições do que com 

o interesse público. Na rede mundial on-line, já é possível e vem cada vez mais sendo 

utilizadas formas de manipular as informações acessadas, os posts dos blogs entre outros. 

Tudo isso também é facilitado pelo avanço tecnológico.  

 

5.2. A Internet a serviço da democratização ou do autoritarismo 

O empobrecimento da qualidade da informação e a badalação pelo avanço tecnológico 

têm como consequência a valorização de uma visão tecnicista, como se os meios fossem 

responsáveis pelos avanços na comunicação e é justamente o contrário que se quer mostrar 

neste estudo.  “O progresso tecnológico não é mais sinônimo de progresso da comunicação, 

assim como informar não é comunicar. Essa onipresença das tecnologias                                                                                                                                   

engoliu todo o espírito crítico a tal ponto que para muitos a comunicação sem tecnologia 

tornou-se impossível” (WOLTON, 2010, p. 46). 

Hoje, são muitos os desafios das empresas. Além do mercado competitivo, há questões 

como funcionários terceirizados, capital aberto, portanto acionistas. Mais recentemente tem 

tornado comum a questão de fusões de organizações que traz para a comunicação pensar com 

a direção, como tratar os pontos divergentes das culturas organizacionais de empresas que 

estão- fundindo-se. A tecnologia é apenas a ferramenta. A comunicação organizacional vai 

além do avanço tecnológico. 

 

Mais do que demandar esforço e tecnologia, qualquer estratégia de 

comunicação com os funcionários precisa ser sensível e dar respostas rápidas 

às dúvidas que surgem com transparência, para construir credibilidade, e ser 
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proativa na definição e divulgação de mensagens que sirvam de inspiração 

na construção da nova empresa (ALONSO apud LICHT, 2011, p.85). 

 

No que se refere à comunicação interna, objeto de estudo desta pesquisa, muitos 

gestores acreditam que implantando como canais de comunicação internos de mídias sociais, 

já estão estabelecendo o diálogo. As mídias sociais são potencializadoras do diálogo, mas sem 

uma cultura organizacional que seja aberta ao compartilhamento, a colaboração, a troca de 

informações e veja os funcionários como interlocutores, o diálogo não vai ocorrer. Baldissera 

diz: “Por mais que a empresa queira o diálogo não significa que ele vai acontecer, pelo menos 

no primeiro momento. Ela vai precisar gerar espaços para que isso aconteça. [...] Não adianta 

eu criar um lugar... tenho um blog para vocês dialogarem, ok? Mas o que vai ser feito com 

isso? As pessoas temem, ainda mais no Brasil, que o fantasma do desemprego a toda hora ele 

está aí”
3
.  

É preciso cautela quando se abordam os benefícios da Internet, mas precisamente as 

mídias sociais, para não haverá o risco de uma abordagem tecnicista, colocando tais mídias 

como responsáveis pela efetivação de uma comunicação dialógica. “Vale lembrar também 

que a ferramenta não basta para criar a função” (WOLTON, 2010, p. 34).  

 A visão deve ser crítica, sendo importante não perder de vista que antes  da utilização 

das mídias sociais como instrumento para potencializar o diálogo no ambiente interno das 

organizações, é necessário uma postura por parte das direções em não ver a comunicação 

como uma forma de controle, porém ver a relação com o funcionário de forma colaborativa.  

Sem a flexibilização das hierarquias, a vontade por uma comunicação bilateral, a visão 

de que, quando um funcionário se manifesta contrário ao discurso de seu líder, pode vir a 

contribuir. Entre outros aspectos elencados ao longo deste estudo, o diálogo não vai ocorrer 

em mídias sociais internas. A viabilização do diálogo, mas uma vez se repete, só ocorrerá por 

meio de uma cultura organizacional que veja a importância das direções escutarem e não só 

falarem.  

 

A tolerância em relação ao outro, fundamento de toda comunicação 

normativa, tem pouca coisa a ver com a velocidade das trocas de 

informação. As relações humanas e sociais são muito mais complexas do 

que o facebook ou a navegação na internet. Como ficam o silêncio e o tempo 

                                                 

3
 Informações extraídas de entrevista realizada pela autora desta dissertação com professor da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Rudimar Baldissera, no dia 17 de novembro de 2011, no Seminário Internacional 

da Comunicação Mídias Locativas e Transmídia de que Meios e Mensagens está-se falando, que ocorreu na PUC 

Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS). 
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de reflexão com tantos blogs, twitters e todos esses fluxos?” (WOLTON, 

2010, p.42). 

 

 As mídias sociais representam apenas um instrumento que pode ter dois lados, isto é, 

servir à democratização da comunicação ou para o autoritarismo dos gestores mais 

tradicionais como mais uma forma de controle dos funcionários. Para o professor Rudimar 

Baldissera, reproduzirão aquilo que já acontece na comunicação interna, por si só não tem 

capacidade de introduzir o diálogo, se não houver uma cultura organizacional propícia. Ele 

afirma que: “Se aquela é cultura é cultura de participação é provável que essa tecnologia 

potencialize a participação. Se aquela cultura é de vigilância e castigo é provável que a 

tecnologia só amplie os níveis de vigilância, porque eu vou saber quem diz o quê; eu saberei 

quem tem ideias melhores e quem não tem ideias tão boas; quem só diz besteiras; só diz 

coisas que não têm que dizer e talvez até demita porque ele só não contribui com nada. A 

tecnologia para mim, as mídias e tal, olha, são a grande potência. Potencializam tudo porque 

assim como elas podem potencializar o diálogo, elas podem potencializar a vigilância [...] 

Quer dizer, não está posto, não é uma coisa sem então
4
”. 

Em tempos que se relacionar com os públicos estratégicos ganha peso de diferencial 

frente a alta  concorrência do mercado e que estes, em grande parte, estão familiarizados com 

o ambiente on-line,  `a Internet e à mídias sociais são atribuídos o poder de resolver todos os 

problemas de marketing no que diz respeito a seus públicos. “Aposta-se tudo na Internet 

como fator de democratização da cultura e do saber, esquecendo-se de que ambos dependem 

de experiências humanas e sociais que nada têm a ver com o acesso de todos a todos 

instantaneamente” (WOLTON, 2010, p. 43). 

Deve ficar evidente, contudo, que a Internet apenas dá visibilidade, facilita e 

operacionaliza uma política de comunicação que, se não for permeada pela transparência, pela 

democracia das ideias, não terá o efeito desejado. “Em resumo, a Internet, por mais 

importante que ela seja como instrumento em favor de liberdade, não apenas não substitui as 

demais tecnologias e procedimentos, mas também não está livre de ambiguidades” 

(WOLTON, 2010, p. 34). 

Quantas são as empresas que possuem seu perfil no facebook e no twitter e, ao 

consultá-los, só se observa o discurso da organização, muito mais de caráter de propaganda do 

                                                 

4
 Informações extraídas de entrevista realizada pela autora desta dissertação com professor da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Rudimar Baldissera, no dia 17 de novembro de 2011, no Seminário Internacional 

da Comunicação Mídias Locativas e Transmídia de que Meios e Mensagens estamos falando, que ocorreu na 

PUC Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS). 
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que de motivação de abertura de um relacionamento. Talvez o pior, sem nenhum post de 

comentário de um consumidor, de um funcionário, ou seja, sem qualquer indício de 

interatividade.  “A maioria das empresas está no Facebook e no Twitter, mas muito mais fala 

do que ouve e o pressuposto das redes é o relacionamento. As companhias usam as redes 

como se elas fossem mais uma mídia” (FIGUEIREDO apud CASTRO, 2011, p.22). 

As organizações devem desenvolver um modelo que inclua o estabelecimento de uma 

relação compartilhada com os seus públicos estratégicos; com uma comunicação bidirecional 

e dialógica, substituindo o modelo de só disparar informações, sem trocar ideias. Todos serão 

beneficiados desta forma.  

 

5.3 A reunião do igual 

Ao se abordarem redes sociais, também se levanta uma outra contradição sobre a 

democratização da informação na Internet. Na definição de redes de Wolton (2010, p.46), 

ocorre a reunião de indivíduos por interesses comuns. “Seja qual for o seu alcance, uma rede 

é, antes de tudo, comunidade, agrupamento do mesmo” (p.46).  

Tal como ocorre na sociedade em geral, as empresas não são formadas por indivíduos 

iguais, com valores e interesses comuns. “O desafio da globalização é não administrar a 

lógica comunitária, mas a heterogeneidade, numa perspectiva de convivência”. (WOLTON, 

2010, p.47). 

Ao se propor o diálogo no ambiente interno das organizações e utilizando as mídias 

sociais como forma de potenciá-lo, a intenção não é reunir ideias homogêneas, mas dar 

visibilidade para a diversidade, para as incertezas, para o contraditório, características que 

permeiam os relacionamentos nas empresas e que muitas vezes há tentativas de cerceá-las, 

quase sempre sem êxito e com resultados prejudiciais à própria organização. O debate de 

opiniões contrárias pode ser transformador da realidade e levar ao desenvolvimento, como foi 

discutido no capítulo II.  

Não há outra maneira de enxergar o diálogo a não ser da perspectiva da complexidade 

e sobre essa égide, Wolton (2010, p.47) ressalta a relação comunicacional entre aluno e 

professor no processo educacional semelhante à visão de Paulo Freire, conforme capítulo 

anterior: 

É por isso que, diga-se de passagem, nunca será demais elogiar as escolas e 

professores que, desde sempre, sabem da importância, para além das 

informações e dos conhecimentos, do diálogo tão complexo entre os seres 

vivos. Sabem que as tecnologias, do rádio à televisão, passando hoje, pelo 

computador, abrem novas pistas para a pedagogia e o ensino, mas sabem 
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também, por experiência, que esses canais, por mais interativos e sedutores 

que sejam, não possuem a eficácia da imperfeita e perturbadora comunicação 

humana, sem a qual não há transmissão de conhecimentos nem educação 

humana (WOLTON, 2010, p. 47).   
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CAPÍTULO IV - A COMUNICAÇÃO INTERNA DIALÓGICA NA 

PERSPECTIVA DOS ESPECIALISTAS  

 

As entrevistas foram realizadas com gestores de comunicação das quatro empresas, 

sendo 3M, Odebrecht, Ericsson e Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) com segmentos 

diferentes, para se obter o conhecimento de realidades diversas. Também, compuseram o 

quadro de entrevistados uma agência especializada em comunicação interna digital, a Tritone 

e mais cinco docentes de várias instituições de ensino: Claudia Moura, da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Ivone de Lourdes Oliveira, da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Rudimar Baldissera, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Margarida K. Kunsch da Escola de 

Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA USP) e Marlene Marchiori da 

Universidade Estadual de Londrina. Os docentes são orientadores de projetos pesquisas na 

área, pesquisadores do assunto, inclusive com diversas publicações sobre comunicação 

interna.  

As entrevistas seguiram a metodologia detalhada na introdução, com dois roteiros de 

questões, objetivando profundidade e voltados para docentes e gestores da área de 

comunicação organizacional. Ambos seguem em anexo posteriormente. Primeiro, houve 

entrevistas com o diretor de Comunicação da Odebrecht, Marcio Polidoro e com a professora 

Dra. Claudia Moura. A seguir, foi necessária uma reavaliação nos roteiros para dar sequência 

ao restante das entrevistas. As alterações no roteiro tiveram como finalidade obter maior 

objetividade; foi acrescentada a questão sobre a definição de comunicação, conforme 

questionamentos da banca de avaliação da qualificação. Portanto, nas primeiras duas 

entrevistas a questão “o que é comunição” não apareceu. 

Em relação às empresas, percebeu-se grande resistência de muitas quando consultadas 

a ceder entrevistas para acadêmicos. Foram e-mails não respondidos, outros dizendo que a 

política da empresa não cedia entrevistas a acadêmicos. Alguns responderam 

afirmativamente, mas não agendavam data para o encontro. Talvez, essa tenha sido a parte 

mais morosa, o agendamento de entrevistas com os responsáveis das empresas que, de algum 

modo, pareciam não demonstrar credibilidade quanto à contribuição das pesquisas 

acadêmicas. 

Posterior à transcrição na íntegra das entrevistas, foram feitas as análises confrontando 

com o estudo bibliográfico sobre o assunto abordado neste estudo. Este capítulo, por fim, foi 
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organizado a partir da análise das entrevistas de tópicos com a exposição de ideias de 

entrevistados sobre o assunto. Considerando a extensão das entrevistas, foram selecionadas 

falas mais significativas sobre os tópicos elencados de modo a não tornar o texto exaustivo. 

Salvo que muitas das falas se repetem entre os entrevistados, conforme fica explícito na 

apresentação das análises. As transcrições na íntegra das entrevistas estão em anexo para 

possíveis consultas.  

 

1.Acertando o conceito de comunicação 

A discussão sobre o conceito de comunicação presente nas entrevistas apresenta 

transmissão de informação. Quando há somente ela nas empresas, pode ou não ser 

considerada comunicação. De modo geral, as organizações escutadas não diferenciam 

informação de comunicação, até porque a prática de suas áreas de comunicação interna, 

objeto de pesquisa deste estudo, é baseada total ou quase totalmente em transmissão de 

informação.  

Apesar de se perceber mais à frente deste capítulo que a CPFL tem e planeja alguns 

canais mais interativos e dialógicos com seus funcionários, a analista de comunicação da 

empresa, Thais Fernanda A.G. Carvalho
5
, foi a mais contundente na reposta sobre o 

entendimento de que comunicação é informação, ao dizer: “Informação é comunicação. A 

gente divulga, a gente tem um critério, por exemplo, se chega uma área e quer fazer um e-

mail marketing  à empresa toda para falar que ela tem uma estrutura nova na área dela. Não, a 

gente tem um critério de relevância. Isso é comunicação? É, mas quem realmente precisa 

saber disso? É a empresa toda? Não. A gente tem um questionário para quando  receber uma 

demanda de campanha, de notícia”.  

Lucia Ziliatti
6
, gerente de Relações Públicas da 3M, até acrescenta a palavra integrar 

em sua definição de comunicação, porém explica depois que é estritamente no sentido da 

transmissão de informação. Também, pela prática do setor descrita ao longo da entrevista, fica 

claro que é a comunicação da organização não inclui a troca e espaços para opiniões além do 

discurso da própria empresa. Lucia Ziliatti diz: “Então, eu vejo a comunicação muito nesse 

tripé que eu lhe falei, informação, integração e reconhecimento. [...] É uma oportunidade pra 

você levar uma informação, uma oportunidade pra você integrar e fazer com que todos fiquem 

                                                 

5
 Jornalista e desde 2008 trabalha na CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), no dia 22 de dezembro, na 

sede da empresa. 
6
 Jornalista e há 15 anos trabalha na área de comunicação da 3M. A entrevista foi concedida em 19 de agosto de 

2011, na sede da empresa, em Sumaré (SP) 
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sabendo daquilo ou tentar dar uma abrangência maior e pra você reconhecer. As pessoas, 

assim, gostam muito de ver o resultado de seu trabalho publicado no jornal, divulgado num 

aviso, apresentado lá na reunião do communication meeting, as pessoas gostam muito”.  

Como exceção em relação às outras organizações ouvidas, a gerente de Comunicação 

da Ericsson, Laila Pinheiro Silva
7
, acredita que a comunicação, devido ao avanço tecnológico, 

tem de ser entendida na atualidade como bilateral, ao explicar: “A tecnologia tem permitido 

que cada vez mais isso aconteça. Se eu tinha algumas limitações tecnológicas até para 

executar e me comunicar, hoje a gente consegue permitir que isso aconteça de uma maneira 

mais estruturada, mais ágil e realmente estimule, que busque no outro aquele feedback, aquela 

informação que a gente quer trocar”. Apesar de uma visão determinista no sentido de ressaltar 

a tecnologia como única responsável pelas transformações na comunicação, a profissional já 

menciona a questão da troca, mostrando uma percepção de um receptor que também pode ser 

emissor. Outra questão é que, aparentemente, ela não vê a comunicação como estática, mas 

como potencializadora de mudanças. Acrescenta: “Então, eu acho que a gente hoje já 

consegue realmente estar no momento da comunicação que a tecnologia tem um peso 

importantíssimo para viabilizar muitas coisas, estimular outras tantas novas, que a gente nem 

está preparado para enfrentar, mas que só faz com que toda a base do processo de 

comunicação aconteça, que um possa emitir, que outro possa trocar mensagens, informações e 

aí gente tem, obviamente, outro passo que a comunicação pode ter de mobilizar pessoas e essa 

mobilização gera mudanças e tudo mais”. 

Já, aos professores, pesquisadores da área, em sua maioria, o conceito de comunicação 

é mais complexo e colocam a troca de ideias, opiniões e as relações como imprescindíveis 

para que a comunicação ocorra. 

De maneira contundente, a professora Dra. Margarida K. Kunsch
8
, afirma: “[...] eu 

vejo que comunicação pressupõe uma interação entre quem comunica e quem recebe, vai 

muito além de uma informação, pressupõe uma troca de ideias, uma troca de opiniões”.  

 Para eles, informar faz parte da comunicação, mas somente transmitir não se 

considera comunicação quando se refere à emissão de mensagens. “A comunicação é um 
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processo multifacetado, é um processo amplo, é um processo abrangente que foge, que amplia 

esse fluxo informacional [...]”, explica a professora Dra. Ivone de Lourdes Oliveira
9
. 

O professor Dr. Rudimar Baldissera
10

 amplia o conceito de comunicação, incluindo a 

questão da relação e produção de sentidos, ao considerar um processo dinâmico e contínuo, 

sem que o veja apenas como transmissão de informação e interação de seus participantes. 

Assim, afirma: “Nunca está pronto, por isso a ideia de construção de sentidos assim por 

diante, além de prever ali a relação. Quer dizer, à medida que se entra em relação, os sentidos 

vão sendo alterados, eles vão circulando, assim por diante. Então tem essa base”. Baldissera 

ressalta, porém, que essa relação é de disputa. “[...] mas sempre é uma relação de forças, que 

dizer, comunicação é relação”.  

 

1.1.Comunicação Organizacional  

Ao especificar o conceito de comunicação à comunicação organizacional, para as 

empresas, ela  reforça o fato de ser sinônimo de transmissão de informação, ocupando o papel 

de organizar  forma, conteúdo e quantidade de notícias sobre a empresa e o negócio que o 

funcionário irá receber. O objetivo é a busca de um maior comprometimento do trabalhador 

com a empresa. Também, divulgam-se amplamente as informações necessárias sobre seus 

deveres e direitos em relação à função ocupada. A analista de Comunicação da CPFL relata: 

“A gente parte daquela premissa: quanto mais informação correta e oficial o colaborador tem, 

mais assertivo a empresa vai ser, ele vai ficar muito mais..., vai confiar muito mais na 

empresa. Ele não vai se sentir traído, ele não será o último a saber. Ele se sente parte. A nossa 

visão de comunicação interna é essa: fazer com que o colaborador se sinta parte da empresa”.  

Para se sentir parte da empresa, o funcionário deverá mais do que receber informação, 

sentir-se participante e isso implica ser ouvido. “[...] porque, para esses sujeitos se sentirem de 

fato participantes, não estou falando aqui no sentido manipulativo, estou falando realmente no 

sentido participante, eles qualificam os processos, eles tendem a não se importar inclusive em 
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compartilhar conhecimento. [...] porque é uma relação, no momento que eu participo, que me 

escutam, que eu percebo que há essa escuta, eu me sinto mais organização e não outro da 

organização. Há, ali, uma dinâmica, talvez, que supere aquele ranço de eu, outro, no sentido 

empregado caçando o empregado e o contrário”, entende o professor Rudimar Baldissera.  

De acordo com Kunsch, se a empresa só transmitir informações, ela não tem 

comunicação. “Olha, normalmente generaliza-se tudo. Agora, na medida em que as empresas 

simplesmente produzem um veículo informativo, elas na verdade estão informando”.  

O sócio-diretor da agência Tritone, Fernando Estanislau
11

, especializada em canais 

comunicação de novas tecnologias para a comunicação interna, possui uma visão altamente 

mercadológica, no sentido de ver que a comunicação organizacional tem unicamente, como 

função, embutir compreensão dos funcionários uma imagem positiva da empresa como se os 

trabalhadores não tivessem opinião nem discernimento para ver a realidade, isto é, tudo que é 

divulgado pela comunicação eles absorveriam sem confrontar com o que vivem e percebem 

diariamente no ambiente interno. O objetivo da comunicação é engajar o funcionário no 

sentido de ele entender o que a empresa produz, as normas e executar seu trabalho de maneira 

satisfatória. Afirma: “O objetivo é que todo mundo esteja muito engajado, mas para você estar 

engajado no lugar que  trabalha, na Instituição da qual você  faz parte, precisa ter muita 

ligação com esses princípios e valores e muitas vezes entender: aqui eu gero satisfação, aqui 

estou engajado, aqui eu entendo como faz, executo meu trabalho direito, entendo os guides, 

normas, as regras, como deve entender bem meu cliente [...] Aqui, estou como eu atendo bem 

a sociedade, que benefício eu levo para a sociedade. Aqui, por tudo isso,  estou engajado e  

ergo a bandeira de minha Instituição.” 

Para Estanislau, a comunicação está em um bom momento ao conseguir que os 

funcionários não sejam tão críticos, a diversidade e discordância não façam mais parte da 

organização que, segundo a visão dele, seria a única a ter voz no ambiente interno. Ele diz: 

“As pessoas têm que estar ali dentro, respeitando o que a empresa define como seus objetivos, 

suas metas. Você tem de fazer sentido dentro de uma estrutura, tem de bater com que você 

acredita. Então, eu acho que o passo mais ‘bacana’ da comunicação corporativa é quando 

você já está falando nesse patamar, quando o nível de comunicação ‘bacana’ já existe, onde o 

funcionário não é tão crítico, ele entende quais são os processos, ele entende o porquê 
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daqueles processos e fala: bem, eu sou neutro e estou positivo. Ele não pode estar negativo 

perante a causa, ou não cabe ali”.  

Ver a comunicação dessa forma ultrapassa a questão da transmissão de informação e 

considera os funcionários como tábulas rasas que, ao receberem informações, terão o 

comportamento desejado, sem refletir sobre o que está sendo passado. Tal forma de pensar 

desconsidera ainda que o funcionário seja um ser humano e, por isso, como já foi colocado ao 

longo deste estudo, um ser complexo, contraditório, com experiências vividas, cultura entre 

outras características que fazem dele um indivíduo singular.  

É claro que, se o empregado não concordar com o modo como a empresa atua, ele não 

terá condições de trabalhar ali, mas isso é ser muito distante da questão de ele não ser crítico e 

ser neutro.  

Nessa mesma direção, talvez mais velada e organizada, a Construtora Norberto 

Odebrecht trata a comunicação como um instrumento para que seus funcionários tenham 

comportamentos e conceitos que os levem a falar positivamente da empresa. O diretor de 

comunicação da empresa, Marcio Polidoro
12

, compara a comunicação com religião, dizendo: 

“[...] as pessoas aqui a gente chama de integrantes, você integra a Odebrecht, você não é 

empregado, porque a relação de emprego tem essa relação de atividade e aqui nossa relação é 

com resultado com o qual nós nos comprometemos. Então, tem de haver um sistema de 

comunicação permanente, ativo, muito fluído, muito atualizado, para que esse espírito 

permaneça, porque isso é uma coisa quase doutrinária. É o aspecto da religião, a religião 

sobrevive por isso, porque você fica o tempo todo retomando os conceitos, os princípios, os 

valores, as crenças, os dogmas, senão eles se perdem”.  

A Odebrecht mantém o foco de sua comunicação na relação face a face entre líder e 

liderados, sendo que os canais de comunicação existentes têm como finalidade subsidiar de 

informação os líderes. Para isso, os líderes, em sua maioria engenheiros, são treinados. “No 

caso da comunicação, nós sabemos perfeitamente que o engenheiro não é preparado para 

manejar os meios, nem os conteúdos de comunicação de forma competente. Na Odebrecht, 

porém, ele é obrigado a ter essa competência. Então, um trabalho enorme que nós fazemos, 

nós profissionais da comunicação e especialistas, é de qualificar pessoas, capacitá-las para 

isso. Nós damos todo o apoio que o profissional precisar. Esse apoio inicia-se com o 

desenvolvimento de uma cultura, um trabalho quase doutrinário para ele perceber que tem 
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uma responsabilidade perante a organização com a imagem porque a imagem é nosso 

principal ativo intangível e a imagem é que nos perpetua”, conta Polidoro.  

Ter uma imagem positiva perante aos funcionários para que eles a reproduzam em 

seus círculos de relacionamentos sociais é objetivo da comunicação de toda a empresa.  É 

diferente, no entanto, quando as organizações usam como estratégia para isso um discurso 

exaustivo e repetitivo de evidenciar as características positivas, nem sempre condizendo com 

a realidade. Essa forma de atuação da comunicação é diferente daquela em que a organização 

procura, com ações efetivas, proporcionar a percepção dos funcionários por meio da vivência 

em um ambiente interno que realmente corresponda àquilo que é divulgado. Não é necessária 

uma doutrina. Retomando a apologia da religião com a comunicação, é importante destacar 

que muitas religiões utilizam-se do temor de “ir para o inferno” como o principal argumento 

de persuasão para seu seguidor ter a postura que elas colocam como adequada É diferente de 

mostrar que o respeito ao ser humano, com uma prática diária, o que dificilmente as igrejas 

fazem, é uma questão ética e de cidadania para um convívio mais harmonioso em sociedade.  

A comunicação deverá contribuir para que os funcionários tenham uma imagem 

positiva da empresa, mas isso terá de acontecer por meio de um relacionamento mais 

próximo, com espaços para discussões em que a diversidade também seja admitida e os 

diferentes participantes do processo comunicacional sejam ouvidos e tenham voz. Assim, eles 

irão sentir-se integrados como realmente parte da empresa. Segundo Baldissera, a empresa 

deverá ouvir seu funcionário, com intenção de adquirir novos conhecimentos, pois faz a 

seguinte leitura: “Não é escuta pela escuta, mas é uma escuta intencional, não no sentido de 

vou caçar as bruxas, mas no sentido de vou apreender com isso, vou qualificar os processos 

com isso. Para mim, a comunicação passa por aí”. 

Não se tem a intenção de dizer que por meio de uma comunicação mais dialógica irá 

chegar-se a um ambiente interno harmonioso e sem conflitos. A relação de compra e venda de 

trabalho sempre existirá e, com isso, tensões permaneceram. Segundo a professora Oliveira, a 

comunicação poderá auxiliar na redução e administração dessas tensões e conflitos. Ela diz: 

“Há um tensionamento constante entre o que a empresa deseja e que os empregados desejam, 

quer dizer, pra haver uma comunicação teria que ser atendido tanto um polo como outro, não 

vou nem chamar de receptor e emissor, porque eu acho que hoje, quando se pensa em 

comunicação, você tem de juntar esses dois”. 
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Na mesma linha da definição de comunicação de Baldissera como produção de 

sentido, a professora Marlene Marchiori
13

 contribui, ressaltando que a comunicação interna 

deve ser vista sob a perspectiva da relação que necessariamente tem interações, ultrapassando 

a ideia de emissor, receptor e mensagem. Mais do que produzir sentidos, para Marchiori, no 

ambiente interno das organizações, há o contrassentido. Ela afirma: “Hoje, a gente está 

trabalhando também no contrassentido. Então as diferenças que podem levar a construção de 

um sentido como pode manter um contrassentido [...]”.   

 Aos docentes da área, a comunicação organização deve ser vista sobre a égide da 

Teoria da Complexidade, pois trabalha com seres humanos, recebe influências do ambiente 

externo. Deve, também, ser vista como um processo em movimento, com momentos 

organizados, mas passa por desafios, desorganizando-se e transformando-se. O resultado é a 

inovação, não é um processo universal. Faz parte de um todo, isto é, de um meio social, de um 

sistema político e econômico, também considerados. As organizações e seus sistemas de 

comunicação não têm fim em si mesmo. A comunicação não é um instrumento, ela faz parte 

do negócio da organização também. “Comunicação não é ferramenta. Comunicação é um 

campo de conhecimento, que tem a sua epistemologia, que tem as suas lógicas e tal. Esse 

campo pode pensar nas relações, nos relacionamentos que se estabelecem aí dentro 

(organização)”, diz Oliveira. 

Baldissera divide a comunicação organizacional em três estágios de acordo com 

maturidade da empresa em relação a sua comunicação: 

 

  Organização comunicada: informações divulgadas da empresa pela própria 

organização por meio dos diversos canais de comunicação internos e externos. É o 

discurso da organização. “[...] portanto a fala autorizada, a fala legitimada, eu dou 

visibilidade, quer dizer, eu seleciono”, explica Baldissera;  

 Organização comunicante: agrega a organização comunicada e acrescenta a produção 

de sentidos, isto é, entende que a comunicação é complexa e tem coisas ditas sobre 

ela ou  sentidos diversos atribuídos do que a empresa pretendia. “mesmo que ela não 
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tivesse essa intenção, Baldissera usa o seguinte exemplo para ilustrar a organização 

comunicante. ‘Se a organização arrumou o jardim querendo dizer que ela é uma 

organização preocupada com as questões estéticas e tal, vai depender sempre do 

sentido que eu vou atribuir aqui do outro lado [...]’”; 

 Organização falada: é dessa terceira dimensão o que falam da organização, nos mais 

diversos meios, até mesmo em pesquisas com os funcionários. Dimensão em que a 

empresa vai escutar o que seus diversos públicos pensam dela.  

 

De modo geral, todas as dimensões apresentadas por Baldissera estão interligadas, 

dependentes, ou seja, é necessário saber o que estão pensando ou falando da empresa para 

planejar a comunicação com seus públicos de interesse. Não é mais possível, portanto, só falar 

sem escutar. “Então, o que está ocorrendo, a percepção que eu tenho, sendo antes da 

organização comunicada suficiente ou a principal, cada vez mais há um deslizamento, cada 

vez mais a organização comunicada depende das outras duas, principalmente da organização 

falada”. 

Em tal sentido, a professora Dra. Claudia Moura
14

 reforça que na comunicação interna 

não tem como só um lado falar, o diálogo deve fazer parte. Afirma: “As pessoas têm de 

conversar, não pode só uma pessoa falar  à outra, tem de ter um retorno, tem de haver um 

diálogo, o diálogo é fundamental”.  

Para sintetizar toda essa abordagem sobre a comunicação organizacional,                                                                                                

cita-se a fala de Marlene Marchiori: “A comunicação também é educar no sentido de não se 

limitar à execução de tarefas, ela é parte do negócio, é a própria organização. A comunicação 

educar no sentido de as pessoas saberem o que é, mais do que saberem o que é, passarem a 

realmente valorizar a comunicação não só como executor de uma tarefa”. 

 

1.2.1. Funcionário como interlocutor 

Para se obter uma comunicação organizacional mais participativa e dialógica, é 

necessário também ver o funcionário como interlocutor, mostrado ao longo do capítulo II, 
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contemplando o outro como sujeito. Essa visão é reforçada pelos docentes nas entrevistas.  “E 

se você trabalhar correlações, e eu reforço isso o tempo todo, você tem de trabalhar com o 

outro e quando você está na perspectiva informacional, esse outro aqui é algo que recebe 

alguma coisa, não é uma pessoa. Se você percebe como relação ou relacionamento pressupõe 

o outro, sujeito também, aquele que tem ação própria”, afirma a professora Oliveira.  

Quando falamos de sujeito, entende-se como um indivíduo que tem história, 

experiências vividas, cultural, entre outras características que o tornam singular entre todos os 

outros indivíduos. Tais características individuais irão influenciar seu comportamento, modo 

de pensar, relacionar-se, trabalhar e viver coletivamente, como acontece, por exemplo, no 

interior das empresas.  

Não existe receptor passivo, mesmo que as organizações pensem uma comunicação 

unilateral, sem espaço para opiniões, ideias ou qualquer outro tipo de questionamento. Seus 

funcionários irão manifestar o que pensam de outra forma, mesmo que seja fora da empresa. 

De acordo a professora Oliveira, é uma relação de interdependência, portanto o ambiente 

interno, com auxílio da comunicação, deve representar um espaço de negociação. Ela reforça: 

“Se é de interdependência, eles têm de se entender; eles têm de buscar algo que é esse espaço, 

que eu chamo de espaço comum. É o espaço da negociação”.   

Para Baldissera, a organização não tem capacidade de limitar a opinião dos 

funcionários. Em algum momento, nas mais diversas formas, ele irá manifestar-se. Esses 

integrantes das empresas são pessoas não só com objetivos comuns, mas também individuais 

e é justamente nesse ponto que se diferencia a concepção de empresa como somente um 

agrupamento de sujeitos. Segundo o professor, a organização não deve apenas mudar sua 

visão para um funcionário que é interlocutor, mas seu conceito de organização. Acrescenta: 

“[...] de uma forma muito mais complexa dos objetivos da organização, as pessoas que estão 

na organização, esses sujeitos também têm objetivos. E se eles, de uma forma ou de outra, não 

alcançarem seus objetivos, eles vão agir ou reagir àquela situação seja não produzindo o que 

precisam produzir, boicotando os objetivos organizacionais,  demitindo-se, produzindo com 

menos qualidade do que eles poderiam produzir, de uma forma, dando muita situação de 

doenças do trabalho, quer dizer, revelando um segredo para o concorrente. Isso porque ele 

sofre muito ali dentro”. 

Se pensada a comunicação em nível da recepção da informação, que não é objetivo 

desse estudo, de acordo com Baldissera, somente a transmissão de informação poderá  tornar-

se uma comunicação efetiva. No momento em que o receptor, de posse daquela informação, 

não sendo passivo, produzir sentido, terá, assim, uma reação com aquela mensagem, nem que 
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seja por meio da mudança de gestos. “Porque a pessoa pode até não me dar um retorno verbal, 

pode não ser hoje, mas amanhã ela poderá arrebentar uma máquina. Ela vai reagir em cima 

disso, ela vai dizer coisas com isso, ela vai produzir outros tipos de comunicação [...]”, 

explica Baldissera. Tal situação poderá ser vista de maneira geral, em organizações marcadas 

por uma gestão autoritária, eclosões de greves, entre outras manifestações, como foi o caso 

relatado aqui neste estudo, o exemplo da Odebrecht na Usina de Santo Antonio, no capítulo 

II, página 54. 

Assim, também vê a gerente da 3M funcionários não aceitando mais empresas que 

somente exploram sua mão de obra e, mesmo com medo de perderem o emprego, sempre 

encontram uma forma para tornar visível sua insatisfação, além de procurarem outras opções 

de trabalho. “Eu tenho a impressão de que o trabalho, o emprego é importante, mas não é algo 

que se eu tiver numa situação de que o funcionário está descontente, ele encontrará 

mecanismos pra demonstrar seu descontentamento, poderá demonstrar sua insatisfação. Acho 

que o funcionário tem de ser tratado com respeito, com cuidado, com atenção e 

transparência”.  

A 3M, no entanto, entende que a transmissão de informação por si só dá conta de 

tornar o funcionário como seu parceiro ou como a empresa prefere referir-se, embaixador da 

marca. Ela diz: “E o funcionário vai traduzir com fidelidade o que ele recebe aqui dentro. Se 

ele receber coisas boas, se ele vir um bom ambiente, se ele for tratado com respeito, com 

dignidade, se ele achar que é capaz de fazer ou que poderá contribuir mais, ele vai falar disso 

aí fora, na comunidade onde ele está. Ele falará disso na família, na igreja, no bar que ele 

frenquenta, clube que ele frequenta. Acho que é um conjunto, forma percepções por conta de 

um conjunto de informações que você recebe, a gente tem sim essa preocupação”.  

Segundo Polidoro, a comunicação na Odebrecht também busca que o trabalhador seja 

responsável por transmitir uma imagem positiva da empresa, colocando isso como uma 

função de responsabilidade de cada funcionário. “Nós entendemos que o principal agente de 

formação de nossa imagem são as pessoas que trabalham aqui dentro. Nós dizemos que a 

responsabilidade pela formação e preservação da imagem é de cada um e essa é 

reponsabilidade delegada. Cada um, quando entra aqui, assume esse compromisso perante a 

organização [...]” 

Na Ericsson, de certa maneira, eles também acreditam que a comunicação satisfatória 

com o funcionário é subsidiá-lo de informações sobre a empresa, o negócio e sua atividade. 

“Então, eu acho que a gente tem olhado muito o funcionário como alguém que a gente 

entende, a gente quer agregar valor para você; quando a gente fala em agregar valor ao 
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negócio, a gente quer agregar valor para você, que você realmente seja aquilo que é 

comunicado para você, isto é, seja relevante para você e você saiba onde achar também”, 

afirma Laila Pinheiro Silva.  

Estanislau quando também perguntado sobre a possibilidade do funcionário ser 

protagonista da comunicação organizacional, mais uma vez, ficou evidente que o 

entendimento é a limitação da comunicação como transmissão de informação. Para o diretor 

da agência, o funcionário ser protagonista só é possível na atualidade em pequenas empresas. 

Ele acrescenta: “Isso vai funcionar para empresas de menor porte, em que você tem processos 

mais resumidos, menos complexos, menos burocráticos, aí, você vai terá a facilidade de ter 

esse funcionário quase que você indo para informar e ele voltando com a informação pronta. 

[...] Isso é o que todo mundo está buscando, mas imagine grandes estruturas, empresas que 

têm filiais mundiais ou estão mesmo numa região só, como Brasil, em três, quatro unidades, 

como você faz para que todos estejam no mesmo nível de informação?”.   

Ao contrário das afirmações das gerentes de comunicação da 3M e da Ericsson, Moura 

acredita que a organização precisa dar voz aos funcionários. Tratar o funcionário como 

interlocutor é, entre outras coisas, ouvi-lo e contar realmente com sua colaboração para 

inovações no negócio. O ouvir também deverá estar coerente com os objetivos individuais de 

cada um, afinal trabalhador algum irá contribuir para melhorias se não tiver um retorno que 

ele tenha como reconhecimento por seu esforço. “E o funcionário, claro, ele poderá inclusive 

melhorar o processo da empresa, melhorar os processos organizacionais, melhorar a gestão. 

Ele tem condições de fazer isso com muita propriedade, porque ele está no dia a dia desses 

processos, então, às vezes grandes contribuições são dadas por funcionários que podem até 

minimizar o conflito, deixar de onerar tanto uma etapa”, elenca a professora Moura os 

benefícios da participação do funcionário para a empresa. 

Aos docentes, a transmissão de informação faz parte da comunicação e, na opinião de 

alguns, seria um estágio inicial da comunicação organizacional. Com o amadurecimento da 

organização e de seus públicos, a comunicação passaria ser mais interativa, mais dialógica. Se 

a comunicação da empresa for baseada somente na transmissão de informação, é consensual 

que ela será uma comunicação unilateral.  

Por outro lado, Marchiori ressalta que a informação é necessária inclusive quando se 

pretende construir o conhecimento. Para ela, a informação também vai fazer parte do processo 

de uma comunicação bidirecional. “Informacional será que é só unidirecional, porque eu 

preciso de informação para tudo. [...] Então, a informacional não quer dizer que você está só 

na comunicação unidirecional, na via de mão única, aquela que determina comportamentos”.  
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Há, portanto, por parte dos docentes, a preocupação em abordar o papel do trabalhador 

como sujeito participante da comunicação organizacional, fato não notado com tanta 

visibilidade nas entrevistas das organizações as quais  parecem mais focadas nos canais de 

comunicação e na gestão do fluxo de informações a serem divulgadas para formar o chamado 

embaixador da marca. 

As organizações até citam a questão dos funcionários terem benefícios, mas não dizem 

nada a respeito com clareza sobre o quanto as empresas são responsáveis pela própria imagem 

a partir da postura com seus públicos estratégicos e com a comunidade onde estão inseridas. É 

difícil exigir que um funcionário fale bem da empresa quando ele percebe ser a organização 

corrupta, não ética, sem transparência. Em momento algum nas entrevistas, os gestores dizem 

trabalhar com as direções para que estas assumam postura mais transparente. 

 

2. Desafios da Comunicação Interna 

Baldissera vê como o maior desafio da comunicação interna, em tempos atuais, a 

competência das organizações para escutar. “A competência de escuta implica processo de 

compreensão do outro, desses códigos culturais do outro, em compreensão de como as coisas 

são construídas, quais  sentidos  a organização tem para o empregado, no caso do seu trabalho 

diretamente, qual é o sentido dessa empresa ou organização? Porque a partir daí, vou poder 

qualificar o processo.”  

Já, as organizações não veem o escutar como desafio. De modo geral, o principal 

desafio para ela é que o funcionário se sinta informado. No caso da CPFL, somente por meio 

da informação que o funcionário vai  sentir-se parte. Seria, assim, o maior desafio da 

comunicação. “Então, eu acho que esses são os desafios, trazendo o colaborador muito mais 

perto da gente, para que ele se sinta realmente comunicado [...]”, destaca a analista de 

comunicação da empresa. 

A Ericsson coloca a questão de reter talentos, por meio do apoio ao setor de Recursos 

Humanos, com a divulgação de informações sobre os benefícios. “O nosso maior desafio é 

conseguir mostrar o quanto a Ericsson é uma empresa interessante para eles trabalharem 

realmente, mostrar todas essas formas, políticas, benefícios que eles têm aqui,  condizentes 

com a sociedade, em relação a isso”, diz Laila Pinheiro Silva. 

Além da questão de reter talentos, Kunsch coloca que, atualmente, são muitos os desafios da 

comunicação interna, entre eles, a questão dos funcionários terceirizados que não possuem 

todos os benefícios dos efetivos nas organizações. A professora, dessa forma, ressalta como 

imprescindível ver a comunicação além das mídias. “O mundo mudou radicalmente, nós 
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temos novas relações de trabalho, então, não dá mais para fazer uma comunicação como 

antes, muito massiva. Você tem de levar em conta diferentes vertentes, diferentes situações e 

complexidade mesmo como, por exemplo, a figura do terceirizado”. 

 

3. Profissional da Comunicação 

A questão de uma comunicação mais dialógica, participativa e menos instrumental 

passa também pelo papel dos profissionais da área nas organizações. Assim, a professora 

Kunsch entende que o comunicador deva ter uma formação acadêmica relevante, não 

possuindo apenas conhecimentos técnicos, mas abrangentes a outras áreas humanísticas. Para 

ela, ainda é fundamental que tais profissionais conheçam, em detalhes, seus públicos de 

interesse. Diz o seguinte: “Eu acho que ele precisa ter sensibilidade para perceber as 

realidades com as quais ele vai trabalhar e quais são os melhores meios. Às vezes, aquilo que 

ele está pensando como ideal talvez não seja. Isso ele vai saber por meio de observações 

também, conhecendo o terreno onde pisa”. 

Para Kunsch, é fundamental usar da verdade, transparência e ética na comunicação 

interna, deixando de lado “aquela comunicação ufanista, bastante usada na área de marketing, 

do chamado marketing de incentivo, é como se ali fosse uma verdadeira lavagem cerebral”.  

Da mesma forma, Oliveira acredita que o profissional da área de comunicação 

organizacional deve transpor os conhecimentos técnicos para ter uma visão ampla do contexto 

atual da sociedade e clareza de que informação não é comunicação.  Assim, afirma: “Então, 

para que o profissional saia desse foco informacional, ele tem de conhecer mais a dinâmica da 

sociedade, o cenário contemporâneo e como isso interfere ali dentro, porque, ali dentro, há 

pessoas e ele tem de entender o que é a pessoa naquele contexto e o que é a empresa 

também”.  

Marlene Marchiori acrescenta como função da área de comunicação o incentivo da 

interatividade entre as pessoas que fazem parte da organização, sendo o diálogo o 

protagonista dessas relações. Ela diz: “[...] a área de comunicação precisa incentivar a 

comunicação relacional, vamos dizer assim, ou comunicação interacional por meio da 

dialogicidade que é o diálogo das conversações”. 

Na questão das relações, Oliveira vê que o papel do profissional de comunicação na 

organização é de trabalhar com o outro, é de mediador.  Afirma: “É um papel difícil porque é 

um papel que pode ser de mediador como pode ser de negociador. [...] eu tenho de entender 

um lado e outro como os interesses são diferentes. Eu tenho de buscar formas de 
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entendimento entre esses dois polos e essa forma de entendimento para mim passa pela 

negociação”.  

  

4. Diálogo 

Todos os entrevistados ressaltaram o valor do diálogo para a comunicação interna. Ao 

questionar-se, no entanto, em que situações ele acontece nas organizações pesquisadas, 

percebe-se que nem sempre o observado por elas como diálogo está em sintonia com o 

conceito apresentado ao longo da pesquisa. Para a maioria das empresas entrevistadas, quando 

permitem que seus funcionários façam perguntas sobre o discurso apresentado, já estão 

promovendo o diálogo. O proposto nesta pesquisa e também defendido por alguns dos 

pesquisadores entrevistados é que o diálogo inclui troca; ou seja, vê o funcionário não apenas 

como receptor, mas como interlocutor, com ação própria, sendo capaz de opinar, trocar ideias, 

colaborar com novas ideias, isto é, ter uma posição mais crítica. Em tal sentido, não cabe 

pensar a comunicação como um processo linear. “Se estou falando de interlocutor, estou 

incluindo aí que ele faz parte, ele tem de ser envolvido, mas não ser envolvido no sentido de 

se comportar ou fazer aquilo que a empresa estabeleceu. [...] Essa pessoa tem história, essa 

pessoa viveu coisas ali, essa pessoa sabe de coisas ali, ela tem expectativa com relação à 

empresa, ela tem críticas em relação a empresa”, afirma a professora Oliveira. 

Entende-se que, para ocorrer o diálogo nas organizações, deve haver a participação 

efetiva do funcionário, sendo ele escutado e tendo voz, caso contrário o diálogo não acontece. 

“Para mim, o diálogo vai implicar essa interação de disputa desses sentidos, quando há uma 

expressão de percepções de mundo, digamos assim, sobre esse mundo. Algum aspecto desse 

mundo está em questão e os sujeitos, de forma ou de outra, atualizam suas percepções, veem, 

expressam essas percepções e, a partir daí, existe uma interação sobre essas questões. Acho 

que aí vai ter diálogo, antes me parece que não”, afirma Baldissera. 

Algumas empresas como a CPFL e a Ericsson, quando lhes perguntam sobre canais de 

comunicação mais dialógicos, elas citam as reuniões presenciais entre líderes e liderados, o 

face a face. A área de comunicação envia o conteúdo a ser informado com um roteiro, o qual 

inclui possíveis perguntas dos funcionários sobre o assunto. Na verdade, não há espaço  nem  

interesse de ouvir a opinião dos empregados, o que seria uma forma mais próxima de 

transmissão de informação.  

Na Ericsson, o face a face funciona como um reforço do conteúdo já divulgado. “A 

gente faz alguns pacotes de comunicação e treina os líderes para falar sobre aqueles assuntos 

com seus times. [...] A gente já se comunicou na Intranet, já mandou e-mail, sei lá mais o quê, 
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mas é importante que a comunicação seja face a face, que ele ouça de vocês a opinião sobre 

esse assunto, o que empresa está pensando, qual a direção que a gente quer. Então, a gente 

pega o processo, fornece o material que eles precisariam para fazer a comunicação com seus 

times e eles agendam reunião por determinado período de tempo. Aí, as pessoas vão ter 

informação mais pessoal e ouvir daquele que, no fundo, acaba sendo quem importa”, explica a 

gerente de Comunicação, Laila Pinheiro Silva.   

Na CPFL, os encontros face a face funcionam de maneira semelhante, sem a 

oportunidade dos funcionários opinarem. Por meio do Canal Executivo, o gerente, com a área 

de comunicação, tem acesso às informações importantes da empresa e repassa aos  

funcionários. O principal objetivo da organização é reduzir o poder da rádio peão e permitir 

que o trabalhador saiba pelo superior e não pela imprensa determinada notícia. “[...] o 

colaborador se sente muito mais dono e parte da empresa quando ele sabe de tudo, quando 

não fica sabendo no jornal que empresa está comprando outra, quando ele não fica sabendo na 

Intranet o que está acontecendo. Quando o gestor dele chega e fala: oh, gente, aconteceu isso, 

aquilo e explica. Esse contato do superior imediato é muito importante”, conta a analista de 

Comunicação da empresa, Carvalho.  

Com certeza, tal aproximação é muito importante ao funcionário e já significa um 

avanço em relação a uma comunicação mais mecanicista como em tempos passados, mas 

ainda fica em nível da transmissão de informação ou de uma interação mais reativa e não do 

diálogo. Inclusive, o trabalho da comunicação ao incentivo da relação  líder e liderado para a 

promoção de uma comunicação mais dialógica  é um dos únicos pontos comuns entre as 

entrevistas dos docentes e dos gestores de comunicação. “[...] eu acho que a grande tendência 

hoje, na área de comunicação interna, é a gente olhar para as relações líderes e liderados. 

Tanto é que nos Estados Unidos tem um artigo sobre liderança discursiva, que é a liderança 

dos relacionamentos, que é liderança do diálogo [...]”, comenta Marchiori. Agora, como 

acontece na prática, essa interatividade talvez não seja consenso entre os entrevistados. Pelos 

exemplos apresentados durante as falas dos profissionais de comunicação, na realidade das 

organizações, há uma interação caracterizada como reativa nos encontros face a face, ou seja, 

os líderes reproduzem o discurso da empresa ou comunicam uma informação já dada, 

cabendo aos liderados apenas perguntarem caso tenham dúvidas. Não parece haver a intenção 

de saber a opinião deles.  Marchiori, entretanto, coloca a importância do face a face dizendo: 

“Quando você fizer com que essas pessoas, por exemplo, interajam por meio de um olhar, de 

uma fala, seja lá como for, das inúmeras formas de se comunicar, por exemplo, vamos dizer 
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assim, essas pessoas conseguem encontrar um valor comum naquilo que elas estão 

desenvolvendo”. 

Por outro lado, a CPFL, quando abre o canal “Sem Segredos” e permite que seus 

funcionários perguntem, sem restrição, responde sempre e deixa expostas as perguntas e 

respostas. De certa forma, ela está abrindo para a participação do funcionário muito mais que 

no face a face. “O colaborador, agora, não precisa ficar com medo, com receio de perguntar... 

Agora, se eu tiver de perguntar, eu vou perguntar sim. Não foi trabalho de capacitação, não 

foi uma coisa de catequizar. Ele já tinha esse movimento, só que ele era tímido. Está aberto, 

eu vou mesmo perguntar”, afirma Carvalho. 

Isto é justamente o que Paulo Freire defende em seus textos, ou seja, o diálogo é 

inerente ao ser humano e, se ele não o fizer, é porque tem medo ou não encontra o ambiente 

propício. Baldissera acrescenta que é uma questão cultural e muitas organizações não irão 

conseguir a rápida participação de. “Eu acho que todos nós estamos prontos para falar. Nós 

temos medo por conta de uma constituição. Assim, à medida que esse espaço for gerado e à 

medida que esses sujeitos superarem a relação de medo, eu acho que é medo mesmo, não sei 

se o melhor termo,  medo de ser demitido, medo do desemprego, medo de ser perseguido 

[...]”. O professor diz ainda que, ao se sentir parte da empresa, o funcionário compartilha seu 

conhecimento. “[...] e não estou falando aqui no sentido manipulativo, estou falando 

realmente que,‘se sentindo participante’, eles qualificam os processos, eles tendem a não se 

importar inclusive em compartilhar conhecimento. [...] no momento em que eu participo, que 

me escutam, que eu percebo que há essa escuta, eu me sinto mais organização e não outro da 

organização”.  

Implantar ou permitir uma comunicação mais dialógica implica  ouvir e isso, segundo 

a professora Margarida Kunsch, não é fácil, mas o diálogo é necessário para que não haja 

somente um sistema de transmissão de informação e não a comunicação efetiva. Ela 

esclarece: “Porque, à medida que ela vai possibilitar ouvir as pessoas, a comunicação interna 

deixa de ser uma comunicação que se caracteriza mais como informativa para buscar uma 

interação. Então, o diálogo nesse sentido, é fundamental. Agora, o diálogo na prática não é 

fácil. Por quê? Porque ele pressupõe pontos de vistas diferentes e busca de consenso. Então, 

eu vejo que é bem complexo”.  

Em tal sentido, a professora Moura acredita que ouvir os funcionários não significa só 

receber sugestões, mas implica serem as organizações criticadas e isso nem sempre é bem 

visto por elas. Continua: “Até porque, quem quer ouvir o funcionário também está sujeito a 

críticas, portanto tem de saber ouvir as críticas”. Aceitar críticas, em muitos casos, implica 
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mudanças, o que Moura enxerga como um problema para organização. Ele diz: “Na verdade, 

a organização trabalha com pessoas e depende delas constantemente, todos os dias. Esse canal 

sempre deveria estar aberto, o problema é que essas informações entram e elas não tem 

feedback, é essa a questão”. 

 A professora Oliveira pensa que, ao abrir diálogo, não significa que o sistema 

comunicacional da empresa será simétrico.  Para ela, sempre será assimétrico, ou seja, a 

organização está no topo da hierarquia, detém o poder. “Ele é assimétrico, mas mesmo sendo 

assimétrico, ele pode ter dialogismo entre as partes, desde que você reconheça o outro como 

interlocutor do processo”.  

Na opinião de Baldissera, abrir diálogo também tem limites, em função da morosidade 

que ele poderá trazer. Há situações em que a organização precisa tomar decisões rápidas e não 

há tempo para discutir com os pares. Ele acrescenta: “Então, eu acho que há momentos em 

que o diálogo nesse sentido participativo e efetivo pode acontecer e há sistema de 

recursividade que não chega a lugar nenhum, meio que fechado na própria coisa”.  

Marlene Marchiori diz ainda que o diálogo precisa ter significado  à empresa que deve 

estar preparada. Tanto os funcionários como a organização devem estar de acordo, caso 

contrário, será uma imposição. Complementa: “Para mim, comunicação é aquilo que faz 

sentido para aquela organização. Não adianta eu pensar que preciso ter uma comunicação 

dialógica num  espaço, por exemplo, em que as pessoas não veem isso e são felizes daquela 

outra forma”.  

Segundo Moura, a empresa poderá estar aberta ao diálogo, mas o funcionário não estar 

disposto a participar, a contribuir com seu conhecimento. Ele diz: “A organização pode ser 

idealizada, ela pode ter uma postura ética, ela pode ser algo assim de vanguarda, a sua 

filosofia, o seu encaminhamento junto ao público interno, só que eu não posso esquecer que 

esse público interno pode reagir a essa possibilidade em função dos seus receios”. 

 

4.1. Enganos 

Ao abordar a questão do diálogo, nenhum dos entrevistados é contra, apesar das 

ressalvas colocadas sobre limites, ambiente propício, cultura necessária, pessoas e 

organizações dispostas a isso. Tais entrevistados listam todas as implicações em torno da 

abertura que não tem só benefícios, mas implica comprometimento e responsabilidade.  

O que se percebe, no entanto, em relação às empresas é que elas até afirmam possuir e 

valorizar o diálogo quando questionadas diretamente sobre o assunto, mas, ao longo das 
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perguntas, no detalhamento de pontos julgados importantes, nem todas têm a intenção de 

dialogar com seus empregados.  O diálogo permanece, então, realmente na esfera do discurso.  

A Odebrecht é contundente ao afirmar, por exemplo, que opta por não ter canais 

formais ao diálogo, pois acredita haver necessidade de uma relação de confiabilidade entre 

líder e liderado e, assim, estabelecer-se um diálogo. Na empresa, o principal meio é o face a 

face entre líder e liderado de maneira mais informal, não como nos exemplos já apresentados 

mais formais. Ele aconteceria no dia a dia. Qualquer coisa que o funcionário desejasse falar, 

ele teria de dirigir-se a seu líder na Odebrecht. “Então, nós entendemos que o sujeito que 

trabalha na empresa, quando precisa de um meio escrito e, pior ainda, um meio anônimo para 

fazer a denúncia, para fazer um alerta, para fazer uma queixa, é porque a confiança já foi para 

o vinagre. Então, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui dentro.  A questão não é só 

de comunicação, é uma questão de clima”, defende Polidoro.  

Por essa vertente, Polidoro ignora a tensão existente entre empresa e funcionário, que 

é uma relação de compra e venda como Baldissera e Oliveira abordaram.  Sempre há disputa 

entre pares, com a direção e de interesses divergentes, caso  contrário, não existiriam greves, 

paralisações por melhores condições e salários, por exemplo. A Odebrecht mesmo tem ao 

longo de sua história exemplos de conflitos com seus liderados (peões). 

Não se desqualifica o face a face, mas a impressão de que se tem com a entrevista de 

Polidoro é que o funcionário não possui espaço efetivo ao diálogo, mas apenas formas de 

escutar o que a empresa tem a dizer e poder resolver dúvidas sobre o discurso formal. Não 

viabilizados os canais efetivos de escuta, de forma anônima, por exemplo, parece ainda ser 

uma forma de não escutar críticas. Parece, portanto, que a discussão de ideias com 

possibilidade de divergência não é bem vista. 

 

4.2. A importância do diálogo na comunicação organizacional 

Acredita-se que, com o diálogo em aberto, o funcionário sente-se protagonista da 

comunicação na organização e não um mero receptor passivo. Sob a visão da professora 

Oliveira, há em toda empresa, no ambiente interno, relações de tensões, conforme já 

mencionado neste capítulo. “Há um tensionamento constante entre o que a empresa deseja e 

que os empregados desejam [....]”, ela afirma. Segundo Baldissera, por meio do diálogo, essas 

tensões poderiam diminuir com a os espaços de participação em que empresas e funcionários 

são ouvidos e também possuem voz. “Diminuiria a tensão e, uma vez que a tensão diminui, a 

tendência é ampliar a colaboração. Certamente vai gerar uma compreensão melhor da 

organização, diminuir níveis de problemas como, por exemplo, de saúde do trabalho. A 
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tendência é trabalhar de uma forma mais qualificada, com uma maior dedicação nesses 

processos, o que não significa trabalhar infinitamente, levar o trabalho para casa, não é isso. 

Melhorará o clima organizacional [...]”.  

A CPFL abriu canais de diálogo com seus trabalhadores com a intenção de reduzir a 

eficiência dos canais informais na empresa. “A gente tem de trabalhar lado a lado com a rádio 

(peão), só que a gente tem de ser melhor”. 

As empresas até possuem a opção de abrir diálogo ou não para  sua comunicação 

formal, mas, na esfera informal, ele já acontece e não há como impedir que influências 

externas como o respeito à diversidade, a valorização por inovação, a democracia, meios de 

comunicação cada vez mais participativos, influenciem o comportamento dos funcionários. 

Baldissera é categórico: “Eu acho que não tem mais espaço para não ouvir, mesmo que elas 

não queiram”. Ele ressalta ainda os diversos benefícios que esse ouvir poderá trazer à 

empresa: “[...] isso implicará respeitar a diversidade, qualificar os processos e só há ganhos 

[...] à medida que diferentes percepções de mundo são trazidas à tona , eu consigo ver esse 

mundo de uma forma mais complexa, por exemplo, [...] a organização ela consegue ter, à 

medida que esses diferentes empregados falam sobre ela, uma visão mais clara do que é a 

organização e não apenas o viés do gestor. À medida que eu conheço melhor algo ou alguma 

coisa, as possibilidades de atuação nesse algo, alguma coisa, são potencializadas. Eu consigo 

ter uma compreensão melhor dos riscos que eu estou correndo [...]”. 

 

5. Canais de comunicação 

Como esta pesquisa não é quantitativa, não há a intenção de quantificar os canais de 

comunicação da empresa, mas de maneira geral, verificar uma tendência para uma 

comunicação mais dialógica ou não. Para facilitar a visualização, de forma meramente 

ilustrativa, foi elaborada uma tabela, listando os canais que as empresas citaram durante a 

entrevista.  

O conceito para classificar  canais  interativos ou informacionais seguem os expostos 

no capítulo II.  Relativo à interatividade, no entanto, foi considerado canal interativo aquele 

que abre qualquer tipo de troca, mesmo que seja somente o espaço para fazer perguntas. 

Quando  usado o interativo com asterisco, a intenção foi mostrar que aquele canal proporciona 

uma interatividade mútua, isto é, o receptor pode ocupar também o papel de emissor de 

mensagens.  
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TABELA 1 – 

 Canais de comunicação das empresas entrevistadas 

Empresa Canais 

Canais Digital/ 

Impresso/Face a Face 

Informacional/ 

Interacional 

3M Jornal Mascote (bimestral)  Impresso Informacional 

  Face a Face (todos os funcionários)  Digital Interativo 

   Quadro de avisos (notes) Digital Interativo 

  Comitês  Face a Face Interativo* 

  Communication meeting (face a face lideranças)  Face a Face Interativo 

 
Fale (telefone EUA) Digital Interativo* 

Empresa Canais 

Canais Digital/ Impresso/ 

Face a Face 

Informacional/ 

Interativo  

CPFL Portal de Noticias Digital Informacional 

  Colaborador repórter Digital Interativo* 

  Podcast  Digital Informacional 

  Classificados  Digital Informacional 

  Jornal Se Liga (eletricistas) Impresso Informacional 

   E-mail marketing Digital Informacional 

  TV corporativa   Digital Informacional 

  Jornal Pura Energia (CPFL Renováveis)  Impresso Informacional 

  Canal Executivo (Face a Face)  Face a Face Informacional 

  Notícias do Dia (clipping) Digital Informacional 

  Blog  Digital Interativo 

  Sem Segredos  Digital Interativo * 

  Saiu na mídia  Digital Informacional 

Empresa Canais 

Canais Digital/ Impresso/ 

Face a Face 

Informacional/ 

Interacional 

Ericsson Revista Contact (bimestral)  Impresso Informacional 

   Mural digital Digital Informacional 

  Face a Face   Face a Face Interativo 

  Ericom: fórum de discussão  Digital Interativo* 

  Ericom: blogs (cerca de 200 internos) Digital Interativo 

  Ericom: canal com presidente  Digital Interativo 

  Ericom: my net (facebook corporativo)  Digital Interativo * 

Empresa Canais 

Canais Digital/ Impresso/ 

Face a Face 

Informacional/ 

Interacional 

Odebrecht  Portal Odebrecht Digital Informacional 

  Revista Odebrecht Informa   Impresso Informacional 

   E-mail Digital Informacional 

  mural   Impresso Informacional 

  Clipping (diário) Digital Informacional 

  Análise da mídia Digital Informacional 

  Café com notícia Digital Informacional 

  Newsletter (semanal) Digital Informacional 

  Programa de Ação (face a face)  Face a Face Interativo 

 

Fonte: elaboração própria 
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Será possível observar que as empresas utilizam canais digitais, sendo que todas elas 

possuem Intranet como a plataforma para abrigá-los, no entanto não significa que há mais 

interatividade da empresa com o funcionário. Muitos dos canais tradicionais apenas 

substituem ou representam mais uma opção para transmitir informação. Vê-se ainda que os 

meios tradicionais também estão presentes. No caso da 3M, por exemplo, seu jornal impresso, 

o Mascote, já tem vinte anos de existência e não há planos para retirá-lo de circulação. 

Observa-se que o conteúdo do impresso agora faz parte do digital e isso é verificado na 3M, 

na CPFL e na Odebrecht.  

Os clippings também estão presentes na comunicação com os funcionários. Quanto 

aos canais de comunicação, de forma geral, a maior preocupação e os desafios aos 

profissionais de comunicação são gerir adequadamente todo o volume a ser informado, quer 

por demanda da própria empresa, quer pela demanda dos funcionários, quando a empresa abre 

para sugestões de pauta, como é o caso da 3M e para o próprio trabalhador elaborar a notícia, 

que é o exemplo da CPFL. Ela tem o canal Colaborador Repórter no qual o funcionário pode 

elaborar uma notícia, até mesmo com foto e enviar para setor de comunicação.  

A Ericsson tem uma plataforma toda digital que, além das notícias formais elaboradas 

pela equipe de comunicação, alguns canais são alimentados pelos próprios funcionários, como 

os blogs, o facebook corporativo, fórum de discussão, que fazem parte do Ericom, espécie de 

um chatpoint, os quais resultam em uma interação  mútua. “Na verdade, a Ericsson já teve 

jornal, já teve mural, não é que não aconteça. [...] Eu acho que foi uma evolução mesmo. Ela 

cada vez mais percebeu que  tinha de alinhar o modelo de comunicação interna ao modelo de 

negócio dela. A comunicação é parte do negócio da Ericsson, porém uma comunicação digital 

no sentido não necessariamente digitalizada de computador, mas não impressa”, explica Laila 

Pinheiro Silva.  

Alguns blogs internos da Ericsson são geridos pela comunicação formal, mas grande 

parte deles, pelos próprios funcionários, sem qualquer tipo de controle por parte da área de 

comunicação, segundo Pinheiro, que afirma não ter como monitorar os mais de 200 blogs 

internos.   

Segundo Pinheiro, os funcionários participam, mas esperam mais. No caso do blog do 

presidente, ela afirma que há, em média, cem comentários para um post, num universo de 

aproximadamente dez mil funcionários. “É claro que a gente também não poderia esperar que 

todo mundo interagisse com ele, porque nem todos os assuntos que ele posta, os funcionários 

têm interesse de comentar”. Pinheiro garante, no entanto,  que os trabalhadores têm liberdade 
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para questionar o presidente. “São construtivos e abertos. Tem pessoas que realmente 

questionam o presidente: será que esta estratégia realmente é a melhor? [...] Tem funcionário 

que coloca: eu não acho que tem de ser assim. Claro que com respeito, pois ninguém nunca 

falou de maneira desrespeitosa, mas há esse tipo e abertura de questionar”.  

Na CPFL, por meio dos Sem Segredos, os funcionários também podem fazer o 

questionamento que acharem mais conveniente, sem censura, desde que não ocorra o 

desrespeito para com outra pessoa, conforme a analista de comunicação garantiu na 

entrevista. De acordo com ela, há muita participação nesse canal que é bem ativo.  

Na 3M, ficou a impressão de uma comunicação bem menos dinâmica que nas outras 

duas empresas já citadas, cujo esforço é gerenciar as informações que farão parte do Jornal e 

serão repassadas por e-mail, junto à preparação de power point, no sentido da linguagem, para 

as reuniões face a face. Não há nenhuma tentativa de implantar algo diferente nem mesmo 

para a transmissão de informação. Na empresa, funcionariam como processo de colaboração 

os blogs estabelecidos pelos funcionários sem participação do setor de Relações Públicas e os 

comitês formados por alguns funcionários de diferentes setores que atendem a outros 

funcionários. “[...] a gente tem muitos comitês dentro da fábrica, então, se há uma sugestão de 

segurança, eu sou operador e estou vendo que a máquina ali está com algo solto, eu não 

preciso de formalidades, já vou lá até o supervisor. ‘Olha, eu estou vendo que a máquina está 

com um problema’. Também, já passo o telefone e ligo para a área de segurança, ou eu vou 

vendo o pessoal que é do comitê de segurança e passo a sugestão. Então, assim tem comitê do 

pessoal de meio ambiente, comitê do pessoal de segurança, comitê de marketing. Existem 

vários grupos organizados que recebem sugestões e são encarregados de dar andamento 

nisso”.  

Já, na Odebrecht, a principal preocupação é transmitir muita informação aos líderes, 

que devem fazer a transmissão via face a face com liderados. Não há canal algum específico 

com os liderados, mas, segundo Polidoro, há o diálogo entre líder e liderados no formato de 

uma comunicação informal, que seria o face a face. “Esse incentivo é não punindo as pessoas 

e valorizando, junto ao líder, o diálogo como um exercício permanente, porque esse diálogo  é 

informal também, porque não é só o boato que é informal, a conversa positiva também é 

informal”.   

De forma geral, os canais para colaboração são poucos e, quando existem, não são 

usados com a finalidade de desenvolver o negócio. Para o diálogo, os canais ainda são 

poucos, mas já aparecem de forma ainda tímida com algum espaço para o funcionário dizer 
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alguma coisa. Em geral, quando há possibilidade de participação, é de forma mais reativa, 

altamente controlada. 

6. Mídias sociais  

Mídias sociais é tema que durante as entrevistas tantos gestores quanto docentes 

tiveram cautela nas respostas por receio, no sentido de ser algo  novo e ter muito a  saber. 

Alguns, como no caso da professora Marlene Marchiori, a professora Margarida Kunsch e a 

professora Oliveira fizeram questão de deixar claro que não tinham pesquisa na área. 

De forma geral, a professora Oliveira acredita que as mídias sociais trouxeram grande 

contribuição para se evidenciar as relações, permitindo aos internautas serem autores de suas 

próprias histórias, visto que tudo é público a todos. Acrescenta: “[...] elas jogam por terra essa 

perspectiva informacional, só informacional, não negam a informacional. Por quê? Porque 

incrementa as relações, quebra a noção de tempo e espaço. Essas perspectivas permitem, não 

sei se é a liberdade de expressão, mas que todas as pessoas  midiatizem-se, contando suas 

histórias, suas angústias, seus processos e tal”.  

Estanislau avalia que, em função da adesão grande das pessoas às redes sociais, as 

empresas estão cada vez mais expostas no ambiente da Internet e, de certa forma, tal fato 

obriga a organização aproximar-se dos seus públicos de interesses, principalmente no que diz 

respeito a consumidor e funcionários. Ele diz: “E as pessoas já estão conectadas com as redes 

sociais no telefone celular, comentando, fazendo cheking com geolocalização e muitas vezes 

discutindo, defendendo ou criticando empresas, produtos e serviços, já isso”. 

A professora Oliveira acrescenta que a empresa não escolhe se quer ou não, pois está 

na rede e não há como controlar em seu ambiente interno ou externamente. Comenta: “Então, 

a empresa, querendo ou não, está na mídia. Agora, eu acho que ela ainda pensa que pode 

controlar um blog, ela pensa, mas as pessoas sabem que ela não está controlando”.  

Para a comunicação das organizações, as mídias sociais representam mais um meio 

que poderá ser utilizado como instrumento na comunicação interna e, em função de sua 

evolução tecnológica, facilitar o diálogo. Aos pesquisadores, no entanto, é claro que ela não 

possibilita a maior abertura para discussão e troca de ideias nas organizações, mas sim, a 

cultura e no caso da professora Oliveira, o processo decisório. 

Ademais, Marchiori afirma que com as redes sociais as pessoas adquiriram mais 

acesso à interatividade, o que vem impor desafios às empresas, principalmente, no que diz 

respeito ao controle, pois fica difícil impedir o acesso dos empregados à Internet, à 

interatividade que ela proporciona. Ela diz: “A questão das redes sociais hoje, é que nós 

estamos expostos à comunicação mais interativa fora das empresas. Que isso traz de desafios 
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para as empresas? Hoje, um funcionário pode não ter acesso ao computador da empresa, mas 

ele tem acesso ao celular dele, que pode ter acesso à Internet”. 

Kunsch, nessa linha de raciocínio da professora Marchiori, destaca que as mídias 

sociais “possibilitam um processo mais interativo, coisas que as mídias antigas não têm”. 

Estanislau lembra que a empresa, ao abrir canais às mídias sociais para um processo 

mais interativo e desejar que seu funcionário seja um embaixador da marca, deverá estar 

consciente de sua responsabilidade no que diz respeito à ética e transparência. Acrescenta: 

“Agora, se a empresa não tem aquilo em seu DNA, se ela não é transparente no que está 

dizendo, o colaborador é o primeiro a dizer: não é verdade, isto aqui não existe. Então, fazer 

comunicação interna ao público, é antes de tudo ser correto ser transparente, ser sincero no 

que você está falando, no que você está fazendo; é muito mais importante do que você ir ao 

mercado reforçar toda essa informação”. 

Baldissera vê de forma diferente as mídias sociais. Não são os meios, mas a vontade, a 

cultura da organização propícias ao diálogo, enxergando o funcionário como sujeito. “Eu vejo 

muito é o reproduzir tecnologias, as mesmas coisas que estavam lá, então, a tecnologia não 

muda nada, muda só a tecnologia, a técnica pela técnica, o fazer pelo fazer, mas o sujeito, a 

presença desses sujeitos não foi alterada de fato, ou seja, eu continuo informando e vocês 

continuam a fazer o que eu disse que é pra fazer”, comenta Baldissera.  

 De acordo com Moura, a participação do funcionário pode-se dar de muitas formas, 

desde que a empresa seja aberta ao diálogo. Não é necessária a implantação de uma mídia 

social para o funcionário falar e ser ouvido. Ele coloca: “Eu acho que dar voz ao funcionário 

pode acontecer de várias maneiras. Eu posso usar os meios que não são digitais para ouvi-los, 

eu posso usar os meios tradicionais, eu posso usar o papel, urnas, já que não precisa uma 

identificação se o assunto for polêmico; posso fazer seminários, posso fazer dinâmicas de 

grupo [...]” 

A abertura do diálogo vai além dos meios usados, pois parece que o face a face 

também tem grandes possibilidades de diálogo e, nas empresas, não acontece com uma 

interação de maneira mútua, mas, na maioria das vezes, reativa. O mesmo pode ser que 

aconteça quando as empresas optarem por adotar mídias sociais. 

As empresas, de forma geral, ainda têm receio quanto à utilização das mídias sociais 

nas organizações, mas veem como algo que já faz ou fará parte mais cedo ou mais tarde. A 

Ericsson, por exemplo, que tem mais jovens em seu quadro de funcionários, implantou um 

facebook corporativo. A CPFL ainda está em fase de planejamento, mas em breve pretende 

implantar. 
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A gerente da 3M, Zilliati, afirma que vê a importância de se trabalhar com mídias 

sociais, mas justifica que não há verbas para isso. “Isso é um terreno que a gente está 

engatinhando, que a gente ainda é muito conservador, mas tem a ver com um fator que é uma 

verba muito restrita”.  

Já, a Odebrecht, por meio do diretor de comunicação, evidencia nas mídias sociais sua 

característica de interferência na privacidade e possibilidade de fomentação de denúncias 

anônimas. “Hoje, eu acho que nós estamos nos lambuzando nesse melado todo. O negócio 

apareceu com uma força tamanha e com uma possibilidade tão grande, que nós nos perdemos 

um pouco. [...] Então, eu acho que tem dois aspectos importantes que nós precisamos 

trabalhar: primeiro o de desenvolver na organização a questão da cultura que isso é a serviço 

do bem e não do mal; de que nós não devemos nos esconder no anonimato da informação 

eletrônica, no sentido de fazer dele um meio pernicioso, de contaminar o ambiente, de criar 

inimizades, de fomentar discórdias dentro da empresa, porque isso é um traço de caráter que a 

gente precisa combater [...]”. O outro aspecto que Polidoro levanta sobre as mídias sociais é 

em relação à competência da empresa quando utiliza as mídias a seu favor, especificamente 

no que tange à comunicação externa.  

Para Baldissera, quando a empresa não permite o anonimato, ela não quer realmente 

estabelecer o diálogo o que ultrapassa a questão de adotar ou não mais tecnologia como canal 

de comunicação. “Porque o problema não é a tecnologia, é a compreensão do que seja a 

comunicação [...] e de quem é outro no processo que é o problema. Se eu não percebo o outro 

como alguém importante, eu não me importo com isso. Eu não vou pensar que, se eu deixar 

aquele sujeito dizer no anonimato, ele vai dizer o que ele pensa de fato. Eu vou querer que ele 

se identifique, mas ele não quer se identificar, por isso ele não vai dizer, por isso não haverá 

diálogo” 

Apesar de a 3M ter em seu slogan de comunicação externa a palavra Inovação, não é 

válido para a comunicação interna, pois, de acordo com a entrevista da gestora, a previsão de 

investimento em canais estaria na ampliação do mural eletrônico para aumentar a dinâmica de 

transmissão da informação. Conclui-se que o objetivo não é ter canais para a promoção do 

diálogo.  Ela explica: “Por enquanto, a gente quer expandir o jornal mural eletrônico, porque, 

se ele rodar direitinho, eu vou ter mais dinâmica na troca de informações e eu tiro um pouco 

de informações que hoje saem via esse canal dos avisos eletrônicos, nossa caixa de notes, 

porque as pessoas reclamam que têm muita informação, que não dá tempo de ler, que não dá 

tempo de acompanhar tudo”. 
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Funcionários da empresa, contudo, por iniciativa própria, criaram blog para a troca de 

ideias entre diferentes áreas. “[...] eles definiram alguns assuntos de interesse, essa 

comunidade troca informações, posta lá, tem uma área conheça o fulano, conheça o que o 

fulano faz [...]”, acrescenta a gestora da 3M. Essa ferramenta é totalmente administrada pelos 

funcionários participantes e recebe o apoio da área de Relações Públicas. 

O exemplo da 3M vai ao encontro com a afirmação de Estanislau. Ele diz que, se a 

empresa não adotar as mídias sociais, os próprios funcionários o farão. Argumenta: “Quando 

a empresa não faz porque ela não acredita, os funcionários vão lá e criam. Hoje, tem 

plataformas para isso”.   

Para o diretor da Tritone, as mídias sociais têm um pouco de modismo, mas vieram 

para ficar, apesar de acreditar que ainda passarão por transformações. Em seu parecer: “As 

empresas estão percebendo que é muito mais fácil abrir o canal, abrir todas as possibilidades, 

ver como ela acontece e aí, criar regras para isso, conduzindo todo mundo a um processo de 

amadurecimento na utilização da ferramenta, aculturamento da melhor forma, da forma mais 

adequada [...]” 

A sugestão de Estanislau não é para liberar o uso do facebook, o twitter, entre outras 

redes sociais no ambiente da organização, mas aproveitar plataformas que já possuem grande 

aceitação para se desenvolver aplicativos semelhantes, com as mesmas características, com 

uso restrito à empresa e para serviço dela. “[...] trago aquele modelo para dentro, crio a 

comunidade e começo a trocar informação, trocar diálogo com todo mundo por meio de um 

modelo que já é sucesso, que o cara já usa no celular, já usa quando chega em casa e liga o 

computador. Ele está naquela ferramenta”, ele acrescenta.  

Como será realmente a utilização dessas mídias sociais nas organizações? Talvez, 

ainda seja cedo para se ter certezas?  

A principal questão no que diz respeito às mídias sociais é que elas irão acabar sendo 

incorporadas pela empresa não necessariamente com o objetivo de potencialização do 

diálogo, mas como uma ferramenta de uso comum dos jovens e eles, daqui a algum tempo, 

serão a totalidade nas organizações.  Pode ser que elas sejam usadas somente para transmissão 

de informações, como é possível ver na prática na Odebrecht, em que as reportagens da 

revista impressa passam a fazer parte de um blog, acrescentando apenas a possibilidade de 

comentários. 

Para Baldissera, as mídias sociais podem ser usadas nas organizações muito mais para 

o controle do funcionário do que para a promoção do diálogo. Esclarece: “Elas permitem 

potência para ampliar os níveis de diálogo, têm potência para a participação, têm potência 
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para exposição de ideias e assim por diante, mas eu acho, tenho visto, que elas também, [...] 

são empregadas por questões de modismo e não por compreender a potência de seu uso. Acho 

que são muito mais para vigilância que para participação”.  

 A gerente de Relações Públicas da 3M vê de forma diferente da Odebrecht. Para ela, 

as mídias sociais são mais um canal, porém diferente de outros canais tradicionais. Ela diz: 

“Então, eu acho que é mais um canal, que é uma linguagem diferente, é uma dinâmica 

diferente. [...] E que esse canal tem de estar adequado às necessidades, a interesses do público 

e ao nível de satisfação também”. 

Nesse sentido, Estanislau coloca que nem todos precisam adotar as mídias sociais. “Eu 

acho negativo essa coisa: toda empresa tem de ir para as redes sociais. Toda empresa tem de ir 

lá e relacionar-se, ficar ali. Eu acho que há empresa que não tem isso também. Então, não é 

uma verdade única, não é plataforma: bem, agora, todo mundo tem de pular aí dentro. Não 

levanto essa bandeira não. Sempre precisa haver um planejamento, haver um estudo, uma 

análise principalmente dos objetivos que a empresa tem, que ela espera, como espera agregar, 

como ela espera contribuir com a sociedade [...]”. 

Baldissera também compartilha da opinião do diretor da Tritone. “[...] então, teremos 

mídias sociais, mas organização não está pronta para as mídias sociais e isso pode ser pior do 

que não ter apresentado”. 

 É consenso, contudo, que as mídias vieram para ficar e serão mais cedo ou mais tarde 

incorporadas à comunicação organizacional. O uso delas vai depender de cada empresa, pois 

podem ser usadas tanto para potencializar o diálogo como para aumentar o controle.  

Essas novas mídias não vieram para substituir as existentes, principalmente, quando 

comparado ao face a face, pois ainda elas não têm como dar visibilidade a expressões e 

impulsos que ocorrem somente quando as pessoas estão frente a frente. Com as novas mídias, 

apesar de se ter uma interação maior em relação às tradicionais, ainda não é possível ler o 

outro, como acontece pessoalmente. “[...] a reunião, por exemplo, ela me dá a possibilidade de 

ler o outro, além daquilo que ele escreve”, diz Baldissera.  

Além da potencialização do diálogo, as mídias sociais diferenciam-se das mídias 

tradicionais por serem mais independentes do setor de comunicação o qual, muitas vezes, tem 

como responsabilidade a implantação e o acompanhamento dos posts, pois a alimentação do 

conteúdo dá-se pelos próprios participantes, no caso da comunicação interna, os funcionários. 

Na 3M, com seus blogs, acontece exatamente isso e, na Ericsson, com facebook corporativo, 

em que seus integrantes ora são emissores de mensagens, ora são receptores. “Monitoramento 
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e alguns posts, quer dizer, a gente faz algumas ações para estimular isso, mas não que todo dia 

eu esteja lá fazendo isso. Ele tem vida própria”, conta Laila Pinheiro Silva.  

Pelas entrevistas, parece que a tendência está nas  mídias sociais e as mídias tradicionais 

terem convivência, com exceção da Ericsson, que tem um público muito específico e é uma 

empresa voltada à tecnologia. Todas as outras empresas possuem mídias digitais e impressas, 

até porque ainda se tem nas empresas, públicos para os dois tipos de mídias. No caso da 

CPFL, quando retirado de circulação o jornal impresso dos eletricistas, o Se Liga, houve o 

pedido dos próprios funcionários que ele voltasse, pois são profissionais que passam a maior 

parte do tempo fora da empresa e têm pouco acesso ao computador. “Eu acho que o quadro de 

avisos e as mídias antigas continuam convivendo com as mídias sociais, não tem como. Eu 

sempre falo da famosa convergência midiática. Na verdade, há uma convergência midiática”, 

analisa a professora Kunsch. 

 

6.1. Colaboração 

Uma das grandes vantagens das mídias sociais e das novas tecnologias em geral para a 

comunicação interna seria, por meio de uma plataforma, permitir a colaboração entre diversos 

setores da organização, como acontece na Dell, exemplo que foi citado no capítulo II.  

Entre as empresas que foram entrevistadas, esse processo colaborativo para o 

desenvolvimento do negócio e até mesmo dos profissionais parece estar distante. 

Timidamente, como acontece na Ericsson e na CPFL, há planejamento Usina de Ideias que 

tem a finalidade de funcionar como um wiki. Em fase de teste, sendo usado somente no setor 

de comunicação da CPFL, existe o Programa Gestão do Conhecimento, previsto para ser 

lançado neste ano de 2012. No programa, está previsto um facebook corporativo, um 

organograma vivo e ferramenta colaborativa. “Essa ferramenta, eu coloco lá: veículo elétrico 

artigo. Aí, eu convido, deixo aberto para todos da empresa, mas eu convido também as 

pessoas, as áreas que eu acredito que tem interesse [...] aí, eles vão contribuindo com 

informações nesse texto”, explica a analista de comunicação da CPFL. 

Por outro lado, Estanislau vê, com cautela, essa colaboração em relação à segurança 

das informações do negócio já que o funcionário poderá desvincular-se da empresa. “A gente 

tem outra questão aí, que é reter o conhecimento também da empresa, porque é da empresa, 

faz parte dela. Se você tira esse funcionário ou ele sai por algum motivo e vai para outra 

instituição, você criou um gap e daí, como você repõe aquilo na mesma velocidade e 

funcionando da mesma forma? Às vezes, é impossível”.  
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Baldissera considera a situação dos funcionários, isto é, no processo de colaboração, 

eles fornecem seu conhecimento para a empresa que ganhará com isso por meio do 

aprimoramento de suas práticas. E o trabalhador, que ganha realmente? “Então, há blogs para 

gestão de conhecimento, por exemplo. Ok. Então, todo mundo diz: isso ganha futuro, ganha o 

futuro? Vão com calma. Ganha o futuro para quem? Quer dizer, se o sujeito só tem aquilo e 

aquilo lhe é tirado, como é que fica?” 

 

7. Geração Y  

As mudanças sociais e tecnológicas da Sociedade da Informação influenciaram o 

comportamento dos jovens atuais, que apresentam características peculiares a essa geração a 

qual leva vários nomes, entre eles Geração Digital, já dito no Capítulo III, Geração Y e muitos 

outros. “O tempo é outro, a relação com a empresa e com o trabalho é outra, a relação com as 

pessoas é outra e a relação com a informação é outra”, afirma a professora Oliveira.  

A questão da interatividade proporcionada pela Internet nas redes sociais para jovem é 

natural, pois ele terá espaço para expor suas ideias, dar sua opinião. Analisando-se o perfil das 

famílias atuais, a citada geração tem mais poder de expressão com os mais velhos, se 

comparada a gerações passadas. Tais características irão ter reflexos nas empresas, quando 

tais indivíduos passarem a fazer parte do quadro de funcionários e a tendência é que seja em 

número cada vez maior. “O que eu acho é que com as mudanças da sociedade, com a questão 

da Internet, da Web 2.0, as empresas estão  de ‘orelha em pé’. Estão  com a ‘pulga atrás da 

orelha’, porque  sabem que não têm controle absoluto da coisa”, diz Oliveira. 

Na CPFL, a analista de comunicação explica que, quanto à abertura de espaços para 

dar voz aos funcionários, está intrínseca a questão de reter talentos e não faz referência a uma 

geração específica. Ela coloca que, atualmente, a preocupação dos funcionários não é somente 

com o salário. “[...] tem uma pessoa muito boa, como você vai segurá-la aqui? Não é o 

salário, a gente sabe que não é salário. Tem de ter um ambiente ‘bacana’. Ela tem de se sentir 

parte da empresa, ela tem de sentir que tem peso, que a voz dela tem peso aqui”.  

Kunsch confirma a fala de Thais, acrescentando que são características da geração 

atual comprovadas por meio de pesquisas. “Então, foi-se o tempo onde você ficava 25, 30 

anos na empresa [...] A chamada Geração Y [...] não é só o salário que motiva esses jovens, o 

trainees. Eles também querem, as pesquisas mostram isso, eles querem um bom ambiente de 

trabalho e possibilidades de carreiras”. A professora acrescenta que isso representa também 

um grande desafio para a comunicação interna. Ela também precisa pensar de que forma a 

empresa irá comunicar-se com tal segmento. Ressalta, contudo, que a comunicação não faz 
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milagres, a organização deverá oferecer as condições favoráveis para reter talentos. Kunsch 

acredita que não é transformação fácil, pois envolve muitas vezes mudança da cultura e 

posicionamento da organização. “Então, aquela comunicação de transmissão não interessa [...] 

eles querem participar, eles querem interagir. Então, se você não souber usar, inclusive bem, 

as redes sociais do ponto de vista interno, você está perdendo com esse povo”. 

A Ericsson tem uma realidade diferente das outras empresas entrevistadas, por ser da 

área de tecnologia. Seu público é na maioria jovem e, segundo Pinheiro, apresenta muitas das 

características da Geração Y. Em tal sentido, a comunicação tem a preocupação de atender 

esse público sem a necessidade, como outras organizações, de pensar em gerações anteriores. 

A comunicação tem de ser ágil para acompanhar a velocidade dos profissionais e do mercado. 

De acordo com Pinheiro, hoje a comunicação trabalha muito no apoio do setor de Recursos 

Humanos, muito focado na questão de retenção e atuação. “O nosso desafio, que é o grande 

desafio de qualquer empresa, é lidar com essa característica deles e quanto a gente vai adaptar 

a empresa para esse mundo [...]”.  

A professora Moura julga de forma negativa tais características da chamada Geração 

Y. “Olha, o problema dessa Geração Y é o seguinte: eles não têm uma postura ética, quer 

dizer, o fato de ter a liberdade de postar qualquer conteúdo parece que inibe essa avaliação do 

que é certo e do que é errado ou do que é adequado ou inadequado. Em determinados casos, é 

passar do limite em termos de conteúdo em relação às pessoas, organizações, ideias, o que 

for”. A professora acredita que, em relação ao comportamento da geração nas empresas, está 

faltando equilíbrio. “[...] assim como nós temos um público interno receoso de colocar as suas 

opiniões num blog, num site ou numa Intranet, em função da demissão, pois eles têm receio 

disso, nós temos a Geração Y que não tem medo de nada, porque acha que é livre para tudo. 

[...] Nesse momento, não temos  uma coisa equilibrada, nós temos só dois polos”.  

Outro desafio que a comunicação das organizações enfrenta é trabalhar com esses dois 

públicos que Moura comentou, ou seja, a geração atual x geração mais antiga, em um mesmo 

ambiente, mas com necessidades e comportamentos diferenciados. 

Para a gerente da 3M, uma das principais diferenças que ela percebe entre eles, é que a 

geração atual demanda informação, mas é mais seletiva, pois “ela vai ao que ela tem interesse 

específico e ela tem essa liberdade de buscar mais dados ou não”. Já, os acima dos 45 anos, a 

gerente diz que absorvem mais as informações. “Acho que é um público mais velho, um 

público mais conservador, tudo que passa para ele, ele aceita. Eu não tenho nada a ver com a 

falta de água, mas eu vou dar uma olhadinha”. 
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7.1. Controle 

 Diante da Sociedade da Informação e novas tecnologias, as organizações não 

possuem, se é que um dia tiveram controle sobre o que falam dela, seja interna ou 

externamente. A opção, que exige muito esforço, é monitorar. “[...] não existe um controle 

dessas informações, quer dizer, as pessoas têm liberdade de postar o que desejam e isso acaba 

interferindo na organização. Então, a empresa não tem mais esse controle, eu nem vou entrar 

no mérito se é bom ou ruim [...]”, afirma Moura. 

Essa opinião é compartilhada por todos os outros docentes entrevistados. Nem todas as 

empresas têm isso claro e tentam controlar muitas vezes, impedindo o acesso às redes sociais 

no ambiente de trabalho. De forma geral, aos poucos, elas estão implantando políticas de 

comunicação em relação ao uso de redes sociais. A Ericsson tem claro que não pode controlar 

o que é falado dela, no entanto procura ter controle ao implantar plataformas próprias de 

mídias sociais e não utilizar as que estão na rede. “Existe controle, existem processos, existe a 

política, mas assim não sinto que isso seja maior do que a liberdade que eu deveria ter para 

externar uma opinião e trocar uma ideia. Eu percebo que já existia certa clareza na época de 

que esse limiar entre interno e externo não existe muito mais e que é meio ‘burro’ você ficar 

tentando estabelecer muito controle desse tipo de coisa [...]”, entende Pinheiro, que fala ainda 

sobre os limites do controle: “A gente fala sobre o assunto, a gente reforça as políticas e 

monitora. Se houver a necessidade, age-se, mas não aconteceu até hoje. Nunca fiquei sabendo 

de uma situação que a gente teve de agir com o funcionário porque ele postou alguma coisa”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Acredito que a mais importante consideração, após toda a pesquisa bibliográfica e 

entrevistas, é de que o entendimento deste estudo representa uma ínfima discussão acerca da 

comunicação interna, diálogo e mídias sociais. O assunto está longe de se esgotar, muito ainda 

há que ser investigado, analisado, pensado e entendido, além das mais diversas variáveis que 

devem ser incorporadas.  

Finalizou-se a pesquisa com mais questões a serem feitas e refletidas das quais 

iniciamos. A situação vai ao encontro à teoria abordada, a da Complexidade, que trouxe como 

grande contribuição a questão de que a comunicação organizacional não pode ser vista como 

um processo linear, pronto e universal. Como a comunicação é feita para e por pessoas, leva 

intrinsicamente contraposições, contradições, diversidade e deve ser permeada por reflexões 

constantes e vista como um processo que faz parte das organizações, não apenas como uma 

ferramenta com manual de instrução a ser aplicado em qualquer espaço. Pessoas são 

diferentes por isso, fazem organizações diferentes, que também devem ter um processo 

comunicacional próprio. Assim se faz tão fundamental a fala da professora Kunsch de que o 

profissional deve ter uma formação além da técnica, mas muito humanística, no sentido de 

possuir amplos conhecimentos da sociedade, antropológicos, sociológicos, filosóficos entre 

outros. Afinal, ele não irá trabalhar com instrumentos, mas com relações, muitas vezes, que se 

contrapõem, medem forças e conflitam. A professora Marchiori ainda compara que o 

profissional de comunicação tem a função de educar no sentido de as empresas reconhecerem 

todo o potencial da comunicação para sua saúde organizacional.  

Nada disso acontece de forma simples, mas complexa e desordenada, reorganizando-

se, desorganizando-se novamente e resultando em inovação, processo importantíssimo 

também como fator de concorrência em tempos atuais. Não dá para determinar início, meio e 

fim na comunicação organizacional, pois está sempre em movimento, vivo. Os reflexos da 

sociedade interferem cotidianamente na realidade do dia a dia do ambiente interno das 

empresas e não dá para deixá-los do portão para fora. Esses reflexos sociais, mercadológicos, 

comportamentais sugerem, hoje, uma comunicação organizacional mais dialógica, com 

participação, interatividade mútua do funcionário no negócio da empresa.  

A comunicação é tão complexa que se nota nas entrevistas dos gestores de 

comunicação organizacional diversas contradições, a exemplo da CPFL, a qual define a 

comunicação como informação.  Parece, porém, que na prática a empresa vem caminhando 
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para uma comunicação mais dialógica com seu funcionário, pensando estrategicamente, 

possuindo canais para ouvi-lo e planejando outros que contem realmente com a colaboração 

do trabalhador. Talvez, a questão de ela ter sido uma empresa estatal, os próprios 

trabalhadores, habituados com uma cultura de gestão menos autoritária, influenciem nessa 

comunicação aberta. Para se ter certeza de tal questão, seria importante uma pesquisa focada 

em recepção, fator que não foi abordado no estudo em questão.  

Os processos de manufatura, por sua vez, também não aceitam mais um trabalhador 

limitado que não transponha dificuldades e não tenha conhecimentos além da execução de 

uma única tarefa.  

Apesar de as organizações, se comparado a tempos da produção em série, de forma 

geral, olharem mais para o funcionário na medida em que ele tem interferência na imagem da 

empresa, contribuindo ou trazendo risco, elas ainda estão em uma comunicação meramente 

informacional. São bem diversificados em muitas das empresas os canais de informação, mas 

o objetivo é disseminar mais e mais conteúdo. Ainda, são tímidas as iniciativas de escutar e 

dar voz ao funcionário, enxergando-o com o potencial de colaborar efetivamente para o 

desenvolvimento do negócio, além da sua mão de obra técnica.  

Não é possível dizer que o modelo predominante de comunicação organizacional atual 

é totalmente funcionalista, pois, de certa forma, mesmo como receptor passivo, as empresas 

enxergam o potencial de influência do trabalhador na imagem da empresa. Isso não era 

considerado no passado, ao contrário, ele era comparado a uma máquina. Temos de lembrar 

também que os tempos hoje são diferentes em relação à época da Revolução Industrial. A 

imagem e a reputação da empresa são fundamentais para o sucesso ou não de vendas junto 

aos consumidores.  

Há empresas que, simplesmente, estão ignorando o uso das novas tecnologias na 

comunicação interna, até mesmo proibindo a utilização delas no ambiente de trabalho, pois 

desconhecem suas potencialidades e receiam criar uma situação fora do “controle”. Preferem, 

então, manter a comunicação nos moldes antigos, até que tenham mais segurança. Existem 

organizações, contudo, que de forma ainda tímida adotam mídias das novas tecnologias como 

canais de comunicação com os funcionários, mas utilizam-nas apenas como mais uma 

ferramenta para transmitirem seu discurso de forma unilateral, sem permitirem o diálogo, o 

compartilhamento de informações e a comunicação de “via dupla”, principal diferencial 

desses novos meios. Os canais de comunicação são apenas facilitadores da comunicação, mas 

a postura e a viabilização de um diálogo bilateral, o qual permite ao funcionário também ter 
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voz, é algo mais amplo, que depende essencialmente de uma cultura organizacional diferente 

da qual está implantada em grande parte das organizações brasileiras atuais.  

As organizações de modo geral, em sua quase totalidade no que se refere às 

entrevistadas, mostram-se com foco na transmissão de informação. Ela é importante, mas 

deve fazer parte e não ser a própria comunicação. Algumas organizações mais abertas, que 

sentem maior reflexo da concorrência ou ainda possuem funcionários jovens e críticos, estão-

se abrindo mais em relação a outras, citando-se como exemplo a Ericsson e a CPFL. Essa 

abertura, todavia, ainda é mínima e, pode-se dizer, até receosa em relação ao que pode 

acontecer no sentido de colaboração, wikis. A colaboração referida não precisa exatamente 

utilizar tecnologia, mídias sociais, mas pode acontecer na esfera mesmo do face a face.  

Percebe-se ainda uma grande diferença entre o que é proposto na esfera acadêmica por 

meio da bibliográfica da área e entrevistas com os docentes e o que realmente acontece na 

comunicação organizacional nas empresas. São discursos que não condizem com a prática. 

Talvez, aconteça porque os conhecimentos acadêmicos estejam mais à frente da prática ou ao 

contrário, as percepções teóricas não levam em conta as variáveis do dia a dia das 

organizações.  É uma dúvida que talvez mereça outro estudo. 

Esta pesquisa buscou uma reflexão crítica sobre a comunicação interna e a 

possibilidade do diálogo e não teve jamais a intenção de ser determinista no sentido de 

classificar qual empresa tem ações certas ou erradas. A ideia é contribuir para um repensar da 

prática da comunicação nas organizações, com benefícios a todas as partes envolvidas e 

tentando desmistificar, ao menos, na esfera da empresa, que a comunicação vai muito além do 

instrumental, conceito já comum entre os pesquisadores. Outro questionamento surge com os 

conhecimentos adquiridos ao longo desta pesquisa: Por que as reflexões dos inúmeros estudos 

de comunicação interna não são utilizadas mesmo que para refutar uma discussão nas 

organizações, como acontece em outras áreas, ou seja, Biologia, Medicina entre outras?  

Enfim, para nós, o diálogo é possível e necessário. Não tem como cerceá-lo do ser 

humano ainda mais em tempos de Sociedade da Informação e democracia. Ele irá acontecer 

de qualquer maneira no ambiente interno da organização, de maneira formal, por espaços 

preestabelecidos pela organização, por meio da chamada rádio peão, nos corredores, no 

refeitório, nos mais diferentes espaços de convivência do trabalho, que agora também incluem 

o espaço digital, as redes sociais. Não se deve ser inocente, acreditando que o funcionário não 

tenha opinião sobre aquilo que recebe e parece  não ter impacto algum. Até mesmo o silêncio 

poderá ser uma reação que traz alguma mensagem importante. Não há comunicação formal 
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nas organizações somente com informação. Há de se considerar o outro, não como passivo, 

mas como interlocutor.   

A tecnologia, as mídias sociais são apenas meios que podem potencializar uma 

comunicação mais dialógica, mas, para isso ocorrer efetivamente, é preciso vontade e o 

esforço da empresa e profissionais de comunicação para criarem condições junto à cultura, 

postura e transparência. 

Em tempos atuais, há controle de muitas empresas para impedir essa tecnologia, 

porém as comunicações informais estão cada vez mais fortalecidas pelo próprio perfil do 

jovem quanto a ter menos medo de falar e nos diversos canais digitais que aumentam muito as 

redes de relacionamentos.  

Riscos para abertura ao diálogo sempre existirão, como qualquer outra ação que uma 

empresa faz no mercado. De acordo com as entrevistas, contudo, as empresas que já acenam 

para uma abertura de diálogo com o funcionário não regrediram, ao contrário, avançaram, 

mesmo lentamente, no sentido de ouvir e dar voz a seus trabalhadores.  

Não se propõe por este estudo uma participação sem limites. A política de 

comunicação na empresa é fundamental para evitar excessos, mas ela não deve contemplar  

regras que inibam o diálogo ou críticas.  É óbvio que a produção da empresa não pode ser 

interrompida, porém pensar em um ambiente interno que contemple o funcionário como 

cidadão, com direitos e deveres, inclusive de poder falar e de qualidade de vida também faz 

parte das responsabilidades das organizações e não de suas benfeitorias. Instituições privadas 

possuem o dever de contribuir para  uma sociedade melhor, afinal elas têm o direito adquirido 

de explorar recursos naturais, o capital e fazem isso com muita competência. 

Uma comunicação que não quer funcionários críticos, como propôs o diretor da 

Tritone, só tem a perder em relação ao desenvolvimento de seu próprio negócio. Muitas 

vezes, as organizações confundem comunicação com recreação, isto é, pensam ações que 

nada acrescentam a ela e aos funcionários, como é o caso de concurso de frases do dia dos 

pais. A comunicação vai além disso, ela deve pensar as relações e contribuir para diminuir as 

tensões, como Baldissera e a professora Oliveira reforçaram amplamente ao longo de suas 

falas. Isso não se faz só com a transmissão de informação.   

Ainda, a comunicação não é vista como estratégica e parte dos negócios tal qual como 

as empresas tratam as finanças, por exemplo. Neste estudo, de forma mais nítida, apenas na 

Odebrecht e na CPFL a comunicação parece participar de decisões com diretores do setor o 

quais influenciam no negócio. Nas demais empresas, com destaque para 3M, a comunicação é 

um setor de apoio, que redige apresentações, prepara roteiros de reuniões e faz a gestão do 
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volume de informações. Essas diferenças parecem importantes na medida em que influenciam 

a liberdade e autonomia das áreas de comunicação organizacional.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Roteiro de perguntas – gestores de comunicação 

1.O que  o sr. ou sra. entende por  comunicação? 

2.Na  empresa, como se dá o relacionamento com o público interno? O que é relevante? O que 

se espera? Há diálogo? Como? 

3.Como é a comunicação interna na empresa? 

a. Quais os canais de comunicação com o funcionário? 

b. Como são administrados? Quantas pessoas compõem a equipe de comunicação? 

c. Quais são os objetivos com a comunicação interna? 

d. Há participação dos funcionários neste processo de que forma? 

e. Qual a importância do relacionamento com o público interno? 

f. O senhor (a) acredita que os canais de comunicação interna promovem o diálogo? 

Como? 

 

4.Há um planejamento efetivo da comunicação interna? 

a. Como  acontece? 

b. Há a intenção com este planejamento do controle dos canais de comunicação na 

empresa, sejam eles formais ou informais?  Isto é possível, na sua opinião? 

c. A empresa está obtendo êxito? 

 

5.Os funcionários contribuem de alguma forma para o processo de produção? 

a. Eles são capazes? 

b. De que forma podem contribuir? 

c. Há canais específicos ou qualquer outro meio de motivação? 

d. Como são vistas as sugestões ou críticas? 

e. Elas são adotadas? 

 

6.A  empresa possui canais de comunicação que utilizam novas tecnologias na Comunicação 

Interna? 

a. Como? 

b. Se não, por quê? 

c. Como vê as novas tecnologias para a empresa? (relacionamento com o público) 
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d. São usados processos de colaboração na empresa (rede wiki, por exemplo)? 

e. E os funcionários como lidam com as novas tecnologias como canais de 

comunicação na empresa? 

f. Estes novos canais se adaptam a cultura organizacional da empresa? 

g. Há limites de utilização destes canais (blog, e-mails e redes sociais) no ambiente 

da empresa? 

 

7.Em relação, a reter talentos,  a empresa vê necessidade para  o sucesso do negócio? 

a. Como a empresa procede ? 

b. Vê mudanças nesta nova geração? 

c. Há influência da Comunicação? 

d. Quais os principais desafios? 

 

8.Qual a cultura da empresa em relação aos canais informais de comunicação na empresa/ 

a. Existem na empresa? 

b. Como lida – não aceita a existência, coíbe ou vê como natural? 
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ANEXO 2 

Roteiro de perguntas – professores e pesquisadores da área de comunicação interna 

1.Quando ocorre efetivamente a comunicação interna na empresa? 

a. O que se vê atualmente nas empresas? 

b. Há diferença entre teoria e prática?  Por quê? 

 

2.Na atualidade, há necessidade de mudanças por parte das empresas? 

a. Quais os novos desafios? 

b. Novo perfil de funcionários? 

c. No entanto, qual é a realidade? 

d. O que vem ocorrendo? 

 

3.E as novas tecnologias nas empresas, como sr ou sra vê? 

a. As empresas estão adotando? 

b. Podem contribuir e/ou atrapalhar a comunicação interna? 

c. Traz mudanças? 

d. Redes sociais e redes colaborativas, tendências ou modismo passageiro? 

e. Os funcionários estão preparados? 

 

4.E os canais tradicionais podem possibilitar o diálogo também? 

 

5.Qual o papel, na sua opinião, da cultura organizacional nesta nova conjuntura? 

 

6.Enfim, é possível, uma comunicação interna mais dialógica no contexto atual? 

a.Há um perfil de empresa mais aberta a esta possibilidade? 

b. O que seria uma comunicação dialógica na sua opinião? Quais seriam os benefícios 

e os riscos? 

c. Qual a influência do meio para o sucesso deste processo? 
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ANEXO 3.• 

Entrevista com o diretor de Comunicação da Odebrecht, Marcio Polidoro.  

Dia: 5 de julho de 2010 

Local: sede da Odebrecht em  São Paulo 

 

Hoje quais os canais formais de comunicação interna que a Odebrecht tem? 

Márcio Polidoro: Nós temos a intranet, pegando pelo eletrônico. Essa intranet ela cumpre 

duas funções: tem um portal interno, chama-se Portal Odebrecht. Esse portal não é de acesso 

aberto integralmente nem interno e nem externamente, ou seja, que internamente significa que 

as pessoas devem exercer determinado tipo de responsabilidade ou ter sob sua 

responsabilidade determinado tipo de programa para que possam acessar o conjunto de 

informações que estão ali dentro. Por quê? Têm informações que vão desde todo ciclo 

financeiro da empresa. Todo o sistema gerencial ele é feito pela intranet até projetos, 

concorrência, enfim informações de caráter altamente sigiloso.  

 

É acesso restrito por hierarquia?  

M.P.: É acesso restrito por hierarquia As pessoas têm senhas especificas, quer dizer, pela sua 

responsabilidade você vai galgando espaço até chegar ao ponto que dali você não pode andar 

mais. Agora tem uma parte deste portal que é totalmente aberto, que é justamente a parte 

chamada de comunicação, onde todas as informações que uma pessoa que trabalha em uma 

organização como Odebrecht precisa ter, essas informações estão ali. Desde aspectos formais 

sobre carteira profissional, direito que ele tem, sobre serviços médicos, alimentação, o 

cardápio do dia, o que nós vamos comer hoje no almoço, tudo isso está disponível ali; até 

informações mais relacionadas à vida da empresa. Essas informações clássicas de 

comunicação: as concorrências que nós vencemos, as mudanças de pessoas, os países onde 

nós estamos, as obras que nós concluímos, as visitas importantes que nós recebemos, enfim 

todos estes noticiários cotidiano passa por ali, como também ali passa todo o noticiário da 

organização que está disponível na imprensa local. Toda a imprensa brasileira é mapeada e se 

faz um clipping, digamos assim. Esse c1ipping vai todo ali para dentro daquele sistema 

também. Esse é um sistema fechado que funciona por iniciativa das pessoas. Essa é uma parte 

então para comunicação interna estar ali dentro. 

 

 Nessa intranet, o funcionário tem algum meio de interagir com ela, mandar uma sugestão, 

participar de alguma forma?  
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M.P.: Não, através do sistema não. Na filosofia da Odebrecht tem uma frase do senhor 

Norberto muito interessante, que diz o seguinte: a comunicação se dá de pessoa a pessoa, o 

que tem valor é a palavra falada. Os instrumentos de comunicação que estão disponíveis 

servem para duas finalidades: primeiro para subsidiar o diálogo de líder e liderado, de modo 

que o líder, que reúne uma equipe ou que vai conversar com o liderado, ele precisa ser sempre 

minuciado de informações a respeito da organização para que ele possa nessa conversa ter 

todas as respostas possíveis para as perguntas que os caras têm a fazer. Então isso subsidia 

diálogo. Um exemplo muito simples: a revista Odebrecht Informa ela não vai para todas as 

pessoas que trabalham na organização. Hoje nós somos mais de 100 mil pessoas só na área de 

engenharia. Nós não fazemos 100 mil revistas, até porque nós temos pessoas de ocupação 

muito simples, operários mesmos, pessoas que não têm nem condições de ler a revista, que 

são analfabetos até. Essas pessoas não podem ficar sem informações. O líder, o encarregado 

recebe a revista. Então quando ele reúne equipe dele se alguém tiver alguma pergunta: em que 

país nós estamos, ele sabe, porque a revista levou a informação a ele. É isso que nós 

chamamos de subsidiar os diálogos, isso pegando a coisa da notícia, como também as 

informações mais objetivas, dos resultados que a empresa obteve, da participação nos lucros, 

seja lá o que for, está certo. Então essa é uma forma. Esta forma de comunicação quando o 

sujeito tiver um comentário, uma critica ele passa para seu líder e o líder então tem o diálogo 

com o responsável pela área de comunicação, que vai então levar isso a frente da maneira que 

considerar adequada, mas não existe um sistema formal, escrito, por exemplo, de informação. 

Nós não acreditamos muito nisso. Nós achamos que o melhor é que a pessoa que tem alguma 

coisa a dizer, que tem uma contribuição a dar, que tem uma queixa a fazer, que ela faça 

pessoalmente no diálogo com seu líder.  

 

E chega muito?  

M.P.:Chega.  

 

 

 

Funciona bem?  

M.P.: Funciona bem, né. Bom isso é uma coisa. Essa então é uma iniciativa do sujeito, quer 

dizer, ele que próprio toma a iniciativa de entrar no portal e buscar as informações que ele 

quiser. Existe um outro sistema, que é a da informação por e-mail. Essa informação por e-

mail que é destinada às pessoas que têm computadores obviamente e que também chega às 
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pessoas que não têm computador, com a recomendação que a equipe sob a sua liderança, 

reproduza, bote no mural ou tire cópias e distribua entre as pessoas. Elas são informações 

gerais, por exemplo, grandes conquistas, a gente às vezes dá uma informação; quando a 

organização abre um outro negócio. Hoje nós estamos no negócio do Etanol. Então o dia que 

se crio a ETH, o presidente mandou uma mensagem para toda a organização, para todo 

mundo, para 100 mil pessoas: “partir de hoje nós estamos em outro negócio que se chama 

Etanol, não sei o que e tal”. Isso vai por e-mail. Por e-mail também um determinado grupo de 

pessoas recebe informações que ajudam, apoiam no seu trabalho. Não informações da 

Odebrecht, mas são informações que interessam a Odebrecht. Nós temos diariamente, logo aí 

às 7 horas da manhã, todo mundo recebe uma informação das noticias que saíram da 

Odebrecht no dia, o destaque. Às 9 horas da manhã, este grupo recebe uma informação, uma 

análise sobre a nossa exposição na mídia nesse dia, analisando todos os grandes veículos de 

comunicação, menos televisão e rádio. Hoje nós estamos analisando impressos, jornais e 

revistas, e estamos analisando também internet. Então às 9 horas, nós recebemos uma análise, 

chama-se análise editorial, que diz: hoje o noticiário a respeito da Odebrecht foi tal e aí faz 

uma análise da qualidade desta exposição através de um índice que se criou, um sistema de 

avaliação sobre como a nossa exposição esteve naquele dia, se positiva, se negativa, se neutra, 

se não sei o quê. Esse sistema é bastante interessante, que funciona muito bem, porque ele é 

diferente desses que se compra no mercado, porque no mercado se usa normalmente o critério 

de notícia positiva, noticia negativa, noticia neutra. Nós não aceitamos isso. Nós só 

consideramos notícia positiva aquela notícia que tem em seu conteúdo os atributos de imagem 

que nós decidimos para nós mesmos. Então existe um conjunto de palavras chaves que 

definem nossos atributos de imagem. Então, por exemplo, se alguém diz que a Odebrecht é 

uma empresa alemã, um leitor desavisado vai dizer: puxa vida não sabia que a Odebrecht é 

uma empresa alemã. Pode até ser a melhor notícia do mundo, pra nós essa notícia quer dizer 

zero, pois nós não somos uma empresa alemã, embora o nome seja Odebrecht. 

 

 Ela não é negativa? 

 M.P.: Ela é neutra, não pesa na nossa relação. Ela só pesa se for identificada como empresa 

brasileira, isso é correto. Isso é um traço da nossa imagem, que é uma empresa brasileira, com 

atuação global. Às 11 horas, começa uma publicação que vai durante dia todo de um negócio, 

que a gente chama de informe em tempo real. Esse informe em tempo real é o quê? São as 

notícias a respeito das coisas que acontecem nos nossos setores de atuação ou com as nossas 

empresas. Então tem um grupo de executivos, com aproximadamente 300 ou 350, que 
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recebem isso durante o dia todo, no Blackberry ou no seu computador. Qual é o propósito 

disso? Nós não podemos que um executivo da Odebrecht vá se reunir com o cliente às 3 horas 

da tarde e não saiba de uma notícia que aconteceu com aquele cliente ao longo do dia. O 

sujeito que está trabalhando, que está no seu ativismo diário não tem tempo pra ficar vendo na 

internet o que aconteceu, não é mesmo? Então se o nosso cara vai ter um encontro com 

British Petroleum, ele precisa saber que aconteceu um acidente com a plataforma de petróleo 

da British Petroleum lá no Golfo do Pérsico, na hora que o acidente acontecer, porque essa é 

uma informação que vai circular na hora que o acidente acontecer. Como ele também não 

pode chegar no encontro com o cliente ou com uma liderança qualquer da sociedade, 

comunidade, um jornalista, sem saber que houve um incidente com uma obra nossa lá em 

Angola, porque no dia a dia dele também ele não vai saber disso. Ele está trabalhando, 

viajando, está no avião. Então se acontecer, ele tem que se informado. Se ele chegar ao cliente 

e o cliente perguntar: “o que aconteceu lá em Angola?” Ele ficar com cara de maluco: “eu não 

sei o que aconteceu em Angola”. Essa é uma situação absolutamente desconfortável. Esse é 

um outro tipo de informação que circula internamente a respeito dos nossos negócios, dos 

setores onde atuamos, das nossas empresas o dia todo, de modo que nosso pessoal esteja 

permanentemente subsidiado por tudo que nos diz respeito e sobre tudo que ele possa ser 

perguntado. Essa informação ele não procura. Essa informação vem para ele 

automaticamente, vem no Blackberry dele, vem no computador. Se ele lê ou não lê, a gente 

não sabe, mas ela feita de tal modo que o informe em tempo real. Ela tem duas linhas no 

máximo, só que tem um clique para ele ler a notícia completa. Ele olha, se ele se interessar, 

ele vai buscar essa informação e isso roda o dia inteiro, até oito e meia, nove horas da noite, 

inclusive na internet. 

 

Isso começou desde quando?    

M.P.: Olha nós temos isso desde 2002, 2003 que nós começamos com este serviço. Tem uma 

empresa contratada que faz isso, terceirizada, é um pessoal de fora que faz isso. Nós também, 

todas as manhãs, assim que o cara chega no computador dele, tem um informe chamado Café 

com Notícia. O que é o Café com Notícia? É um resumo de todo o noticiário da imprensa 

brasileira no dia, abordando aspectos políticos, econômicos, sociais. É tudo mesmo, inclusive 

todas as colunas mais importantes dos grandes jornais. Esse também é um serviço 

terceirizado, de modo que no nosso cara quando chega no escritório ou até no Blackberry se 

ele quiser ler, vindo da casa para o trabalho, se ele não tiver dirigindo, ele vai lendo ali todo o 

noticiário importante, todos os dias. Todos os que estou dizendo são os principais de São 
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Paulo: Folha, Estado e Valor Econômico; do Rio de Janeiro: o Globo e o Jornal do Comércio; 

de Porto Alegre: à Zero Hora e o Correio do Povo; de Brasília: o Correio Brasiliense; e de 

Salvador, porque nós temos sede em Salvador, os três principais jornais: A Tarde, Correio da 

Bahia e Tribuna da Bahia. Esse é um outro trabalho de Comunicação Interna que nós temos 

também. Além disso, nós temos obviamente a internet, onde circula informações de interesse 

geral para a organização. Quando você entra em nosso site, lá tem as notícias do dia, tem as 

mais recentes... tudo aquilo ali também o nosso pessoal visita, tem acesso. Nós sabemos que 

existe uma demanda interna para aquele tipo de informação, porque nós fazemos aquele 

acompanhamento do Google, de acessos e quando sai uma notícia, por exemplo, relacionada à 

atividade nossa no Oriente Médio, aí cresce o número de pessoas interessadas. Nós sabemos 

que tem muita gente de fora, mas sabemos também que tem muita gente da organização que 

utiliza aquilo como fonte de informações. Ali dentro, por exemplo, tem a Odebrecht Informa 

Online, que ela dá notícia permanentemente, embora a revista seja bimestral, a online não é 

bimestral, ela é quase cotidiana. Se tiver uma informação importante ela vai lá para dentro. 

Nós temos o nosso núcleo da cultura. O nosso núcleo da cultura é um museu da empresa, que 

fica lá em Salvador, onde nós contamos toda a nossa história. A organização Odebrecht ela 

preza muito, valoriza muito.  

 

 

 

Toda a cultura da Odebrecht está muito baseada nesta questão da história dela, do Norberto 

Odebrecht?  

M.P.: Exatamente. Então nós temos um... não dizemos que nós cultuamos a história, não é 

um culto a história, mas nós cultivamos a história, que cultivar é muito diferente de cultuar. 

Não é olhar mítico para a história, é um olhar de aprendiz, não é? Porque com a história nós 

aprendemos muita coisa e a história é a nossa memória, que nos remete para o futuro. A perda 

da memória nos faz alguém sem história e sem história nós não temos nada a referir, lá na 

frente o que eu tenho para contar? Eu tenho para contar aquilo que eu guardei, que eu 

documentei, que eu comprovei, que eu herdo, isso aqui é minha historia, é meu currículo. 

Então esse núcleo também está disponível na internet, ele é aberto, qualquer pessoa pode 

acessar. O acesso de pessoas de fora é muito grande, mas de pessoas dentro é muito maior, 

porque o sujeito quando quer fazer uma pesquisa, quer ter uma informação ele tem essa 

possibilidade. E finalmente, nós temos um negócio que chamamos de Centro de 

Documentação e Referência. Esse Centro de Documentação, ele reúne toda a memória 
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histórica da empresa e chega aos dias de hoje, inclusive a memória contemporânea, de modo 

que qualquer pessoa da organização que precisar de uma informação sobre a organização vai 

encontrar lá. Ela pesquisa, seja para participar de uma concorrência, seja para dar uma 

informação para o jornalista, seja para preparar um discurso, seja para fazer uma apresentação 

para um cliente, ou seja, tudo que ele tiver de relacionamento externo ou interno, que ele 

precisar de informações teoricamente esse Centro de Documentação supre. Este é só de 

acesso interno. Pessoas de fora podem acessar para pesquisa. Se você que é uma pesquisadora 

quiser conhecer, mas aí você não entra pela internet, você tem de entrar em contato com o 

CDR pela internet e uma pessoa lhe atenderá pessoalmente, você vai dizer o que você quer, 

ela vai fazer a pesquisa e vai te remeter, mas você não pode passear lá por dentro, mas o 

Centro de Documentação tem uma página na intranet, é disponível, onde tem informações 

todas e a gente faz uma brincadeira de dar as notícias de hoje, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 

anos atrás, então se você entrar em nosso Centro de Documentação hoje, que é 5 de julho, 

então você vai ver lá no dia 5 de julho, nós encerramos a construção de uma obra, mas foi lá 

em 1965; e aí as pessoas que entram ali têm uma documentação. Nós temos hoje uma média 

de 10 mil consultas por mês nesse Centro de Documentação, que é um número realmente 

muito significativo.  

 

 

Sendo a maioria de fora da empresa? 

M.P.: De dentro, de fora são bem menos. De fora são pesquisadores da área de engenharia, 

gente de história... é muito mesmo, 10% é de fora, 90% é da própria casa, gente que busca, 

principalmente hoje, que temos uma presença quase global, não é? Então quando a Odebrecht 

chega em um país novo...  

 

São 18 países atualmente?  

M.P.: Hoje nós estamos em 18, exatamente. Então esse é um panorama geral que a gente tem. 

Ah tem o Odebrecht Notícias, que é um newsletter semanal, que é enviada todas às terças-

feiras, então amanhã circula, que dá notícia da semana. O noticiário da semana, que é 

basicamente aquilo que ocorre nos canteiros, que ocorre nas fábricas, aquele noticiário. Nós 

não damos aniversário, casamento, essas coisas, que às vezes algumas empresas fazem; isso 

nós deixamos para os canteiros, ou para as fábricas, ou para as unidades agroindustriais. Então 

lá, eles têm também os seus boletins, eles também têm seus jornais murais.  
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Tem focalizado em cada unidade?  

M.P.: Exatamente, cada unidade tem o seu próprio meiozinho de comunicação interna. E a 

Braskem, eu estou falando hoje basicamente pela construtora, pela engenharia,  mas a 

Braskem está entrando neste sistema de Elemídia. Eles estão desenvolvendo lá um projeto 

piloto pra que tenha em todos os sites deles, esse que você viu no elevador aqui e para que ali 

possa se dar informação rápida de tudo que está acontecendo na empresa, inclusive aquelas 

informações de interesse geral.  

 

Os outros funcionários que não têm acesso ao computador? 

M.P.: Vê ali. Vão ser colocados em locais estratégicos, nos restaurantes, em corredores, em 

áreas de transição, na área de lazer, enfim na entrada, próximo a portaria, exatamente como 

nos prédios que são nos elevadores. Nós não podemos colocar no elevador aqui, porque o 

prédio não é nosso, nós somos um dos inquilinos aqui, mas se nós tivermos um prédio nosso, 

certamente os elevadores terão isso e aí será alimentado pelo nosso sistema de informação 

permanente, o tempo todo.  

Hoje como a Odebrecht vê a comunicação com o funcionário? Você tem aquele programa 

TEO Tecnologia Empresarial?  

M.P.: Que é a nossa cultura, exatamente que é. nossa filosofia de trabalho.  

 

Pesquisando um pouco,  um dos conceitos é a comunicação transparente? 

M.P.: Exatamente 

 

Como funciona isso na prática? 

M.P.:A base da comunicação, como eu te disse, e na TEO é o diálogo. Agora o que existe na 

organização é que todo o processo de planejamento ele parte de um negócio chamado 

Programa de Ação, que é um PA. O que é esse Programa de Ação? Esse Programa de Ação é 

a definição clara de cada pessoa sobre o que ela faz aqui dentro. Só que o Programa de Ação é 

diferente de uma descrição de função, que normalmente é o que o se faz usualmente. As 

empresas têm lá uma descrição de tarefas. Tem lá a secretária. O que a secretária faz? Então 

tem uma lista lá enorme do que a secretária faz. São os processos que estão sob a 

responsabilidade uma secretária, ou de uma telefonista, ou de um porteiro, ou de um 

motorista, etc., ou de um executivo, ou de um presidente da empresa. No caso do Programa de 

Ação, não. O Programa de Ação ele é o quê? Ele é... o enfoque não é o processo, mas é no 

resultado. O que existe então é que as pessoas façam um exercício muito interessante de 
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definir muito claramente de qual é o resultado que uma secretária proporciona para uma 

organização empresarial, ou seja, qual é o negócio? O negócio da secretária é atender o 

telefone, cuidar da agenda do seu líder, redigir cartas, arquivar, sei lá o quê, é isso? Não, isso 

é um processo. Essas são as tarefas. O Programa de Ação diz qual é o resultado. Então ela tem 

que relacionar isso com algum resultado que a organização espera, por exemplo, cuidar da 

agenda do líder dela é livrar o sujeito da responsabilidade de perder tempo com uma coisa que 

ela pode fazer, então na verdade o resultado dela, é otimizar tempo. Otimização do tempo, 

racionalidade na busca da informação, a presteza, isso que é o resultado. É por isso que ela 

remunerada, isso que a valoriza. Ela não ganha por atividade, ela ganha por atividade pelo 

resultado que proporciona. Essa é a ideia do Programa de Ação. Todas as pessoas têm um 

Programa de ação, então o Programa de Ação é o primeiro instrumento de comunicação que 

tem na empresa, porque a secretária tem que fazer. Quando ela faz o Programa de Ação ela 

diz: “o meu negócio é isso”  

Ela mesma faz?  

M.P.: Ela mesma faz, com alinhamento com o líder. O Programa de Ação ele começa a partir 

de uma definição do Conselho de Administração da Empresa, que define as grandes diretrizes, 

as macro diretrizes e os resultados esperados. Isso flui para os líderes empresariais, para as 

equipes, para os executivos, para os diretores e vai até a ponta. Ai cada pessoa constrói seu 

Programa de Ação em função daqueles resultados esperados, que parte lá da secretária, sobe e 

volta, e configura o Programa de Ação do CEO, que é exatamente o espelho daquilo que o 

Conselho espera em termos de resultados, de metas, de novos países as serem conquistados, 

de faturamento, enfim de resultados econômicos e resultados não econômicos. Qual a 

diferença entre um e outro? Imagem não é econômico; sustentabilidade é um resultado não 

econômico, desenvolvimento de tecnologia é um resultado não econômico. O cara que gera 

isso, índices de saúde e segurança; índices de preservação de meio ambiente; tudo isso está 

relacionado avaliação quanto ao papel dele como responsável pela operação.  

 

Isto tudo está ligado à comunicação da empresa?  

M.P.: Isso tudo faz parte desse Programa de Ação. E esse programa de ação é o principal 

instrumento de comunicação que ele tem. Com quem? Com o seu líder, para que ele seja 

avaliado ao longo do ano, está certo? Porque ele define metas, define resultados mensais, 

trimestrais, semestrais e anuais. Isso tudo subsidia o nosso programa de comunicação na 

medida em que ele estabelece metas que serão matéria prima para que nós usemos para 

divulgar o que a nossa organização está fazendo, que resultados ela está encontrando. Então a 



156 

comunicação de fato ela se dá de maneira formal por aí. Esse não é um instrumento 

convencional, não é um jornalzinho, não é um boletim, não é uma newsletter, não é uma 

revista, mas é um meio de comunicação gerencial, administrativo sim, mas ele é um meio de 

comunicação que perpassa a organização toda, porque as pessoas compartilham os seus 

programas de comunicação. Então o meu Programa de Ação ele é conhecido por todos os 

responsáveis de comunicação nas empresas, na medida em que é importante que todos nós 

saibamos o que é que cada está fazendo e onde está atuando.  

 

E como há este compartilhamento entre todos, essa troca?  

M.P.:A partir da iniciativa própria de cada um. Então quando eu faço meu Programa de Ação, 

eu compartilho com a minha equipe, minha equipe compartilha entre todos, de modo que todo 

mundo saiba, claramente, delimite claramente quais são as ações que ele tem que desenvolver 

naquele ano e que resultados ele busca alcançar.  

 

Isto é feito anualmente?  

M.P.: Isto é feito anualmente. Então de fato na Tecnologia Empresarial Odebrecht, a 

comunicação que está lá explícita é a que esta aqui. Agora, por quê? Esta comunicação que 

faz a essência do trabalho do indivíduo. O que nós precisamos, nós da comunicação formal 

digamos, mais clássica fazemos, é preparar esses indivíduos aqui, a partir do Programa de 

Ação de cada um, para que ele possa ser um agente de formação de imagem, porque o. meu 

resultado é a imagem. Eu cuido da imagem da organização. A comunicação é um meio, a 

comunicação é um instrumento, não é? Eu não estou aqui para fazer comunicação como se 

fosse um fim em si mesmo. A revista não é um fim em si mesmo. A revista é um meio de 

levar até as pessoas a informação qualificada, mensagem para integrar as pessoas que estão 

geograficamente dispersas pelo mundo, pra difundir a Tecnologia Empresarial Odebrecht, pra 

disseminar cultura, pra promover a troca de experiências, o intercâmbio de práticas ou de 

melhores práticas; a revista serve para isso. Então ela tem de ter um conteúdo que sirva a isso. 

Então ela não é um fim em si mesma, na verdade ela é um meio de difusão destas coisas todas 

que são o seu conteúdo. Estes caras aqui quando eles definem os seus Programas de Ação e 

definem os seus resultados econômicos e não econômicos, eles acabam criando aqui um 

acervo de informações extremamente importantes para a formação da imagem da organização 

e eu então o ajudo a trabalhar isso interna e externamente.  
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Por exemplo, num momento que se entra em contato com esse Programa de ação, se tem algo 

que destoa do que se pretende com a imagem da Odebrecht, há uma interferência?  

M.P.: Sim, claro. Ele não pode estar desalinhado da orientação geral. Então quando acontece 

as reuniões de avaliação, por exemplo, eu participo de todas as reuniões de avaliação de todos 

os líderes que estão nas operações dos negócios. O sujeito que está cuidando lá da América 

Latina toda, ele é um líder empresarial do negócio América Latina. Ele vem periodicamente, a 

cada três meses, ele vai e faz uma apresentação de seus resultados. Eu participo disso e tem 

um quesito lá que chama Comunicação e Imagem. Então eu tenho conhecimento dos 

resultados que ele tinha estabelecido, das metas que ele tinha estabelecido e eu acompanho ele 

diariamente, porque todo o noticiário que sai a respeito dele eu tenho conhecimento. Em todo 

país que ele está, nós temos uma avaliação diária, nós temos um clipping diário. Então eu 

recebo aqui todos os dias, todo o noticiário que sai a respeito de nossas operações no mundo 

inteiro. É um negócio totalmente doido, mas é verdade, é assim mesmo. Pegando esse caso da 

América Latina, o pessoal da Argentina me manda, o pessoal do Peru me manda, da 

Republica Dominicana, do Panamá, do México, chega o noticiário que saiu lá. Então eu sei 

tudo que é publicado a respeito da nossa empresa nesses países todos que nós estamos, todos 

os dias. E acompanho pelo ITR, que acesso na internet, tem o alerta do Google e tem a 

assinatura de agências internacionais: AP, Reuters, etc. tudo que sai, no momento que sai. Nós 

temos esse acompanhamento. Então na avaliação que ele faz trimestralmente, na apresentação 

que ele faz dos resultados, eu estou presente nesta mesa.  

 

E faz a intervenção?  

M.P.: Exatamente. Ao contrário de muitas empresas que este tipo de avaliação é feito pelo 

diretor financeiro, pelo diretor de planejamento, pelo diretor da área de comercial, quer dizer 

esses diretores que se sentam lá, na Odebrecht não, o diretor de comunicação senta na mesma 

mesa, avalia aquilo e discute com ele porque aquilo aconteceu, porque deixou de acontecer, 

enfim, orienta, ajusta e oferece apoio.  

 

Como é esse gestor, pensando na área da construtora, quando a gente pensa em engenheiros, 

que geralmente não recebem essa formação para comunicação?  

M.P.: Exatamente, ele tem uma visão reativa, ele não quer contato com ninguém, ele não quer 

comunicação nenhuma, por uma questão cultural eles são treinados para fechar a boca.  

 

Exatamente  como se dá essa preparação?  
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M.P.:  Bem, isso foi o desenvolvimento de uma cultura dentro da organização.  

 

Quando ele entra?  _  

M.P.: Hoje quando ele entra ninguém vai exigir dele que seja um especialista em 

comunicação, mas ele entra em um processo de formação para isto. Todos os programas que 

nós temos de formação de pessoas envolve comunicação como conteúdo. Então o sujeito 

quando ele está sendo preparado para ser um executivo, para ser um diretor de alto nível na 

empresa, ele entra em um processo formativo muito bem estruturado. Ele tem um programa 

de introdução a cultura da empresa, depois ele passa por um programa chamado de Programa 

de Desenvolvimento de Empresários, depois ele passa por um outro programa sei lá das 

quantas. Ele vai sendo sempre treinado. Existe também um desafio, que faz parte da cultura, 

chamado desafio do autodesenvolvimento, lá nos livros da TEO têm muito coisa relacionada 

ao autodesenvolvimento. A organização exige que ninguém aqui tenha uma visão passiva da 

própria carreira. Quando o cara faz um plano de vida da carreira, quando ele entra aqui e diz: 

“eu quero chegar a presidente”; ele tem que construir este plano, mas ele tem que buscar 

desenvolver às competências para que ele chegue lá. Ele não pode ficar passivamente 

esperando que alguém dos Recursos Humanos descubra que ele é deficiente numa 

determinada área e aí ofereça a ele a oportunidade de fazer um curso no exterior, fazer uma 

especialização. Negativo, ele tem que ser um sujeito ativo do próprio desenvolvimento. Sendo 

ativo no seu desenvolvimento, ele encontrará quem o apoie. No caso da comunicação, nós 

sabemos perfeitamente que o engenheiro não é preparado para manejar os meios, nem os 

conteúdos de comunicação de forma competente, mas na Odebrecht ele é obrigado ter essa 

competência. Então há um trabalho enorme que nós fazemos, nós profissionais da 

comunicação, que somos especialistas nisso, é de qualificar as pessoas, é de capacitá-las para 

isso. Nós damos todo o apoio que ele precisar, esse apoio vai desde o desenvolvimento de 

uma cultura, que é um trabalho quase doutrinário para ele perceber que tem uma 

responsabilidade perante a organização com a imagem, porque a imagem é nosso principal 

ativo intangível e a imagem é que nos perpetua. A única coisa que perpetua uma organização 

é a sua marca, é o valor da marca, é a imagem relacionada a essa marca, porque o ativo 

tangível ele muda. Há 20 anos atrás, nós tínhamos negócio na área de agricultura, na área de 

mineração, na área de informática, na área de celulose, e hoje nós não temos. Esse tangível foi 

embora, mas a marca permaneceu. A organização, ao contrário, deixou de ter uma porção de 

tangíveis que ela tinha e ela se revitalizou. Hoje é 10 vezes maior do que ela era antes, quando 

ela tinha 10 negócios. Hoje ela só tem três. Então daqui há 50 anos, nós estaremos fazendo 
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Etanol, vamos estar fazendo construção de hidrelétricas, ou fazendo bolinhas de polietileno? 

Possivelmente não, mas a Odebrecht existirá? Sem dúvida, daqui a 50 e daqui a 500. Por que 

ela existirá? Porque ela tem uma marca. A essa marca está associada à imagem de uma 

organização que pretende a perpetuidade, é uma organização sustentável. Então o 

compromisso desse indivíduo com a organização não é só obter o resultado do ano, é ter essa 

visão de futuro, ter essa visão de perpetuidade. Por isso que o livro, onde está lá, a chamada a 

Tecnologia Empresarial Odebrecht, tem de sobreviver, crescer e perpetuar. Para sobreviver, 

crescer e perpetuar, esta organização tem de buscar resultados. No plano da sobrevivência, 

nós buscamos liquidez, produtividade e imagem. Imagem junto ao cliente, porque a imagem 

junto ao cliente é que nos faz ganhar novos contratos, conquistar novos clientes. No plano do 

crescimento, a imagem que nós buscamos é a imagem de nossos produtos; não é 

simplesmente da relação direta com os nossos clientes, é daquilo do que nós somos capazes 

de fazer para estes clientes e para muitos. E no plano da perpetuidade o que nós buscamos é 

imagem da marca, da organização como um todo; é uma outra coisa. Estes caras eles têm que 

ter clareza desses resultados que ele busca e o intangível passa ser um ponto de avaliação, 

inclusive para a remuneração dele, onde a imagem é hoje um peso. 

 

A imagem junto ao cliente, para a Odebrecht, é ligada aos funcionários, a imagem que eles 

têm hoje da empresa?  

M.P.: Sem dúvida, claro. Nós entendemos que os principais agentes de formação de nossa 

imagem são as pessoas que trabalham aqui dentro e nós dissemos que a responsabilidade pela 

formação e preservação da imagem é de cada um e essa é uma responsabilidade delegada. 

Cada um quando entra aqui assume esse compromisso perante a organização: cuidar da 

imagem da Odebrecht, seja quando trabalha, quando atua, servindo nosso cliente, seja quando 

em sua comunidade como cidadão, porque o engenheiro da Odebrecht será sempre 

identificado como engenheiro da Odebrecht. Se o cara se envolver em um acidente grave vai 

aparecer: fulano de tal, engenheiro da Odebrecht... Então como tal, em sua vida cotidiana, 

como cidadão em sua comunidade ele não pode se esquecer disso. Tem que cuidar também de 

suas atitudes e comportamentos. Ele tem que ser uma pessoa exemplar. E por que nós 

fazemos isso? Porque a organização ela é uma abstração, então o Dr. Norberto tem uma frase 

muito interessante. O doutor Norberto diz que uma organização, ela não é mais nada do que 

pessoas, seus negócios e sua comunicação entre elas, como elas se comunicam, formal ou 

informalmente. Como elas se comunicam através dos instrumentos gerenciais de 

comunicação, através dos meios que temos hoje disponíveis, da tecnologia da informação, dos 
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boletins, seja lá o que for. Porque  hoje o processo de comunicação na empresa ele é 

intensivo. O e-mail é uma forma que aproximou demais as pessoas e faz com que a 

comunicação flua com uma rapidez absurdamente extraordinária e faz com essa comunicação 

aconteçam 24 horas por dia. Nós todos aqui somos obrigados  a carregar um tal de Blackberry 

no bolso, quer dizer é uma desgraça, porque estou de noite em minha casa e ele está ali no 

meu criado. Então se eu acordo às 3 horas da manhã para tomar água, eu olho e tem uma 

luzinha vermelha piscando, mas não tenha dúvida que eu vou pegar e vou ler. Como nós 

trabalhamos hoje em 18 países, com seis ou sete fusos horários diferentes, então nós somos 

pessoas que trabalhamos 24 horas por dia. A empresa hoje é essencialmente comunicação. Se 

essa comunicação não flui, ela para. A comunicação, eu costumo dizer, que a comunicação 

dentro de uma empresa é a corrente sanguínea, é o que mantém o corpo vivo; se ela se 

interrompe por algum motivo, esse negócio desanda. O Dr. Norberto dizia isto há 30, 40 anos 

atrás. 

 

Já vem ao longo da história da Odebrecht a questão da comunicação?  

M.P.: Vem lá do aprendizado dele. Por quê? Porque ele quando assumiu os negócios do pai, 

em 1941, numa empresa que faliu, se você entrar lá no site, você vai ver essa história bem 

contada, ele tinha o quê? Ele disse que tinha dois passivos imensos, um com clientes com 

quem o pai contratava serviços e não conseguia concluir; portanto ele tinha obras a integrar. E 

tinha um passivo enorme com os fornecedores e com os bancos que haviam emprestado 

dinheiro porque eles não conseguiam concluir as obras; fruto da guerra e de uma inflação de 

demanda absurda que o pai dele não conseguia administrar. Mas ele tinha um ativo 

extraordinário que eram os homens que o pai dele formara. O pai dele era um educador. O pai 

dele era um grande empresário, mas que se comprazia de ensinar às pessoas o trabalho. Então 

tinha uma escola na empresa dele, isso em 1935, 36. Ele tinha um galpão ao lado da sede da 

empresa em Salvador, onde a noite ele dava aulas. O próprio pai ensinava os caras a serem 

pedreiro, carpinteiro, eletricista, armador, encanador. .Ele tinha uma escola e ensinava os 

caras a serem mestres porque o mestre de obras, ele é o encarregado como se chama hoje, é 

uma figura fundamental dentro de uma construção porque você tem a figura de um 

engenheiro e ela se espraia por vários mestres. Cada mestre tem um grupo embaixo dele, 18, 

20, 25 pessoas. Essa comunicação do mestre com esse cara, que reproduz a comunicação do 

engenheiro, que reproduz a comunicação com o diretor da obra, ela é fundamental. Este 

sujeito, este mestre, o encarregado é uma figura chave porque a informação que chega no 
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peão, como a gente chama, no pedreiro, vem por este sujeito. Ou este sujeito está alinhado e 

preparado para transmitir de forma correta isso aqui, o isso aqui desanda.  

 

Então, a comunicação chega a este mestre de obra, através deste diálogo, sem qualquer meio 

formal, por meio informal?  

M.P. :Existem formas de comunicação formal, por exemplo, esse mestre de obra recebe lá o 

boletim, a newsletter que trazem as notícias.  

 

Não, mas a questão da cultura?  

M.P.:A cultura chega através do diálogo dele com o engenheiro. O engenheiro que é 

encarregado de fazer isso. Existem formas hoje de fazer impressa, existem livros, vídeos, 

documentos, CD- ROM, DVD  

 

Todo material institucional?  

M.P.: Tem um aparato enorme de comunicação, tem o acesso dele a internet eventualmente. 

Tem encarregado que tem lá seu computador, ele pode acessar a internet. Então tem, mas tem 

principalmente o diálogo dele com o seu líder, porque eles são agrupados na relação de 

liderança porque tem uma parte que é a parte de montagem, que a parte de concreto, a parte 

de escavação, a parte da rocha, cada um tem um encarregado, cada um tem um engenheiro 

responsável por aqui. É nesse diálogo com o engenheiro aqui que tem subsídios, o subsídios 

para que ele possa conversar com os seus empregados. Mas a revista é um extraordinário 

instrumento, porque a revista ela traz reflexões e histórias e através de exemplo a gente educa.  

 

Ele leva isso para casa?  

M.P.: Ele leva para casa, ele lê e ele conta para o peão essas histórias. Ele tem que ter essa 

preparação. E hoje esse aqui é um foco de preocupação e de ação da empresa, porque ele é a 

figura chave. Como sujeito, quando ele entra na obra jovem, ele fez um curso técnico de 

edificações, esses cursos de segundo grau, ele não quer ser encarregado, ele quer ser 

engenheiro. Engenheiro tem status, ele ganha mais, quer dizer, tem mais chance de 

crescimento. Na Odebrecht, isso é meio verdade. Tem muito encarregado que ganha mais que 

engenheiro e o encarregado hoje, aquele bom, ele é um sujeito altamente solicitado porque 

não tem muitos bons, justamente por isto, porque o cara quer pular de técnico para 

engenheiro, ele quer fazer o curso de engenharia. O encarregado, essa figura está diminuindo 

aos poucos, principalmente agora quando as pessoas têm formação. Antigamente, não porque 
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esse encarregado era um cara que dominava a profissão, mas ele não tinha formação cultural. 

Eles aprendiam na lida diária, entravam como serventes de pedreiro viravam pedreiro, 

passavam, sei lá, para chefe de turma e vai subindo, quer dizer, quando ele chega a mestre de 

obra, aí pronto, ele é uma figura referenciada, um mestre de obra. Tem lá no nosso Núcleo da 

Cultura, em Salvador,  esse museu da empresa, a primeira foto que tem lá, do velho Emílio, 

pai do doutor Norberto, depois do doutor Norberto, depois é um mestre, negro, chamado, 

mestre Anísio, depois é o mestre Bonifácio, que é um outro negro, depois tem o mestre Nazar 

e depois o mestre Vital. Esses caras trabalharam com o doutor Norberto quando ele era garoto 

e esses caras foram os professores do doutor Norberto quando ele, com 15 anos, resolveu que 

ele iria trabalhar no negócio da construção. Ele ia trabalhar com o pai nas obras e aí o pai 

botava esses mestres para educar ele, para ensinar ele. Então ele é pedreiro, carpinteiro, ele 

aprendeu todos os ofícios quando garoto. Ele gostava. Ele aprendeu com estes mestres, ele 

tem assim uma relação de reverencial com esses caras porque eram caras que dominavam a 

arte da construção. Sabiam tudo, mas eram analfabetos, a maioria deles é analfabeta. Então, 

quando ele, doutor Norberto, assumiu a responsabilidade de tocar os negócios do pai porque o 

pai abandonou em uma situação absurdamente constrangedora e difícil, ele falou: “eu vou 

contar com essa peãonzada. Como é que eu faço? Eu tenho que encontrar um meio de me 

comunicar com esses caras?” Descentralizou a empresa muito, criou um sistema de delegação 

e ele combinava semanalmente. “Essa semana você vai cumprir tais e tais tarefas, a gente se 

vê na semana que vem e soltava os caras no campo”. E aí passou a dizer para cada um: “agora 

você é empresário, não é mais o empregado; então você que tem que negociar com o seu 

cliente”. Este cliente normalmente era um coronel branco, da elite baiana, que era minúscula, 

e esse operário era um negro, analfabeto, muitas vezes, filho de escravo, que a escravidão já 

tinha terminado há 40 poucos anos, 50 anos.  

 

E ainda existia muito preconceito?  

M.P.: Demais. Doutor Norberto disse: “você vai ter que negociar”. O sujeito teve resgatado a 

autoestima. A autoestima dele apareceu, então ele passou e daí ele se preparou. Os caras 

analfabetos foram aprender a ler e escrever porque tinham que ler contratos e daí eles tinham 

vergonha de assinar em cruz, como se dizia antigamente. Quer dizer o cara assinava assim, 

botava uma cruz, assim era assinatura dele, era o que ele sabia fazer ou então punha o dedo. 

Como é que vai botar dedo se o coronel assinou. Então ele tinha que a aprender a ler e 

escrever e isso levou a uma mudança fundamental. Então o processo de comunicação entre 

ele, empresário Norberto e essa gente tinha que ser muito fluido, muito rápido e muito eficaz, 
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não podia ter entraves, não podia ter dúvidas sobre aquilo que estava pactuado entre eles com 

relação a fazer, com resultado a alcançar e principalmente em relação aos que eles 

receberiam, porque eles não eram considerados empregados, funcionários, eram considerados 

como sócios, na medida em que naquele momento eles partilhavam resultado obtido na obra, 

que foi uma forma do doutor Norberto conquista-los. Ele disse: “eu não tenho prêmios para 

vocês, eu tenho trabalho”. Então é a expressão que nós usamos aqui.  

 

Isto trazia o comprometimento?    

M.P. :Exato, porque o cara se sentia dono. Então a palavra emprego não existe na Odebrecht. 

Se você lê todos os nossos livros, todas as nossas revistas, jamais você vai encontrar a palavra 

emprego e a palavra empregado. Por quê? Porque a gente usa a palavra trabalho, postos de  

trabalho e as pessoas aqui a gente chama de integrantes. Você integra a Odebrecht, você não é 

empregado, porque a relação de emprego tem essa relação de atividade e aqui nossa relação é 

com resultado, com o qual nós comprometemos. Então tem que haver um sistema de 

comunicação permanente, ativo, muito fluído, muito atualizado, para que esse espírito 

permaneça porque isso é uma coisa quase doutrinária. Isso é o aspecto da religião, a religião 

sobrevive por isso, porque você fica o tempo todo retomando os conceitos, os princípios, os 

valores, as crenças, os dogmas, senão elas se perdem. 

 

A todo o momento nos veículos de comunicação internos?  

M.P.: Exatamente, usando todos os meios que nós temos disponíveis hoje. Começamos já 

fazer alguma ação no sentido de experimentar o blog, mas ele ainda não chegou ao pessoal. 

Nós estamos fazendo a experiência de um blog com o pessoal da revista, de modo que eles 

possam se manifestar sobre reportagens feitas.  

 

Que eles possam dar uma opinião?  

M.P.: Isso. No número 150 do Odebrecht Informa que vai circular em setembro, nós fizemos 

um concurso, era um concurso Conte a Sua História, foi lançado hoje inclusive. Nós 

queremos que as pessoas contem as histórias delas aqui dentro da empresa. A melhor história 

vai ser a capa da revista e a revista toda serão histórias contadas pelas pessoas. Todas as 

histórias que nós recebermos, nós vamos colocar no site, lá no Odebrecht Informa On-line, de 

modo que o indivíduo também se sinta mais ativo neste processo. Ele como alguém que conte 

uma história em que ele é o protagonista Ele se sentindo protagonista, ele percebe o valor que 

ele tem dentro da organização, mesmo sendo ele um dentre 100 mil pessoas.  



164 

Existe hoje algum canal que para o funcionário, por exemplo, que tenha alguma reclamação, 

não concorda com algum processo ou ele tem que falar com o supervisor mais próximo e 

verbalmente?    

M.P.: Isso, exatamente.  

 

Qual é atenção que dada a isto? Como é visto?  

M.P.: Total. Nós acreditamos que as relações devem ser pautadas na confiança. Doutor 

Norberto ele tem uma frase, ele diz: “eu quero que a nossa organização se constitua em uma 

sociedade de confiança”. Então a relação entre líder e liderado ela tem de ser pautada pela 

confiança total, absoluta. Como é que a confiança se dá? A confiança se dá a partir primeiro 

da disciplina. A primeira condição para que haja confiança entre duas pessoas é a disciplina 

Então o doutor Norberto costuma usar a metáfora, ele gosta de contar isso, do casal. Um casal 

em que, eu sou casado, então imagine que lá em Campinas os caras que são casados sábado 

eles gostem de jogar um futebol à tarde. Então tem lá um grupo que se reúne em um 

determinado lugar, num clube e tal, então vamos bater bola de tarde. Daí o cara vai jogar 

futebol às 4 horas da tarde e o jogo termina às 5h30. Eles vão para um boteco, onde se reúnem 

e vão tomar cerveja, mas ele avisa a mulher: “às 7h30 eu estou em casa”. Se ele não chegar às 

7h30, o que vai acontecer? Ela vai ligar para ele, ela vai querer saber o que aconteceu. Por 

quê? Porque ele compartilha com ela e ela com ele a mútua responsabilidade de um casal. Se 

o cara não chega à 7h30, não chega às 8h e não chega às l0h e chega em casa às 5 horas da 

manhã, se ele não tem que dar satisfação para mulher dele deste ato é porque a relação deles 

não é uma relação pautada pela disciplina, não é isso? A disciplina pressupõe hora de sair e 

hora de chegar. Pegando um exemplo muito singelo. Se essa disciplina existe, o que existe 

entre o casal? Existe o respeito. Não haverá desconfianças, haverá um profundo respeito e, se 

existe respeito, a confiança se instala. Então entre um líder e liderado, a relação deve ser 

disciplinada, tudo o que eu combino com o meu liderado eu tenho que cumprir e, se ele não 

tiver condições de cumprir, ele tem de me dizer o porquê; ele tem que pedir meu apoio 

quando um fator crítico interfere, quando seja fora do controle dele; ele precisa buscar ajuda 

necessária se ele não está conseguindo levar a frente à tarefa, porque essa é uma relação de 

respeito que ele estabelece comigo.  

 

O inverso também? 

M.P O inverso também. Saiu ontem na Folha de São Paulo um artigo muito interessante, 

escrito pelo Emílio Odebrecht, que é o nosso presidente do conselho, não sei se você leu, você 
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pegue depois na internet,  em que fala do papel do líder, na relação do líder liderado, ele fala 

disso. Então, nós entendemos que o sujeito que trabalha na empresa precisa de um meio 

escrito e pior ainda um meio anônimo para fazer uma denúncia, para fazer um alerta, para 

fazer uma queixa, é porque a confiança já foi para o vinagre, então tem alguma muito errada 

acontecendo aqui dentro. Então a questão não é uma questão de comunicação, a questão é 

uma questão de clima.   

 

O clima organizacional hoje da Odebrecht permite, vamos dizer assim, que o funcionário 

tenha total liberdade de abertura para expor?  

M.P.: Exatamente de chegar ao seu líder e expor exatamente tudo que aquilo que o incomoda, 

que o constrange.  

 

Sem qualquer tipo de, vamos dizer assim, punição?  

M.P.: Se houver a punição é porque algum erro aconteceu mais em cima, porque esse líder 

não podia estar na posição que ele está. Cometem-se erros nas empresas? Comete-se, claro. 

Então o líder que frente a uma reclamação de um liderado reage dessa maneira, punindo, 

perseguindo ou demitindo é porque ele não está preparado para a posição que ele ocupa. 

Agora se isso acontecer duas ou três vezes, ele que vai acabar sendo chamado. Uma vez 

conversei com o doutor Norberto e ele me disse uma coisa interessante, isso já faz mais de 20 

anos. Ele disse: “quando um cara meu, da Odebrecht, demite uma pessoa, demite outra e 

demite a terceira, eu demito ele”. Porque o sujeito que demite três pessoas ele não serve para 

empresa, tem alguma coisa muito errada com ele. Então a questão é a questão da confiança 

mesmo. Vou te contar um episódio muito interessante para você entender como isso funciona: 

nós tínhamos aqui um jovem, parceiro como a gente chama, um rapaz recém formado que 

assumiu a responsabilidade de cuidar da parte administrativa de um contrato lá em Salvador, 

um pequeno contrato. Ele tinha um mestre de obra lá, que o doutor Norberto conhecia, um 

sujeito com 27 anos de empresa, que ficou encarregado pela área de compras. E este rapaz, 

que era muito jovem, muito competente, uma pessoa bem preparada, começou a perceber que 

este mestre estava se beneficiando da posição Porque um sujeito que compra para uma 

empresa do tamanho da Odebrecht, ele tem a possibilidades muito grandes de negociar isso, 

de ter vantagens pessoais e não vantagens para a organização. Ao invés de ele ter o melhor 

preço, ele acaba comprando naquele cara que diz: “se você comprar comigo, eu te dou um 

presente”. Ele começou a perceber isso. Teve um episódio, teve dois, teve três e ele 

comprovou que de fato aquela pessoa não estava mais defendendo os interesses da empresa, 
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estava defendo os próprios, auferindo vantagens naquela posição. Como esse programa, era 

um programa na área social e o doutor Norberto cuidava daqueles jovens, se relacionava 

diretamente com eles, ele teve também esse papel de ser educador. Ele gostava de ter muito 

jovem ligado a ele. Esse rapaz foi conversar com ele: “doutor Norberto eu estou com esse 

problema e gostaria que o senhor me orientasse. O que eu faço com o mestre? Porque eu 

comprovei que ele está levando vantagem pessoal”. Aí o doutor Norberto disse: “tire ele dessa 

função, porque ele está fazendo isso por alguma razão. Eu conheço esse cara, ele é  um 

homem que merece confiança. Ele deve estar com um algum problema pessoal grave e você o 

colocou em uma posição em que ele pode ter este tipo de vantagem. Então se ele está vivendo 

uma situação pessoal grave e essa posição lhe dá essa chance, aí a tentação está sendo maior 

que as forças dele. Então evite que ele seja tentado, impeça que ele possa fazer isso; não o 

condene; tire dele a oportunidade de fazer; agora investigue porque certamente ele deve estar 

com um problema sério em casa”. Aí o cara foi ver, ele estava com um problema com uma 

filha, que estava com uma doença grave e que precisava fazer um tratamento e ele não tinha 

dinheiro. Isso era em tempos que o cara estava na previdência, não tinha uma assistência 

médica adequada e o sujeito começou então a juntar um dinheiro pra financiar, pra pagar o 

tratamento da filha e a única forma que ele encontrou foi aquela e a empresa então ajudou ele. 

Então veja essa relação do sujeito que confia, porque usualmente a reação humana, a sua, a 

minha, como foi a do rapaz, eu vou demitir esse cara. Ele está quebrando a confiança. O 

doutor Norberto disse não, a gente não pode ser assim com as pessoas. Então esse líder, esse 

rapaz, foi muito bem preparado. Esse é o tipo do cara que o dia que ele receber uma queixa 

formal contra ele mesmo: você é assim, ele saberá absorver. Por quê? Nós aprendemos 

também que a relação entre líder e liderado é uma relação de mútuo aprendizado. Não é só o 

liderado que aprende com o líder, o líder também aprende com o liderado. E outra coisa, o 

doutor Norberto sempre nos diz o seguinte: “o liderado que por medo ou por omissão deixa o 

seu líder cometer um erro que ele percebe, essa é uma pessoa que não serve. Por quê? Porque 

se ele sabe que o líder vai cometer um erro com aquela decisão, ele tem que ter coragem de 

dizer. Não faça dessa maneira, porque isso pode dar nisso. Mesmo que ele corra o risco de ser 

punido, mas essa uma responsabilidade que ele precisa assumir diante da organização. E se o 

líder for bem preparado vai saber como tratar aquilo. Tudo isso funciona? Idealmente 

funciona, nós não vivemos em um paraíso, depois nós somos uma organização de gente. 

Somos imperfeitos. Têm problemas? Têm. Quando falo isso em palestras que eu faço para os 

jovens engenheiros que entram na empresa, aí têm alguns que levantam a mão e dizem: e se 

eu fizer isso e meu líder reagir mal? Daí eu digo: eu não tenho o que fazer, acho melhor você 
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trocar de líder. Agora a proposta esta e a comunicação serve a isso fortemente, é necessário 

que assim seja.  

 

Como é feito o monitoramento de tudo isso? Há como?  

M.P.: Não, não há um monitoramento exatamente por isso, porque isso passa pelas pessoas, 

então não se criar um sistema que monitore isso porque esse sistema vai ser uma espécie de 

vigilante, de Big Brother, que vai está aí observando se as pessoas se comportam 

adequadamente. Agora existe um sistema de auto-avaliação e, esse sistema, é importante. Por 

quê? Porque eu me auto-avalio e meu líder vê minha auto-avaliação. E os meus subordinados 

todos se auto-avaliam e eu avalio cada um deles. Então a minha avaliação... 

 

São formulários isso? 

M.P.: São formulários, que é um sistema que tem na área de Recursos Humanos, que a gente 

chama área de pessoas. Ele tem uma senha. Ele entra lá. A minha gerente de área de 

comunicação, ela entra, faz a auto-avaliação dela, tenho acesso a essa auto-avaliação que ela 

fez. E eu faço a avaliação dela. Esse sistema cruza essas duas informações e isso aqui 

denúncia alguma coisa. Por exemplo, se essas duas coisas forem totalmente conflitantes, 

algum problema existe, alguma coisa está errada. Agora no ato de formular o Programa de 

Ação, cada pessoa aqui identifica quais são os fatores críticos na busca deste resultado que ela 

estabeleceu ali para o ano. Então uma deficiência profissional, por exemplo, não domina a 

língua. Então imagine que eu coloque alguém aqui da minha equipe para coordenar um 

trabalho no Oriente Médio que não fala inglês, por exemplo, vou ter que desenvolver,  esse é 

um fator crítico. Por que eu faço? Se essa pessoa é mais adequada pra isso, ela tem as 

deficiências, eu vou ter que investir no aprendizado da língua. Vou ter que mandar ela para os 

Estados Unidos para ficar três meses lá, fazer um intensivão ou vou dar um curso pra ela aqui 

de muita boa qualidade e estabeleço meta para que ela estude, mas ela tem que dizer. Isso é 

cada um que diz, não sou eu que digo, é o próprio. Então estes fatores críticos eles são 

colocados neste nível, no nível das competências específicas, de relacionamento, de 

dificuldade de conduzir determinadas processos internos ou externos, quer dizer, então tudo 

isso é colocado no diálogo do Programa de Ação. O Programa de Ação é construído pelos 

dois.  

 

Pelo líder e pelo liderado?  
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M.P.: Ele é fruto de um, fruto não, ele resulta de um acordo, como a gente chama. O 

Programa de Ação na verdade é fruto de um acordo, de um acordo que a gente chama de 

moral, econômico e psicológico. Moral é o compromisso com os valores da empresa, que 

estão dentro da Tecnologia Empresarial Odebrecht, então é um compromisso, que tem a 

comunicação como um pilar, como um principio.  

 

Uma comunicação transparente?  

M.P.: Fluída, harmônica, verdadeira, baseada na confiança, exatamente. Tem o acordo 

econômico, ou seja, quanto é que eu vou ganhar com isso? Se eu obtiver meus resultados e 

superá-los que tipo de bonificação ou de prêmio eu terei? E tem o acordo psicológico que é o 

do respeito mútuo e da relação que se constrói entre duas pessoas e que pode levar a amizade, 

doutor Norberto usa essa palavra. Que entre líder e liderado a relação tem que seguir no rumo 

da amizade, eles têm que se tornarem amigos.  

 

Para seleção de um funcionário, há preocupação com este perfil?  

M.P.: Se preocupa. E quem decide pela escolha, pela contratação é o líder, ao contrário de 

muitas empresas aí. Eu trabalhei já em outros lugares, em quem definia a pessoa para a vaga 

era lá o setor de Recrutamento e Seleção. Eu estou precisando de um profissional de 

comunicação, eu peço para setor de Recrutamento e Seleção, uma pessoa lá, me achem uma 

pessoa com este perfil. Aqui quem decide é o chefe. Tanto que aqui não tem psicólogo. Sabe 

aquele negócio de psicólogo, aqueles testes, aqui não existe. O que existe é uma análise, 

obviamente do perfil profissional do sujeito, da experiência, das características dele, objetivas, 

não subjetivas. Está certo? Na conversa que nossa pessoa de Recrutamento e Seleção tem com 

o candidato, obviamente, ela tem percepções e ela pode transferir, dizer: “eu achei isso, achei 

aquilo, achei muito tímido, achei expansivo demais, eu achei que ele tem uma visão de mundo 

estereotipada”, a pessoa pode dizer isso.  

 

Mas a preocupação dessa questão de perfil de confiança, da questão dessa doutrina, se vai 

adaptar a tudo isto?  

M.P.: Existe. Nessa primeira conversa é que eu como líder tenho com a pessoa que eu 

pretendo que trabalhe em minha equipe, eu já exploro muito isto. Por quê? Porque nós 

dizemos que esta Tecnologia Empresarial Odebrecht, que é uma filosofia aplicada ao 

trabalho, ela passa por três dimensões: a primeira é a da compreensão, as pessoas têm que 

compreender rigorosamente que negócio é esse, porque ela é um conjunto de princípios, de 
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conceitos e de critérios. Que são princípios? Princípios são aquelas coisas de base, 

fundamentais, universais, atemporais, que em qualquer momento da história humana, elas são 

inquestionáveis. Honestidade é um princípio; lealdade é um princípio. Nós temos os 

princípios. Tem um conjunto de princípios que está estabelecido. Nós temos os valores. Os 

valores eles também podem ser universais, mas nem sempre são e nem sempre são 

atemporais. Por exemplo, a diversidade é um valor contemporâneo, não era um valor de 50 

anos atrás, nem a diversidade étnica e nem a diversidade de gênero. O trabalho da mulher não 

era valorizado há 50 anos, hoje é. Hoje na Odebrecht se defende a diversidade como um 

elemento que contribui para a construção de uma empresa melhor. Mas a diversidade é um 

valor no Oriente Médio? Não é, absolutamente não, para eles o trabalho feminino não tem o 

valor que tem o trabalho masculino. Em várias sociedades... .Isto é um valor, nós cultivamos 

esse valor, mas tem gente que não cultiva. E daí? São aspectos culturais. O critério é o quê? É 

um conjunto de condições estabelecidas para que o sujeito tome decisões. Essa tal dessa TEO 

é um negócio complexo.  

 

Por que chama tecnologia?  

M.P.: Porque é um conjunto de princípios, valores e critérios que quando levados a prática 

empresarial adquire forma de uma tecnologia de trabalho. O que é uma tecnologia? É uma 

forma de fazer, é um domínio, é um determinado mecanismo para realizar, é uma ferramenta. 

A tecnologia está relacionada a uma ferramenta. Esse conjunto de princípios, valores e 

critérios quando eles viram uma ferramenta de fazer negócios, ele adquire esse caráter 

tecnológico.  

 

Pensei em algo mais técnico?  

M.P.: Não é ele é essencialmente mais conceitual.  

 

É algo filosófico?  

M.P.: Ele é essencialmente filosófico. Então a primeira dimensão é compreensão, o cara tem 

que entender. Então todo mundo quando entra aqui pega o livro, é um pacote assim, são três 

volumes, a gente tem que ler, tem que dominar aquilo, a gente tem curso, cursos e cursos, e 

grupos de estudo, é feito um trabalho enorme, muito bem estruturado. O segundo é concordar, 

porque se o sujeito compreende, ele tem que concordar com aquilo.  

 

Se ele não acreditar, ele não vai seguir?.  
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M.P.: Porque a terceira dimensão é praticar. Então se ele não concorda, ele não vai poder 

trabalhar aqui. Então esses elementos de dar liberdade ao liderado pra que ele aponte o dedo 

ao seu líder, se o sujeito não concorda com isso, ele não pode trabalhar na Odebrecht. Ele será 

um estranho aqui dentro.  

 

Isso quando a gente pensa em canteiro de obras, é bem complicado, significa uma mudança 

muito grande?  

M.P.: É muito, por isso que na organização se valoriza demais o estagiário e o trainee, porque 

são pessoas que são preparadas da base. Para você ter uma ideia, nós dividimos nossa  

organização, hoje ela tem doze empresas, digamos assim. Cada empresa ela tem um líder 

empresarial, é a designação interna, externamente é o presidente. Desses 12 líderes 

empresarias, mais o CEO, que é o Marcelo Odebrecht, então são 13 e tem o responsável pela 

Odeprev, que também é um líder de um negócio, de uma atividade. 14 mais o da fundação 15 

e mais o responsável pela seguradora 16. Muito bem. Dessas 16 pessoas, só um não entrou 

como estagiário. Quinze entraram como estagiário. E no Conselho de Administração da 

Odebrecht, que são 11 pessoas, nós temos dois convidados de fora e temos nove de dentro. 

Desses nove, sete entraram como estagiários, são conselheiros hoje de administração.  

 

É baixa a rotatividade de funcionários aqui dentro?  

M.P.: Baixíssima. Se você pegar pessoal até nível técnico, até encarregado, que nós somos aí  

aproximadamente 20 mil pessoas, incluindo pessoal administrativo, esse turnover não chega a 

2%. É baixíssimo. Agora nós temos uma outra atividade nas obras porque são obras que 

mobilizam grandes contingentes e depois vai reduzindo; caso Santo Antônio, Hidrelétrica de 

Santo Antônio, que nós estamos construindo no Rio Madeira.  

 

Tem picos, depois reduzem?  

M.P.: Hoje são 12 mil e 500 pessoas que estão trabalhando lá. Então isso está em um 

momento muito intenso da obra, vai reduzir até a obra acabar. Quando a obra acabar...  

 

Tem muita mão-de-obra local?  

M.P.: Dessas 80% é local. Investimos lá. Criamos escolas de formação dessa gente. A 

Odebrecht investiu só lá 12 milhões de dólares, só para formar essa gente. Formou já 20 mil 

pessoas em operador de máquina, carpinteiro, eletricista, armador, tudo o que você possa 
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imaginar em uma grande construção. Então 95%, 96% dos trabalhadores da obra hoje são 

locais.  

 

E esse problema que teve lá agora, que faz uma semana, que saiu na Folha, que foi com os 

funcionários? Foi com a Odebrecht ou com o consórcio?  

M.P.: Foi com o consórcio, mas não tem nada haver especificamente com o trabalho. Na 

verdade esse movimento é de caráter político semelhante ao movimento do Sem Terra.  

 

Semelhante ao Movimento dos Atingidos por Barragens?  

M.P.: Exatamente e eles têm uma ação organizada, eles andam por aí e você não sabe quem é. 

Então os caras chegam lá, são contratados obviamente. Alguns já têm experiência até. O 

sujeito já traz a carteira profissional, o cara tem duas, três carteiras profissionais. Então esse 

negócio é muito complicado. Para você ter uma ideia, na última quebra que teve lá, de vez em 

quando tem esse quebra quebra, aos uns três meses teve. O pessoal alojado, que é o pessoal 

que vem de fora. Nós temos lá 1500 alojados lá e quase 11 mil não alojados, que são 

moradores de Porto Velho. Esses alojados são complicados. Então há uns três meses, num 

sábado, faltou energia em um dos alojamentos, que são muito bons. Eles dormem no máximo 

quatro por quarto. Tem ventilador. Condição de vida é ótima.  

 

Área de lazer?  

M.P.: Área de lazer. Estou falando com muito segurança porque eu tenho um filho 

engenheiro que trabalha lá. Então em um dos alojamentos teve uma pane no sistema elétrico e 

teve que desligar e são três ou quatro alojamentos, cada um com 400 homens. Aí começaram 

a criar caso, brincar: “Ah você não tem televisão, está tomando banho com água fria”. Aí os 

caras, sábado de tarde, já começam tomar uma cerveja e tal, resolveram quebrar tudo lá, 

fizeram uma quebra quebra, uma confusão enorme, gravaram em celular, não sei o quê e tal, 

mandaram para um site local. Bom aí chamou-se a polícia e a polícia prendeu seis caras que 

eram sentenciados no Maranhão, no Tocantins, sei lá. Bandidos que foram para lá e perderam 

o controle de si mesmo e foram presos. Porque eram bandidos procurados pela Polícia do 

Brasil inteiro. Lá houve um movimento de mais ou menos cem trabalhadores num universo de 

12 mil e 500 e esses caras aprontaram muito mesmo. Eles são muito especializados. Nosso 

pessoal percebeu que tinha alguma coisa estranha porque quando eles fizeram o primeiro 

piquet, que eles foram para a porta, não tinha reivindicação, eles queriam perturbar. A 

intenção era essa, criar confusão mesmo. Foram para a porta do canteiro e fizeram piquet e 
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não deixaram os ônibus entrarem. E aí queimaram ônibus, não o consórcio, não da obra, 

ônibus de rua, porque tem uma linha que passa pelo canteiro, que é dentro da cidade; 

queimaram alguns ônibus. A Polícia chegou, bateu, foi a maior confusão e o nosso pessoal 

percebeu que quase todos usavam aquele negócio de presidiário quando faz motim, sabe? 

Rostos tampados com aquelas camisetas que eles enrolam, só fica o olho de fora. E o nosso 

diretor disse: “eu nunca vi isso. Eu nunca vi operário, nunca vi peão.o cara tem 30 anos 

fazendo barragem, o cara faz greve, faz movimento, se irritam, criam caso, é da natureza 

humana. Agora o cara fazer essas toca ninja ficar de olho de fora igual presidiário, isto tem 

alguma coisa errada”. E aí foi se investigar e se constatou que os caras não tinham nada haver 

com o sindicato. Então se mobilizou o sindicato e o sindicato foi pra dentro do canteiro, 

negociou, vai se fazer uma antecipação, vai se colocar ar condicionado, vai não sei o quê... 

atender algumas reivindicações que eles tinham e pronto, não tem problema nenhum. Mas 

aquele tipo de ação não é natural. Então 60 foram mandados embora por justa causa, todos 

passaram por B.O., foram para cadeia. Foi um negócio complicado, por dano, teve que se 

encarar mesmo essa situação e ficou parado não por causa do movimento deles não, o nosso 

diretor resolveu fazer um blackout, ele disse: “se os caras querem bagunçar, eu paro”. Ele 

disse: pronto, está parado”. Não tinha ninguém, porque os operários de fora estavam 

liberados, não precisam vir trabalhar. Foi na semana do jogo do Brasil também, que deu uma 

enorme confusão, um jogo às 9h, um jogo às 15h, ele aproveitou. Os caras levaram um susto 

enorme porque não esperavam aquilo. Então se vocês não querem trabalhar, eu paro, não 

precisa ficar quebrando ônibus, não precisa ficar fazendo piquet, não precisa enfrentar a 

Polícia. Vamos parar e vamos sentar e discutir. Eu vou discutir o quê? Vocês são de algum 

sindicato? Quebraram o ônibus, então cadeia. Aí levaram a Policia pra dentro. Prendeu-se lá 

150, que foi para delegacia, 60 foram demitidos e os outros que são da cidade estão sendo 

demitidos agora, todos por justa causa, com boletim de ocorrência. Mas é natural, isso aí o 

pessoal está acostumado, infelizmente. A empresa até que tratou bem, não deu tanta 

repercussão para isso, até porque os caras perceberam aquilo não tinha nada haver com a 

atividade fim.  

 

Quanto à questão da comunicação informal: boatos, rumores?  

M.P.: Acontece  

 

Como é tratado?  
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M.P.: Positivamente. A gente entende que a comunicação informal, ela parte da natureza 

humana e que através da comunicação informal que as pessoas criam suas conexões e que isso 

deve ser incentivado. Agora passa pelo papel do líder saber avaliar em que medida a 

comunicação informal pode ser perniciosa ou não a preservação de um clima positivo. Se ele 

for competente na distribuição da informação, o boato morre. Então antes dele deixar que 

surja um boato, que vai ter demissão aqui dentro e as pessoas entrem em pânico, ele tome as 

providências de comunicar de maneira clara e verdadeira o que nós vamos fazer. Nós vamos 

cortar pessoas? Vamos.  

 

Não é ignorado. Saiu um boato, o líder ignora?  

M.P.: Não, em hipótese alguma, até porque na área da construção tem uma frase que a rádio 

peão aumenta, mas não inventa. Não existe um boato sem algum fundamento. Todo o boato 

que circula no ambiente de obra tem algum fundamento, pode não ser na medida em que os 

caras distribuem, pode não ser do tamanho que eles vendem, mas enfim alguma está 

acontecendo. Agora essencialmente a presença do boato é fruto de desinformação. Então 

muito mais ainda um estímulo para que a comunicação seja mantida clara, permanente, limpa, 

transparente o tempo todo. O sujeito não pode vacilar com isso porque se ele vacila, ele dá 

essa oportunidade e se o trabalhador, que não tem a informação correta sobre o que está 

acontecendo, nós corremos o risco de correr experiências como àquela da linha amarela do 

metrô em que dois repórteres conseguiram chegar a trabalhadores do consórcio e obter 

aquelas informações, gravação clandestina, quer dizer, câmara escondida, voz alterada e ele 

perguntar para o cara: “está acontecendo alguma coisa aí dentro, parece que rachou aí?” 

Operários semianalfabetos:  “não acho que rachou”. “Mas está perigoso?” “Acho que está 

perigoso”. Pronto o repórter obteve o que ele queria, aí ele vai e põe isso no Jornal Nacional. 

Se o sujeito está bem informado sobre as coisas, se essa comunicação do engenheiro para o 

encarregado, do encarregado para os responsáveis por turmas acontece na hora certa, de 

maneira correta, o sujeito vai dizer: “não meu amigo, não tem nenhum risco aqui dentro, nós 

estamos trabalhando com tranquilidade. Não se preocupe porque tudo que tinha acontecer já 

aconteceu e as providências estão sendo tomadas para que não aconteça de novo”. Agora o 

cara só vai dizer isso se ele souber. Então nós tomamos uma providência quando eu fui para 

lá, porque eu que coordenei todo o trabalho de comunicação daquele acidente, de tirar de lá 

todas as pessoas que estavam lá no dia do acidente porque foi um acidente muito grave com a 

morte de sete pessoas e nós não tivemos tempo para preparar as pessoas para dar as respostas 

aos jornalistas. Então nós tínhamos que filtrar estas informações e tínhamos que centralizar. 
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Se deixássemos todo mundo falando com a imprensa ia virar um caos. Então nós isolamos a 

área de modo que a imprensa só tivesse acesso aos porta-vozes, devidamente identificados e 

preparados para dar as respostas que nós pudéssemos dar, porque muitas respostas nós 

também não tínhamos. E a imprensa ela vive do boato. A imprensa vive da contradição. O que 

a imprensa gosta é da contradição, quer dizer, quando existe um desalinhamento de 

informação, por exemplo, entre em companhia do metrô que é o cliente e o consórcio via 

amarela que é o prestador de serviço, é tudo que o jornalista quer, porque se a informação 

tiver corretinha fica chato. Ele tem que dizer: “o metrô disse isso, mas o consórcio desmentiu. 

Então consórcio disse e o metrô disse que não é verdade”. Pronto, ele já tem um lead, é assim 

que a gente aprende na faculdade. Então isso é fruto de clima ruim, de desinformação. Agora 

nós incentivamos a comunicação informal, ela deve existir.  

 

Incentiva como?  

M.P.: Esse incentivo é não punindo as pessoas e a valorizando junto ao líder o diálogo como 

um exercício permanente, porque esse diálogo ele é informal também, porque que não é só o 

boato que é informal, a conversa positiva também é informal. Através da conversa informal é 

que as pessoas de certa forma se expressam com mais verdade. A linguagem formal é uma 

linguagem mais cuidadosa, a informal é mais natural, espontânea e como tal ela traz mais 

verdade naquilo que se comunica. É importante que as pessoas tenham esses ciclos e esses 

grupos que se conversam, que se dialoguem permanentemente porque é assim que elas se 

sentem integradas. Quando nós fazemos, por exemplo, os processos de fusão de empresa, já 

fizemos isso muito, compra uma empresa aqui, compra lá; quando as fusões acontecem 

normalmente sobra gente. Aí o que acontece? No processo então de ajuste, de demissões, 

quando o sujeito perde aquela relação informal que ele tinha, ele se sente desamparado. Isso é 

um fenômeno da comunicação importantíssimo que acontece nas empresas porque o cara 

tinha aquele supervisor que falava sempre, que trazia as notícias quentes, aí esse supervisou é 

mandado embora, aí chega um cara da outra empresa. O cara fica sem norte e ele fala: “Pô 

como é que eu vou saber o que está acontecendo agora, com quem eu falo”. Isso acontece em 

todos os níveis. Isso acontece no nível da mais alta diretoria. Acontece no nível de vice- 

presidente. Estou lhe falando de situações que eu vi. Tinha o vice-presidente que às vezes me 

dava a notícia. Como é que você soube? Eu falei com o conselheiro, tem o conselheiro que me 

conta as coisas. Eu quero saber o que acontece na reunião do conselho, tem um cara que me 

conta. Aconteceu isso na reunião, não espalha. Então se acontece no nível do vice-presidente, 

tem que acontecer embaixo também e isso nem sempre é pernicioso.  
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Então o incentivo é o quê? É o diálogo sempre, se conversa sempre.  

M.P.: Há alguns canteiros que há reunião diárias entre o encarregado e suas equipes. Na área 

de segurança isso é comum, é chamado de diálogo de segurança. Antes do pessoal começar a 

trabalhar de manhã, o sujeito senta com toda a equipe, 15, 18 peões, bota na sala. Bom 

moçada hoje nós temos isso aqui, lembra aqueles filmes de policiais americanos que o 

comandante chega e estão todos os seus policiais sentados lá em suas cadeirinhas, ele fala 

hoje nós vamos para rua e o que temos é isso, e sai as duplinhas e cada um pega o seu carro. 

Exatamente daquela maneira e tem gerente de contratos, diretores de contratos, que eles 

reservam um dia da semana, dois dias da semana para conversar com quem quiser. Diretor de 

contrato é um cara que está lá em cima respondendo por uma obra de um bilhão de dólares. 

Esses lá de Rondônia são 12 mil trabalhadores. Tem alguns que abrem. O sujeito vai lá,  se 

inscrevem e pode ser peão, pode ser Office boy, não tem problema nenhum, que vai até em 

cima. Vai conversar com ele, falar de seus sentimentos, fazer perguntas, pedir informações, 

pedir feedback, de modo que essa conversa seja parte realmente daquilo que é um ambiente 

de trabalho.   

 

Você falou do blog, o que vocês estão pensando neste blog, por onde caminha este blog. O 

que vocês estão pensando? Qual é metodologia?  

M.P.: Na verdade nós estamos fazendo. uma experiência hoje com a revista. Como é essa 

experiência? Os repórteres da revista que saem para fazer suas matérias, principalmente fora 

do Brasil ou mesmo no Brasil, eles têm lá um blog, você pode entrar lá, se você quiser, está 

aberto, onde eles fazem pequenos relatos sobre vivências que eles tiveram que não fazem 

parte da reportagem; coisas que chamaram a atenção, que despertaram o interesse de caráter 

cultural ou turístico ou sei lá, enfim, ideológico, enfim, ele coloca lá essas coisas. Nós 

estamos testando para ver como é que esse negócio funciona e repercute internamente.  

 

Eu vi o comentário dele, posso fazer um comentário sobre aquilo? Seria moderado ou não?   

M.P.: Exatamente, é moderado. O que nós estamos conversando aqui é a ideia de criar um 

blog relacionado com aqueles boletins diários que nós temos. De modo que a comunicação ela 

seja mais intensificada porque de certo modo já acontece. Como ela acontece? Sai uma 

informação lá dizendo o seguinte: a Petrobrás está avaliando 40 recursos que foram 

apresentados aí em função da concorrência para a construção do pré-sal, que envolve os 

envelopes na quinta-feira. Foi a matéria que saiu hoje no Estadão. Pode ser que agora tenha 
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saído alguma informação nova, durante a manhã, agora depois do almoço, tenha saído alguma 

informação. Daí o nosso pessoal, que está envolvido nesse negócio, quando é negócio muito 

grande e muito importante, cerca de bilhões dólares, está querendo saber tudo que acontece, 

até porque têm estratégias, têm coisa a fazer e essas estratégicas muitas são pautadas pelo 

noticiário, porque o noticiário influência decisões. O noticiário influência atitudes de 

parlamentares, influência o congresso. Uma situação como essa, se o congressista vai lá 

agora, nós estamos em recesso, mas se o cara vai lá faz um discurso dizendo: a Petrobrás 

precisar parar com esse negócio todo, vir aqui dar explicações, o que aconteceu? Suspende 

por três meses esse negócio. E muito difícil o presidente da Petrobrás enfrentar uma situação 

como essa. Ele vai dizer suspende. Eu vou ter que ir lá no Congresso explicar para o cara o 

que está acontecendo. Bom com esse noticiário rolando por aí, às vezes, eu recebo um e-mail 

que está envolvido no negócio, eu queria esclarecer com vocês o seguinte: aquilo que diz 

respeito ao nosso negócio aconteceu isso, e manda um e-mail, distribui isso para seis, sete, 

oito, dez pessoas, que circula só internamente. Às vezes, a gente lê uma informaçãozinha lá e 

não sabe o que acontece. Então faz a pergunta. Entra no site e manda o pedido: “Fulano o que 

está acontecendo? Eu acabei de ler esse negócio”. Eu faço isso muito. Quando o Google nos 

alertou que um site em Rondônia tinha dado uma informação que um grupo de trabalhadores 

de Santo Antônio havia parado a obra, feito piquet e botado fogo em ônibus, eu estava de 

férias na Europa. Eu li no Blackberry, imediatamente, na hora, eu mandei um e-mail para o 

meu cara aqui: “Sérgio o que está acontecendo aí?”. Ele já tinha falado com o nosso cara de 

comunicação lá, que é o Camatta. “Camatta o que houve?” Aí o Camatta já tinha respondido 

pra ele, já copiando umas seis ou sete pessoas e nós mandamos isso para o presidente porque 

o presidente precisa saber. Outro exemplo, eu estava em Angola, aí eu recebo lá no 

Blackberry uma informação da Reuters, nesse mesmo sistema, porque o nosso cara fica 

pesquisando: “Governo venezuelano pune Odebrecht por sonegação de impostos”. Essa é uma 

informação. Eu fui ver o detalhe. Havia uma acusação lá na Secretaria da Fazenda da 

Venezuela que a Odebrecht tinha sonegado 267 milhões de dólares, nos anos de 2006 e 2007. 

Essa informação chegou em Angola a mim, antes que o nosso presidente da Odebrecht na 

Venezuela soubesse. Por que um repórter da Reuters, de manhã; os americanos ficam lendo 

sempre a Venezuela, ele entrou lá no site da Secretaria da Fazenda, para ver se tinha alguma 

coisa. O cara fica lá o tempo todo caçando. Entrou lá no site, estava lá a notícia que a 

Secretaria tinha comunicado aquela hora que a Odebrecht tinha sido pega em flagrante, 267 

milhões de dólares de sonegação. Pô o cara botou no ar, no mesmo instante e a Reuters 

distribuiu no mesmo instante para o mundo inteiro. E nós pegamos... eu liguei para cá e disse: 
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“olha alguém leu aí?” “Ah lemos.’ O Marcelo, que é o presidente, foi informado, ele não tinha 

lido. Liga para o nosso cara na Venezuela. Eu não estou sabendo de nada. Ele não estava 

sabendo de nada. A empresa entrou em pânico, porque essa é uma informação grave. Pô 

sonegação de imposto. Nos Estados Unidos o cliente lá já chama: “que negócio é esse?” 

Como acidente fatal, se acontece um acidente fatal em uma obra nossa, essa notícia sai na 

hora, os nossos clientes do mundo inteira chama o diretor para conversar. Ninguém no mundo 

hoje, principalmente lá no Hemisfério Norte, quer ter como prestador de serviço uma 

empresa, cujo no canteiro de obra morre gente, não quer. Então o nosso cliente lá em Miami, 

que é aeroporto, Miami lnternational Aeroport, o cara se vê isso, ele chama no ato. Da mesma 

maneira que o Santander, que lidera o consórcio de bancos que é sócio da Santo Antônio, que 

é dona da Usina de Santo Antônio, a Santo Antônio Energia é  

uma empresa que tem uma porção de sócios, tem Furnas, tem Cemig, tem Odebrecht, tem 

Andrade Gutierrez, tem um consórcio de bancos. O líder é o Santander, que é signatário de 

um negócio chamado Convenção do Equador, você já ouviu falar nisso?  

 

Não  

M.P.: Convenção do Equador foi um acordo que os bancos internacionais fizeram a respeito 

de sustentabilidade, meio ambiente, saúde do trabalhador, etc. Então eles têm lá uma série de 

condicionantes para financiar projetos na área de infraestrutura, na área de não sei o quê. Se a 

empresa que busca os financiamentos não cumpri um daquelas exigências, o banco está 

impedido de emprestar o dinheiro. Então sai a notícia que tem um quebra quebra no canteiro 

por maus tratos, como o cara disse. Pronto. O Santander da Espanha pede explicações, que 

eles não querem ver o nome do banco associado a uma empresa que é acusada de maus tratos 

contra trabalhadores, contra operários. Então o que estou pensando é o seguinte: essa 

informação não pode ficar suspensa no ar. E os nossos caras que estão pelo mundo 

trabalhando e que têm relação com o Santander precisam saber imediatamente disso. Agora 

precisam saber o que de fato está acontecendo, precisam ter uma explicação sobre aquilo. 

Então o Santander já pediu explicações, as explicações já estão sendo dadas e são essas. Isso é 

o conteúdo de um blog, como as explicações dos 267 milhões lá da Venezuela. Na verdade 

tinha sido simplesmente uma interpretação errada da nossa parte sobre determinada forma de 

tributação da Venezuela. O recurso tinha sido pago. O imposto tinha sido pago, mas tinha sido 

pago de uma maneira que a Secretaria da Fazenda não reconhecia; então considerava aquilo 

como não pago. Então o Luiz Fernando, que é o nosso... fez uma explicação, mandou a 

explicação com todos dados. e nós distribuímos para a imprensa aqui do Brasil, porque 
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principalmente aqui no Brasil houve um impacto negativo. Na Angola também houve, mas foi 

menor. Então isso pode ser o conteúdo de um blog, ou seja, assuntos que interessam a todos 

ficarem sobre a responsabilidade do executivo, que cuida daquele negócio, de informar os 

outros através deste blog, coisa que hoje é feito através do e-mail. Então através deste blog, 

ele pode entrar e as outras pessoas comentam. Entram ali e dizem eu acho que isso, tenho tal 

sugestão, ou enfrentei essa situação no passado em uma circunstância semelhante e agimos 

dessa maneira. Essa é uma ideia que estamos começando a desenvolver agora e que a gente 

deve evoluir. Quem está me ajudando nisso é o Luis Nassif que ele tem uma empresa que 

trabalha com esse negócio e ele anda fazendo umas coisas assim.  

 

Quando a gente pensa em participação dos funcionários, sugestões, critica. O que se pode 

dizer da Odebrecht? Por exemplo, no caso de um blog, o funcionário viu algo na obra de 

outra maneira e coloca no blog, tendo moderador claro que alguém estará vendo e não 

necessariamente publicado, mas ele vai ter uma resposta? Como será isso?  

M.P.: Ah sim ele terá uma resposta. Agora eu não sei se a gente vai chegar neste nível. É 

aquilo que te falei, quer dizer, a empresa tem uma cultura que não pressupõe esse tipo de 

coisa, quer dizer, ele tem que chegar no líder dele e essa conversa, pessoa a pessoa, tem que 

ser a palavra falada. O doutor Norberto diz: “o que vale é a palavra falada, o que está escrito é 

a memória, para a gente não esquecer o que combinou a gente põe no papel, mas o que vale é 

palavra falada, é olho no olho, é pessoa a pessoa; isto tem que fazer sentido”. Essa abertura 

para o dialogo ela tem que ser cada vez mais incentivada. Nossos líderes têm que estar 

preparados para isso, senão nós podemos correr o risco de entrar em um denuncismo e esta 

questão é grave. Hoje o e-mail permite isso. Então a gente recebe os e-mails, é raro, mas a 

gente já recebeu. Outro dia mesmo eu recebi um e-mail de uma pessoa, uma mulher que não 

assinava, era anônima, dizendo que o marido dela já está há dez anos na empresa, que saiu 

daqui, foi para Angola, foi para não sei onde, virou, mexeu e tal, e nunca foi valorizado e que 

essa empresa tem um bom discurso, mas não tem uma boa prática, que ele tem sido uma 

vítima, que ela  sacrificou o trabalho dela, os filhos e tal e o que significou isso pra ela? Não 

significou rigorosamente nada. Aí era um e-mail sem nenhuma fonte de informação, eu não 

sabia com quem falar, mas a resposta seria: é importante que ele procure o líder dele e diga 

isso, não adianta a senhora mandar um e-mail dessa natureza, esparramando para empresa 

uma acusação quando a gente não sabe em que circunstâncias as coisas aconteceram. Hoje 

nós temos o doutor Emilio, ele tem aí essa coluna na Folha de São Paulo, lá tem o e-mail para 

que as pessoas que leiam os artigos dele, possam entrar em contato com ele e mandar suas 



179 

observações. Hoje chegou uma carta de um sujeito para o Emílio, dizendo que teve a 

oportunidade de entrar na Odebrecht, que foi trabalhar no projeto em Angola, que as 

condições que ele foi eram condições muito precárias porque eles iam implantar um projeto lá 

no interior de Angola e quando chegaram lá não havia instalações residenciais obviamente, 

ele sabia disso, mas havia uma única casa que eles tinham, era um misto de escritório e de 

residência, enquanto eles estavam construindo as instalações, onde eles seriam alojados e que 

as pessoas chegavam lá e também funcionava como casa de trânsito; pessoas que iam do 

Brasil. Os engenheiros ficavam alojados lá e ele disse, até engraçado isso, ele detesta cigarro. 

As pessoas chegavam lá e fumavam lá dentro e que isso era um desrespeito com ele, que 

afinal de contas aquilo era a casa dele e que a empresa nunca tomou nenhuma atitude de 

coibir o fumo ali dentro. Então ele acabou se desgostando e saiu, pediu demissão e foi 

embora, foi pena porque ele gostaria de ter continuado na empresa, mas ele estava dizendo 

para o doutor Emílio que ele tomasse uma providência, orientasse os líderes. Ele vai receber 

uma resposta, obviamente não é Emílio que vai dar essa resposta a ele, sou eu que vou 

mandar, dizendo que o Emílio vai tomar conhecimento, que vai tomar conhecimento daquilo, 

e que nós vamos tomar providência, nós vamos levar ao conhecimento do líder, que deveria 

na oportunidade ter dito ao líder dele, se ele não teve a oportunidade de dizer, ele acabou 

optando por voltar, mas a contribuição dele será útil sem dúvida nenhuma para o futuro. No 

fundo ele voltou por outra razão. Ele voltou porque ele é casado, tem filhos e, na condição 

que ele estava, ele não podia levar a mulher porque lá não tinha como abrigar família. Fica a 

400 quilômetros de Luanda, uma condição absolutamente inóspita, sem nenhuma 

infraestrutura, é uma situação muito difícil, onde eu tenho um garoto, um afilhado meu que 

está lá e está feliz da vida, ele é engenheiro agrônomo. Ele está incluindo neste projeto que 

esse cara denunciou, ele também é casado, ele tem uma filha e ele vem a cada 60 dias e ficam 

dez dias com a família. Por quê? Para levar a família, o cara tem que ter uma certa posição, 

não dá para todo mundo levar a família. Eu tenho filho que é casado e quer ir para lá e não vai 

poder levar a mulher, se ele for, ele é agrônomo também, a mulher vai ficar, ele vai e ele vai 

ver a mulher a cada 60 dias. Aí ele vem, fica 10 dias com a mulher, volta para lá e fica 60 

dias. É assim que funciona porque não tem jeito de ser diferente. Os caras não querem que as 

pessoas fiquem lá com saudades da mulher, sofrendo, depressivo e improdutivo porque está 

morrendo de tristeza. Ninguém quer isso, ao contrário, quer ele esteja na melhor condição 

possível, que ele seja feliz, que ele seja produtivo, que ele vai trabalhar com o maior 

entusiasmo. Agora como é que você vai pegar uma mulher e uma criança de oito meses e 

enfiar em uma fazenda a 400 quilômetros de Luanda? Você imagina. Não vai dar certo esse 
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negócio. Então esse tipo de coisa, eu tenho um pouco de medo disso. Eu acho que às vezes em 

um ambiente positivo, como nós temos em geral na Odebrecht, eu acho que não proliferaria 

muito essa questão de denuncismo ou coisa dessa natureza, mas é óbvio que em uma empresa 

como a nossa isso é complicado. A gente já teve situações. O e-mail hoje dá esse tipo de 

coisa, de acusações, de denúncias...  

 

Novas tecnologias em geral, quando gente pensa em blog, e-mail, elas dão mais essa 

abertura, vamos dizer assim?  

M.P.:É porque é sem controle e anônimo, então nós temos muito... A gente vê aí, de vez em 

quando, alguns blogs fazendo críticas à empresa. Uma vez eu assisti a uma palestra do vice- 

presidente de comunicação do Mcdonalds, ele disse que hoje surgem nos Estados Unidos 

aproximadamente 30 blogs por mês, um por dia, da série “Eu odeio o Mcdonalds”, “Abaixo 

ao Mcdonalds", "Morte ao Mcdonalds", "Fim ao Mcdonalds". Por mês, 30 blogs , é um 

movimento absurdo. É por quê? Tem gente que não gosta e hoje se reúne e faz esse tipo de 

coisa. Não tem o cala boca Galvão. Neste contexto de novas tecnologias, exatamente o que 

você falou.  

 

O que você acha que será o futuro da comunicação interna nessa nova geração, que vem já 

imbuída desses novos canais, que já pode falar o que pensa, ele tem como falar?  

M.P.: Olha eu acho que esse é um fenômeno da comunicação que nós estamos vivendo e para 

qual nós temos que nos preparar culturalmente. Nós temos que compreender isso como um 

fenômeno mesmo, que é um fenômeno de comunicação e um fenômeno social. Você tem toda 

a razão. Hoje a empresa não tem mais papel. Eu só um dinossauro aqui dentro. Eu detesto ler 

um texto de 20 páginas num computador, eu não consigo ler. Então eu recebi agora um texto 

de uma menina que trabalha comigo sobre um prêmio cultural que nós temos aqui, tem 36, 37 

páginas. Eu comecei ler no computador hoje de manhã e disse: eu não aguento isso, eu não 

consigo. Agora tem gente aqui dentro que se você manda uma folha de papel com cinco 

linhas, ele devolve e diz: “manda por e-mail, esse troço eu não quero”. Só trabalha com 

eletrônico. O Marcelo, presidente da empresa, só trabalha com comunicação eletrônica. Ele 

não usa papel em hipótese nenhuma. Tudo dele é na tela do computador. Ele já tem essa 

cultura. Ele é um homem de 40, 42 anos. Agora isso mesmo, os nossos filhos, eles estão todos 

hoje, eles criaram uma língua própria pra esse negócio. Então o que nós temos que fazer? 

Hoje eu acho que nos estamos nos lambuzando neste melado todo. O negócio apareceu com 

uma força tamanha e com uma possibilidade tão grande, que nós nos perdemos um pouco. 
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Ficamos um pouco embriagado por isso. Então eu acho que tem dois aspectos importantes que 

precisamos trabalhar: primeiro de desenvolver na organização a questão da cultura, que isso é 

a serviço do bem e não do mal; de que nós não devemos nos esconder no anonimato da 

informação eletrônica, no sentido de fazer dele um meio pernicioso, de contaminar o 

ambiente, de criar inimizades, de fomentar discórdias dentro da empresa, porque isso é um 

traço de caráter que a gente precisa combater, esse é um lado da questão, porque isso 

proporciona. Está questão da denúncia anônima é pouco da natureza humana, é a fofoca. Se a 

fofoca existiu no verbal, existia nas cartas anônimas, agora existe na internet também. Pronto 

taí. A internet como meio fomenta isso, abre espaço para isso; invade a privacidade das 

pessoas. Então hoje nós temos uma curiosidade para saber e daí trata de uma maneira até meio 

mórbida, têm coisas terríveis na internet, que nos não imaginamos pode ver, a gente vê a hora 

que quer, o youtube, essas coisas todas. Então isso é uma questão séria. Relacionado a isso 

está o uso do meio. Aqui, por exemplo, na Odebrecht youtube é bloqueado em certos períodos 

do dia. Ele fica aberto, me aparece, na hora do almoço, mas não fica aberto para todo mundo 

para o cara ficar o dia inteiro assistindo, vendo vídeo lá, não sei o quê. Mas tem um espaço do 

dia, não há uma restrição de que se veja, mas em uma hora delimitada do dia, acho que são 

duas horas, se o cara quiser ficar lá brincando, passeando, ele pode o resto do dia, ele não tem 

acesso. No nosso código de ética está claro, explícito que é inaceitável, inadmissível, invadir a 

privacidade de alguém, por exemplo, invadir o e-mail de alguém, coisa que é perfeitamente 

possível, isso da para ser feito pelos provedores. É terminante proibido, quer dizer, se alguém 

for pego fazendo esse tipo de coisa, certamente será demitido, não importa a posição que esse 

cara tenha, porque isso está no nosso código de ética de forma muito explícita. Ninguém tem 

o direito de invadir a privacidade de ninguém. O e-mail das pessoas é sagrado, ponto. 

Também é a parte dessa cultura o uso do equipamento. Um outro lado é desenvolvermos a 

competência para usar a favor, porque hoje a internet, os meios, a tecnologia da informação 

têm sido vista pelas empresas como uma grande ameaça. Por quê? Porque tem aqueles casos, 

da Domus Pizzas, que é um caso clássico, não sei se você chegou a ver no youtube, circulou 

aí. São uns garotos que estão lá, numa madrugada, na Domus Pizzas, num bairro qualquer, 

numa cidade qualquer dos Estados Unidos, esperando lá os pedidos e fazem uma brincadeira: 

“Você quer saber como se faz pizza aqui?”. Daí eles pegam a pizza, brincam, cospem na 

pizza, jogam no chão pisam em cima, daí fazem uma porção de barbaridades lá, daí assam 

aquela pizza. “Essa pizza aqui você vai comer, vai receber na sua casa, é assim que nós 

fazemos pizza na Domus Pizza”. Botar esse negócio no youtube... foi visto no mundo inteiro, 

é um escândalo absurdo. Até o outro dia, a Carol, que trabalha comigo, me mandou lá o case 
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da Domus Pizza, como é que eles trabalham com isso, parece que eles tiveram uma reação a 

isso. Mas eu vi esse vídeo em uma palestra que eu assisti lá nos Estados Unidos de um cara 

que  disse o seguinte: ele fez uma pesquisa sobre o que os americanos, os executivos 

americanos mais temem. Duzentos executivos, duzentas grandes empresas americanas o que 

mais os amedrontam hoje? A coisa que mais amedronta um executivo é ataque terrorista, a 

segunda coisa que mais amedronta um executivo americano é desastre de avião e a terceira 

coisa, que ele achou muito curiosa até, é ataque de tubarão. O cara tem medo de ser atacado 

por um tubarão numa praia. E as coisas que mais matam nos Estados Unidos são: doenças 

cardiorrespiratórias, enfarte e câncer. Então os americanos não têm medo nem de enfarte e 

nem de câncer. Eles têm medo de ataque terrorista e de tubarão. Daí o cara disse: “é mais ou 

menos como a internet. Nós estamos com medo de ataque terrorista, quando o que nos mata é 

câncer, é enfarte. Para a gente evitar enfarte, a gente deve perder peso, deve fazer exercício; 

tem uma série de providências que a gente pode tomar e que vai evitar que a gente tenha um 

enfarte. Ataque terrorista é mais difícil Mas o que nos mata não é o ataque terrorista”. Então 

ele disse: “o que mata o Domus Pizza não é esse vídeo no youtube, certamente não é isso, é 

outra coisa. Para isso nós precisamos descobrir. Agora como é que a gente evita um enfarte? 

Através de uma série de providências que a gente pode tomar”. Então a mensagem do cara é o 

seguinte: a internet ela surgiu a favor das empresas. Hoje ela muito usada favoravelmente. No 

caso da comunicação especificamente, acontece um fenômeno, todas as áreas administrativas 

das empresas evoluíram barbaramente neste negócio do uso da tecnologia da informação para 

os modelos administrativos. Tem o SAP da vida, esse negócio todo que tem por aí, que toda 

empresa tem hoje. As grandes empresas são informatizadas. Você pega a Braskem é uma 

coisa impressionante. Tudo, do pedido que o sujeito faz de um caminhão de resina, vai sair de 

Camaçari, vai ser entregue não sei aonde, até o depósito desse dinheiro na conta da Braskem, 

é pela rede, tudo, 100% está na rede. E comunicação o que está na rede?  Pouquíssimas 

coisas. O que está na rede são as nossas páginas, algumas publicações e o e-mail. Nós na 

verdade ficamos nessa coisa dos blogs. Hoje tem o twitter, nós já temos aqui, já usamos 

Twitter aqui. Tem o facebook, mas nós não queremos que as pessoas fiquem usando o 

facebook, usando o endereço da empresa, o contato da empresa para uso pessoal. Então nós 

estamos chegando a isso, mas nós não estamos sabendo trazer isso para a área de 

comunicação de forma eficaz.  As pessoas estão sabendo usar. As empresas não estão. As 

empresas estão sabendo usar naquilo que não é comunicação, usando comunicação. Esse eu 

acho que é o grande desafio, de vocês que estão estudando isso e trabalhando com isso, 

principalmente na universidade. Como é que a empresa se apropria positivamente deste 
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extraordinário potencial de comunicação que ela tem hoje? Porque nós não conseguimos falar 

com a imprensa, é um negocio maluco isso. Por exemplo, quando acontece um problema 

conosco, nós estamos adotando essa política, quando o Emilio é comunicado a respeito de um 

fato positivo ou negativo, coloca no site.  

 

Mesmo negativo?  

M.P.: Mesmo negativo. Quando nós temos que dar um esclarecimento a respeito de alguma 

coisa vai para o site. O jornalista não pega no site. Ele liga para mim ou liga para alguém da 

minha equipe de assessoria de imprensa. Eu queria saber o que a Odebrecht pensa disso. Está 

no site. Mas eu queria falar com diretor. Mas rapaz ele vai repetir o que está no site. Ele vai 

ler para você o que está no site. Curiosamente com artista, com time de futebol, com esse 

negócio não. Por exemplo, toda imprensa brasileira ontem deu a notícia da demissão do 

Dunga porque a CBF botou no site. O presidente Ricardo Teixeira, hoje, ligou para o Dunga e 

definiu que não continuará mais como técnico da Seleção Brasileira. Entrou a Globo no ar, eu 

estava assistindo, não estava assistindo nada, como foi a cena? Eu estava em um restaurante, 

lá próximo a minha casa, almoçando e tinha uma televisão ligada longe, tinha até uma porta 

de vidro no lugar onde eu estava e televisão. Eu vi aquele negócio que chama notícia. Aí me 

chamou atenção e ai entra, até foi o William Waak, se eu não me engano, ele entrou e deu a 

notícia, que eu não ouvi. Dai mostrou o Dunga chegando em Porto Alegre e tal... Ai a 

conclusão que eu cheguei. Se for notícia, extraordinária, eles interromperam um filme, sei lá o 

que estava passando para colocar esse negócio, certamente o Dunga foi demitido. E aí depois 

eu fui saber que aquela informação estava disponível para o mundo inteiro no site da CBF. 

Agora se a gente faz isso aqui, o jornalista não vem buscar. É uma coisa curiosa. Então esse é 

um trabalho que a gente está fazendo aqui de aculturar o jornalista para que ele vá ao nosso 

site, porque tudo que ele quiser saber da Odebrecht está no nosso site, tudo, tudo.  

 

Nem sempre as empresas têm essa política transparente, também vem disso, o jornalista não 

ter essa visão?  

M.P.: Não acreditar. Agora se ele acredita na visão da CBF, que não é nem um pouquinho 

transparente, muito pelo ao contrário, a CBF é uma caixa preta. A gente nunca sabe. Então eu 

acho que esse é um caminho de estudos, de investigação para que se realmente se desenvolva 

um novo modo de ver. Agora também passa pela formação. Eu acho que uma escola, como a 

Metodista, por exemplo, ela não pode ficar alheia a isso, ela precisa ir nessa balada, os garotos 

precisam ser formados na linha mesmo da internet, que esse o mundo é esse mesmo.  
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ANEXO  4 

Entrevista com a professora Dra. Cláudia Moura da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUC RS) 

Dia: 5 de setembro de 2010 

Local: Universidade de Caxias do Sul, durante o XXXIII Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação – Intercom -, realizado de 2 a 6 de setembro de 2010 

 

Na visão da professora, como o funcionário poderia participar efetivamente da comunicação 

interna como protagonista? E se isso realmente é possível dentro de uma empresa, se a 

professora acredita nisso? 

Cláudia Moura:  Eu acho que os funcionários, numa empresa ideal, sempre têm que ser 

ouvidos, aliás, todos os públicos têm que ser ouvidos.  E o funcionário, claro, ele pode 

inclusive melhorar o processo de empresa, melhorar os processos organizacionais, melhorar a 

gestão. Ele tem condições de fazer isso com muita propriedade, porque ele está no dia-a-dia 

desses processos, então, às vezes, grandes contribuições são dadas por funcionários que 

podem às vezes até minimizar o conflito, deixar de onerar tanto uma etapa. Eu acredito assim 

que os funcionários tenham essa capacidade, em função da sua vivência, da sua experiência 

na organização. São protagonistas no momento em que são ouvidos e podem transformar um 

processo desses, mas de modo geral, as organizações têm suas assessorias, suas condições da 

área de comunicação mais verticalizadas, então, porque essas assessorias e esse departamento 

de comunicação, essa pessoa da área de comunicação tem que estar muito alinhada com a 

filosofia, a missão da organização, os objetivos organizacionais e tal. Agora, penso que entre 

os objetivos seria sempre dar voz ao comunitário, isso deveria ser um objetivo da instituição. 

Não sei se em todas as organizações acontece, pois, como eu te disse, não pesquiso essa área 

desta forma. Minha pesquisa é um outro tipo de pesquisa, mas é outro foco, não um outro 

tipo, um outro foco de pesquisa, mas que eu acredito que uma organização tem que ter seus 

processos sempre adequados a sua realidade, as suas demandas, deveria sempre ouvir seus 

funcionários, porque eles têm um conhecimento que muitas vezes a alta direção não tem a 

respeito de algo que acontece no chão de fábrica, por exemplo.  

 

 

 E de que forma ouvir esse funcionário? 

C.M: Eu acho que dar voz ao funcionário pode acontecer de várias maneiras. Eu posso usar 

os meios que não são digitais para ouvi-los, eu posso usar os meios tradicionais, eu posso usar 
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papel, urnas, já que não precisa de uma identificação se o assunto for polêmico. Posso fazer 

seminários, posso fazer dinâmicas de grupo; eu gosto muito de dinâmica de grupo. Acho que 

assim que a gente, nessas dinâmicas, a gente consegue muitas informações que seriam assim 

quase... seriam pesquisas qualitativas, eu particularmente gosto bastante. Eu posso trabalhar 

com a participação de alguma pessoa inserida naquele ambiente para realmente verificar 

como tudo se dá na organização, claro que o ideal seria, eticamente correto, seria que a pessoa 

se identificasse para os funcionários, muitas vezes isso não acontece, muitas vezes as pessoas 

são inseridas num ambiente sem que os funcionários, sem o publico interno saber da sua real 

função ali. Por isso que eu gosto das dinâmicas de grupo, acho que trazem muitas coisas 

importantes e, como elas são mais demoradas, elas permitem que aquele funcionário baixe 

seus filtros, suas censuras, e passe então a contribuir efetivamente para aquela investigação, 

vamos dizer assim. Isso seria assim uma técnica de pesquisa, uma observação participante, 

dinâmica de grupo uma técnica de pesquisa. A outra técnica de pesquisa seria a observação 

participante e, enfim, usar esses levantamentos que a gente faz muitas vezes usando as 

ferramentas tradicionais. O outro espaço seria o espaço digital onde ele poderia contribuir 

com as suas opiniões numa intranet, por exemplo. Eu não vejo isso de uma forma tão normal. 

Isso para mim não ocorre assim com muita frequência. Até porque quem quer ouvir o 

funcionário também está sujeito a críticas, tem que saber ouvir as críticas. Os funcionários 

normalmente têm medo de criticar a organização porque têm medo do desemprego, medo da 

demissão, então é uma situação muito complicada, mas de qualquer jeito, é mais nessa coisa 

do face a face nas dinâmicas, mas usar o meio digital para conseguir coletar dados, coletar 

informação do público interno, eu acho complicado em função do receio que os funcionários 

têm em respeito das críticas que por ventura possam fazer. O que acontece nesses espaços 

onde há essa possibilidade, essa abertura para que o funcionário faça críticas, mesmo havendo 

essa abertura, os funcionários muitas vezes não usam esse espaço pelo receio que têm. A 

organização pode ser idealizada, ela pode ter uma postura ética, ela pode ser algo assim de 

vanguarda, a sua filosofia, o seu caminhamento junto ao público interno, só que eu não posso 

esquecer que esse público interno pode reagir a essa possibilidade em função dos seus receios. 

 

Teria uma questão cultural aí? 

C.M.: Sim, nós não temos o hábito de criticar os outros, porque nós sabemos das 

consequências disso, isso é fácil de imaginar. 
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 E quando a gente pensa nas novas gerações, na geração Y que já está mais familiarizada 

com a questão de uma maior interatividade na internet, de poder colocar conteúdos, também 

ser emissor de mensagens e não só receptor. Como esse comportamento dentro da empresa 

pode vir a mudar as relações entre empresa e funcionário? 

C.M.: Olha, o problema dessa geração Y é o seguinte: eles não têm uma postura ética, quer 

dizer, o fato de ter a liberdade de postar qualquer conteúdo parece que inibe essa avaliação do 

que é certo e do que é errado, ou do que é adequado ou inadequado em determinados 

momentos. Então, o que eu percebo, é passar do limite em termos de conteúdo em relação às 

pessoas, organizações, ideias, o que for. Eu acho que tudo isso é um aprendizado, assim como 

nós temos um público interno receoso de colocar as suas opiniões num blog, num site ou 

numa intranet, em função da demissão, que eles têm receio disso, nós temos a geração Y que 

não tem medo de nada, porque acha que é livre para tudo. Então assim, o meio, o equilíbrio 

que é bom. Nesse momento não temos uma coisa equilibrada, nós temos só dois polos. Eu 

penso que, assim como uma comunidade, ou uma pessoa que possa criar uma comunidade, 

criar uma rede, enfim, se inserir na rede colocando alguma ideia e tachando a organização de 

uma forma negativa, e se essa pessoa tem a liberdade de fazer isso, eu tenho que pensar que 

isso também pode ter consequências, e essa pessoa pode realmente interferir na imagem 

organizacional. Eu vou usar o caso do carro Fox, do Cross Fox. Aquela menina então postou 

na internet uma musiquinha lá que ela adaptou, a letra da música que ela adaptou falando que 

ela queria muito o carro. Aquilo foi uma livre ideia, espontânea, muito positiva, mas poderia 

ter sido ao contrario, quer dizer, não existe um controle dessas informações, quer dizer, as 

pessoas têm liberdade de postar o que desejam, e isso acaba interferindo na organização. 

Então, a empresa não tem mais esse controle, eu nem vou entrar no mérito se isso é bom ou 

ruim, mas, o controle, na verdade, não existe mais, porque a pessoa pode postar qualquer 

coisa. Têm as comunidades “eu odeio a Coca-Cola”, “eu odeio o Grêmio”, “eu odeio o Inter”, 

“eu odeio não sei quem”, ou, “eu amo o Grêmio”, “eu amo o Inter”, “eu amo a Coca-Cola”, 

quer dizer, há questionamentos que são, digamos, que estão solidificados através desses 

grupos, dessas comunidades, dessas tribos, o que for, que acabam, de certa forma, interferindo 

na imagem da organização. Se, no passado, elas tinham o controle sobre a mídia, por 

exemplo, através das suas compras e espaços, por exemplo, hoje não tem mais, porque isso é 

espontâneo. Nenhuma organização pode congelar isso, o que ela pode é monitorar, monitorar 

para tentar reverter ou dar uma explicação para aquela comunidade a respeito daquilo que está 

sendo criticado, só. 
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Tanto é que é comum já o monitoramento de e-mails de funcionários. 

C.M.: Não, mas isso eu estou falando de algo assim mais abrangente, monitorar, eu falo, de 

algo que ele está fazendo fora, do que acontece na comunidade. Se eu vou pensar no público 

interno exclusivamente, eu acredito que o monitoramento acontece em qualquer organização, 

em qualquer uma, porque ali é o espaço da organização. Na verdade, a gente não tem bem 

preciso esse conceito.  Essa definição de limites, se eu uso a intranet, é o espaço da 

organização, mesmo ele sendo digital, então eu vou usar esse espaço para trabalhar com a 

organização, seja criticando, seja ajudando, enfim, porque a crítica pode ser construtiva, 

então, é no sentido de fazer com que essa organização vá para frente, porque se ela vai para 

frente, o funcionário também vai. Agora, o monitoramento eu acho uma coisa muito comum. 

 

 Hoje as organizações estão prontas para receber essas críticas? 

C.M.: Eu acho que ninguém nunca está pronto, não é questão de estar pronto. Existe um 

movimento já para aceitar melhor as críticas, nesse momento eu acho difícil uma pessoa estar 

totalmente pronta para aceitar críticas, ela tem que ser muito resolvida e a organização 

também, tem que ser muito resolvida para aceitar as críticas de uma forma assim que 

contribua futuramente para que aquela atividade não ser feita de uma forma ou de outra. Eu 

acho que só a maturidade que garante isso. 

 

 Mas é importante também que ela abra esse canal para críticas dos funcionários? 

C.M.: Eu acho importante, mas o problema da crítica é o seguinte: a crítica é feita e muitas 

vezes a organização não tem condições de abarcar aquilo, e aí? Eu fiz a crítica e não da nada. 

Assim, quando a gente abre um canal desses, a organização tem que estar disposta a realmente 

trabalhar aquela questão e resolver a questão. Não adianta só lá mostrar o espaço, né, a pessoa 

posta lá a sua crítica e aquilo não dá em nada. Nós temos várias possibilidades, nós temos a 

possibilidade da empresa não se relacionar dessa forma, não abrir esse canal de comunicação, 

que é um aspecto. Ela é super rígida e fechada. Nós temos a possibilidade da organização ter 

esse canal aberto, mas só para efeito de estabelecer uma relação fictícia com o público 

interno, porque ela não vai fazer nada com aquilo. E tem uma terceira dimensão, que seria 

aquela organização que vai fazer algo com aquela postagem. Eu acho essa a mais difícil de 

todas. 
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 Mas assim, na sua visão hoje, é necessário que a organização se prepare para isso? Que ela 

abra esse canal com o colaborador para receber essa crítica? 

C.M.:: Esse canal  sempre tem que estar aberto, na verdade, a organização trabalha com 

pessoas e depende delas constantemente, todos os dias. Esse canal sempre deveria estar 

aberto, o problema é que essas informações entram e elas não tem um feedback, é essa a 

questão. A mesma coisa quando se faz pesquisa numa organização. Vou pesquisar o que as 

pessoas pensam a respeito da infraestrutura. Aí eu crio toda uma expectativa que essa 

infraestrutura da organização vai mudar e não acontece nada, era só para verificar se os 

funcionários estão satisfeitos ou não. Isso não vale.  

 

 E agora com essa questão da geração Y, que está indo para o mercado de trabalho, vai estar 

nessas organizações, não tendo esses limites, como a professora coloca, como a comunicação 

vai ter que trabalhar isso dentro das organizações? Quais são os novos desafios que surgem 

para a Comunicação Interna no futuro? 

C.M.: Eu acho assim, toda organização tem normas, tem regras, eu acho que se essa geração 

vai trabalhar com essas organizações, ela precisa conhecer bem essas normas e regras, porque 

até onde vai a liberdade de um é até onde entrar no espaço do outro. 

 

 Então vai ter que haver uma adaptação desse jovem, quanto a organização? 

C.M.: Olha, eu acho que tem que ter educação, e uma educação para a cidadania, isso começa 

em casa e não começa na organização. Eu não posso jogar isso na organização, eu tenho que 

jogar isso muito antes. Isso é uma questão educacional, isso tem que estar lá na tenra idade, 

serve como educação formal e educação informal em casa também. 

 

 

 Então vai ter que haver uma mudança desse comportamento? 

C.M.: Olha, não sei se mudança deste comportamento, na verdade tinha que haver uma 

atenção de uma forma ideal. O que é o ideal quando a gente tem uma criança em casa? É que 

a gente de atenção, eduque, mostre os limites, ela pode ir até aqui porque a partir daqui é o 

espaço do outro, todas essas questões, elas têm que começar já enquanto criança, quer dizer, 

eu não posso jogar isso na organização, eu tenho que jogar isso antes. O que eu posso fazer 

com essa geração que já está ai e não tem noção de limite. Essa é a questão. Porque a próxima 

geração eu posso até ter um caminhamento diferente, mas e essa que já está aí? Essa, para, 

vamos dizer assim, viver esse momento dentro das organizações ela vai ter que aprender já 
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adulto. Quer dizer, o adolescente, não sei como pode ser considerada essa faixa de pessoas, 

mas se ele vai trabalhar na organização, essa geração Y vai trabalhar, quer dizer, ele tem que 

ter certo, uma certa idade, então assim, essa idade vai ter que aprender então já numa outra 

posição que existem espaços. Claro que o mundo todo está em constante transformação, assim 

como os espaços antes eram físicos, agora também têm espaços virtuais. A gente tem que 

aprender com esses ambientes também, não é só fisicamente que eles existem agora, eles 

existem num outro plano, mas é um aprendizado para todos, tudo é muito novo. Isso é 

aprendizado para todos, tanto para as organizações como para as famílias, como para as 

pessoas, isso, na verdade, nós estamos aprendendo, nos estamos vendo essa mudança. 

Aparentemente ela acontece devagar, mas ela não acontece devagar, ela está a anos-luz 

acontecendo e a gente está no olho do furacão, a gente acha que as coisas estão caminhando, 

mas na verdade nós estamos no olho do furacão. As coisas estão acontecendo de uma forma 

muito rápida e a própria comunicação é outra hoje. Para haver comunicação, o espaço do 

público interno tinha que se garantir, senão não há informação nem comunicação.  

 

Como é vista a comunicação interna efetiva? Quando ela se dá? 

C.M.: As pessoas têm que conversar, não pode ser só uma pessoa falar para a outra, tem que 

ter um retorno, tem que haver um dialogo, o dialogo é fundamental. 

 

E hoje como as organizações andam se comportando nesse sentindo? 

C.M.: É uma coisa variada, algumas fazem isso, outras não. Não há uma regra, eu não posso 

dizer assim: todos são de um jeito. Acho que é bem variado. Assim como as pessoas são 

variadas, as organizações também são. 

 Mas e a tendência é mudar isso? Ou não? Não é uma necessidade? 

C.M.: De haver o dialogo sempre vai há a necessidade, assim como sempre esse canal de 

comunicação devia ser aberto, se vai mudar, pode ser que mude em função do próprio meio 

que permite esse tipo de abordagem, algo mais crítico dentro das organizações, mas eu 

sempre tenho que pensar que tudo isso veio junto com os papeis das pessoas. Não está 

isolado, não posso fazer da comunicação algo isolado, comunicação faz parte do mundo, 

então, se as pessoas têm receio das coisas, elas vão ser processadas e os processos 

começaram. O diálogo, sempre, o espaço para o público interno sempre vai ser necessário, 

claro que eu estou falando de uma forma idealizada. O dialogo sempre é necessário, agora, se 

é uma tendência, não sei. Há três grandes paradigmas no mundo, aquele que está muito 

vinculado só aos processos em si e que está preocupado com a coisa mais técnica assim: 
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“tenho que resolver o problema até amanhã”, é tudo por meio de metas, essa é um tipo de 

organização. A outra é mais uma organização que esta mais preocupada com o dialogo, que já 

quer crescer junto com seus funcionários, é um outro tipo de organização. E tem uma terceira 

que quer transformar a sociedade a partir de suas ações. Então, acho que nós podemos ter três 

dimensões de organizações e elas vão se enquadrar em uma delas, e isso é em tudo, não só em 

organizações, é no trabalho acadêmico, e na universidade, elas podem ser tipificadas, vamos 

dizer assim nessas três dimensões, eu acho. 
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ANEXO5 

Entrevista com Lucia Ziliatti, gerente de Relações Públicas da 3M 

Dia:19 de agosto de 2011 

Local: sede da empresa em Sumaré (SP) 

 

Quais são os canais de comunicação na empresa?. 

Lucia Ziliatti: A nossa área aqui na 3M chama se departamento de Relações Públicas. Por 

que se chama departamento de Relações Públicas? Porque segue o alinhamento da 3M 

internacional, que nos Estados Unidos o departamento tem uma área grande que eles chamam 

de public fairs, então nos seguimos esse alinhamento, porém aqui no Brasil por forças da 

nossa,  sei lá  da nossa maneira de trabalhar e da nossa estrutura pequena, a gente em 

Relações Públicas acaba fazendo é outras atividades que não só relações públicas, então que é 

comunicação interna, comunicação externa que é relações com a imprensa e o que a gente 

chama de eventos coorporativos. Então vamos lá...Para o funcionário a gente tem o Mascote 

que é um jornal bimestral. Ele é produzido já há muitos anos, eu acho que deve ter mais de 20 

anos. Estou aqui há 15 e sei que ele já existia antes, a gente tem os arquivos aí que 

demonstram que ele já existia antes, com certeza mais de 20 anos e nesse período teve 

alternâncias: às vezes mensal, às vezes bimestral, às vezes trimestral. Depende aí. Então, ele é 

distribuído para todos os funcionários da companhia no Brasil. Hoje a gente tem uma tiragem 

de 4.100 exemplares. É já há alguns anos, eu acho uns 4 a 5 anos, ele é disponibilizado 

eletronicamente também na intranet. Então o funcionário recebe o impresso na saída do 

expediente e ele tem a oportunidade de também de conhecer, ler, manusear digamos assim na 

intranet. Na comunicação interna a gente tem também o que a gente chama de quadro de 

avisos, notes, que é o nosso correio eletrônico. Esse quadro de avisos a gente tem notícias 

diárias, então são informações mais pontuais. E nesse caso a gente tem condições de 

direcionar, então é a ferramenta que nos permite que essa informação é só pra Sumaré, fábrica 

de Sumaré, essa é só pra fábrica de Ribeirão, só a fábrica de Itapetininga, só a fábrica de 

Mairinque, a fabrica de São José do Rio Preto, Manaus e a Incavas que é uma aquisição 

recente e a inda não está incluída nesse... 

 

 

 

Sai tudo daqui de Campinas para todas essas fábricas? 

L.Z.: De Sumaré 
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Exatamente de Sumaré.  

L.Z.: Aqui é a área coorporativa. Então, sai tudo daqui.  É, porém, por exemplo, a gente tem 

pessoas nas fábricas que são ou dedicadas as atividades de relações públicas ou colaboradoras 

das atividades de relações públicas e essas pessoas também tem um papel de levantar 

assuntos, trabalhar esses assuntos, nos ajudar e eles também fazem a gerência dessa 

ferramenta eletrônica que eu te falei do aviso, notes.  Então na fábrica de Itapetininga, ele 

entra na ferramenta e divulga avisos específicos de Itapetininga. 

 

Entendi.  

L.Z.: É só em Itapê?Isso em outras agências não. Eles preferiram que a gente fizesse por aqui. 

Então tá. Mascote, quadro de avisos note, intranet que a gente faz toda a alimentação e 

manutenção e a gente também cuida e, de vez em quando,  dá uma modernizada seguindo a 

política da internacional. A gente tem que seguir sempre o guide. O que a gente fala do 

direcionamento da internacional, não posso fazer do jeito que a gente quiser, amarelo, cor de 

rosa põe aqui, põe figurinha ali, não pode, tem que seguir sempre o guide que é um padrão 

que vale pra todo mundo. Depois nós temos o jornal Mural que é um jornal semanal, é mural 

mesmo. Notícias impressas, são 12 noticias mais duas lâminas de aniversariantes, ou 11 

notícias e três lâminas de aniversariantes ,depende tá? Mas em média é essa quantidade. A 

gente produz semanalmente aqui também, com a colaboração das fábricas, eles nos mandam 

notícias. Qual que é a proposta do jornal Mural? É tratar da notícias da semana ou repercutir o 

assunto de uma maneira mais rápida, objetiva, em uma linguagem mais simples com um 

elemento visual. Não quer dizer que depois a gente não possa botar no Mascote e aprofundar 

um pouquinho mais. Ele também está disponível na intranet a edição semanal e a gente está é 

iniciando, a gente já fez um piloto e acabou não dando certo, mas agora a gente vai retomar, o 

jornal mural eletrônico que é aquela tela.  Em determinados locais, a gente está começando 

com o restaurante, onde a gente vai trabalhar notícias diárias. Então, é normalmente um título 

em um espaço pra você colocar texto e um visual. Como aquilo que você vê no shopping, no 

aeroporto aquilo que vai migrando. A gente também vai cuidar a partir daqui de Sumaré dessa 

ferramenta, mais adiante vamos disponibilizar acesso para as fabricas, para que eles tenham 

um recorte com a sua notícia regional. Qual que é a ideia? Migrar o jornal mural do papel o 

quadro eletrônico a medida que esta ferramenta esteja ok, funcionando direitinho, 

tecnicamente sem problema, que o funcionário já se identifique mais. A gente pensa de levar 

para as áreas de café da fábrica e pras outras fábricas também. 
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Hoje os jornais murais eles estão na área de café? 

L.Z.: Restaurante e área de café. Aqui são em torno de 27 pontos ou 28 pontos, não me 

lembro do número atualmente. Na verdade, no total, nós temos 40 pontos de jornal mural em 

todas as unidades. É que aqui tem mais porque aqui a gente tem mais áreas, mas em todas as 

fábricas têm, então sempre no restaurante e em áreas de café. Então a ideia é que esse 

eletrônico esteja no restaurante e a medida que a gente consiga ter uma ferramenta 

funcionando direitinho e tenha investimento, a gente vai levar para as áreas de café. Então 

tirar o papel e migrar para o eletrônico.  

 

E qual é o conteúdo dessas publicações, desse material? 

L.Z.: Só pra terminar a lista, nós temos ainda o programa face a face, que normalmente é uma 

apresentação em Power Point que pode também está com algum filme, pode ter algum 

material visual para complementar. Ela é usada para transmitir para a companhia como um 

todo  assuntos mais relevantes; uma mudança de um plano de saúde, nosso programa de 

participação nos resultados, é, sei lá, uma grande campanha de segurança, então são assuntos 

maiores que têm abrangência maior, normalmente a área que é detentora do assunto, a área de 

RH que é responsável pelo benefícios, ela prepara um conteúdo inicial, uma apresentação em 

Power Point explicando o convenio médico que está mudando isso, aquilo. Nós de 

comunicações, de relações públicas revisamos esse material, sugerimos: “olha por que que 

não tem um filminho para acompanhar? Por que aqui você não explica assim primeiro? Por 

que você não usa esse recurso?” Então a gente ajuda nessa preparação desse conteúdo para 

que ele seja disseminado para toda a liderança. Então você manda o arquivo para toda a 

liderança, a liderança normalmente no prazo de uma semana tem que apresentar para todos os 

seus times. E aí é uma oportunidade porque face a face, é uma oportunidade do diálogo. Tem 

um assunto inicial, muitas vezes a gente tem, prepara ate um scriptizinho no Power Point pra 

ajudar aquele líder a desenvolver, porque não faz parte do dia a dia dele e aí as pessoas, os 

funcionários que estão lá assistindo aquela apresentação: “ah então mas e isso, isso eu não 

entendi, porque que é assim?” Então é a oportunidade do diálogo, por isso que chama face a 

face. Então a gente falou do Mascote, falou do jornal mural, a gente falou do quadro avisos 

notes, a gente falou do face a face, aí têm outras ferramentas: vídeos, apresentação 

coorporativa, campanhas que a gente faz. 

 

Acaba sendo sazonal de acordo com o que ocorre? 
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L.Z.:  Então a apresentação coorporativa é todo ano, vídeos normalmente é todo ano. O 

communication meeting, que a Laiza está me lembrando agora, é uma reunião trimestral de 

comunicação da diretoria com toda a liderança. São 450 pessoas. Ela acontece todo trimestre; 

então ela sempre trata dos resultados dos trimestres anteriores. Então fechou janeiro, fevereiro 

e março, comecinho de abril tem. Fala do trimestre que acabou de fechar e fala de alguma 

coisa do futuro. A comunicação também, nós que organizamos não só a logística da reunião, 

como a gente ajuda as áreas a tratar o conteúdo. Não é o caso de apresentação de diretor tal, 

mas muitas vezes algumas outras áreas quando vão dividir algum assunto, eles passam pra 

gente dar uma olhadinha se a gente tem alguma dúvida. Não acontece muito porque, como a 

gente já faz isso a uns seis, oito anos, o pessoal já está bem habituado com o formato, já sabe 

que tem que ser enxutinho, que são só 10, 15 minutos de apresentação. A gente que é 

encarregado de organizar, receber os conteúdos e depois multiplicar. Terminada a reunião eu 

pego todo o conteúdo que foi tratado lá, são 4 horas de reunião, muitas vezes faço uma 

pequena edição, tirando alguma coisinha, falo isso aqui não é muito relevante, ou isso aqui 

não, se pular esse slide não tem problema, não vai prejudicar a reunião, o entendimento do 

assunto. E aí eu distribuo para toda a liderança da companhia, todo o grupo gerencial da 

companhia. Aí tem ainda um outro, uma outra derivação dessa reunião, porque nossa equipe 

de vendas não vem pra reunião, a gente tem 350, 360 vendedores que estão no Brasil, o que 

que acontece, um ou dois dias logo após essa reunião aqui,  esse communication meeting, os 

diretores vão para as regionais e levam esse conteúdo, assim como conteúdos específicos da 

equipe de vendas, então a gente também ajuda nessa formatação. 

 

São resultados da empresa? 

L.Z.: São resultados. São os principais programas em relação alguns projetos que estão em 

andamento, são reconhecimentos. É uma agenda bem variada, normalmente não faltam 

resultados, não faltam em relação ao planejamento estratégico, para o período seguinte, não 

faltam cases de principais programas que estão em desenvolvimento, e não falta 

reconhecimento: nesse período, quem fez 30 anos e acima; nesse período que reconhecimento 

a 3M inseriu no mercado; ou da própria organização da 3M que a gente tem várias premiações 

internacionais; pode ter alguma coisa de Recursos Humanos do período; pode ter alguma 

coisa da nossa área de Ética que a gente chama; pode ter alguma coisa de sicsigma, que é uma 

outra área bastante importante aqui pra companhia. Então assim tem uma agenda nessas 

quatro horas de assuntos diversos, estratégicos pra disseminar a partir da alta liderança, que 

são diretores. 
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E nesse momento eles também participam? 

L.Z.: Sim, eles estão lá apresentando, os diretores. O diretor de RH vai lá e apresenta um 

assunto se alguém tiver dúvida levanta lá e pergunta. Eu trabalho depois dessa apresentação, 

esse Power Point e dissemino para toda a liderança. Mando um arquivão pra todo mundo. As 

pessoas têm a incumbência de multiplicar pro seus funcionários. Estava lá o gerente, que tem 

20 pessoas na área dele, as 20 não foram, é encarregado de no máximo em uma semana 

multiplicar pro seus funcionários, esclarecer dúvidas, se tiver um assunto específico, 

endereça. E isso também acontece com vendas. Isso que eu te falei, o diretor vai daqui até a 

regional de Porto Alegre, até a de Fortaleza, até a de Brasília, e lá em uma sala de hotel, a 

gente não tem mais filiais de vendas, todo mundo é home office, reúne o pessoal trata 

daqueles assuntos, esclarece dúvidas também e trata de assuntos específicos de vendas. 

 

Nessa reunião ocorre de haver um processo de colaboração entre lideranças, no sentido de  

sugerirem algo pra outro ou não? 

L.Z.: Não, ela é mais de disseminar informação e esclarecer eventual dúvida, porque quando 

chega lá é algo assim: vamos dizer de um novo programa que já foi decidido, por todo mundo 

que está envolvido e que vai ser disseminado pra companhia, só que a partir de agora toda a 

companhia está envolvida num programa, de sei lá, de redução de custos, o objetivo é esse. A 

gente vai formar comitês assim, assim assado; esses comitês são responsáveis por desenvolver 

iniciativas;  a gente gostaria da colaboração de todo mundo e daqui a três meses a gente vai 

voltar pra falar dos resultados. Ah! Mais é..,  a gente pode apresentar sugestões, então se na 

audiência se tiver dúvida pode esclarecer. De interna acho que é só isso, aí há coisas 

esporádicas, que as áreas nos pedem ajuda pra uma campanha de segurança, alguma atividade 

que alguma área vai desenvolver, normalmente segurança, normalmente meio ambiente, 

muitos assuntos de recursos humanos, eles nos pedem ajuda. Olha vai desenvolver isso, vocês 

nos ajudam com comunicação pra que a gente possa.....A gente trabalha sempre assim, o 

como comunicar. Tendo as nossas ferramentas ou falando: isso aqui a gente precisa de uma 

agência externa, uma agência de comunicação ou uma agência de publicidade. Só isso aqui 

seria muito legal; se talvez isso aqui fosse um vídeo; isso aqui seria muito interessante se 

fosse uma animação; talvez se fosse...se as reuniões fossem face a face; talvez se fosse uma 

ferramenta de uma visita. Quer dizer,  nós somos consultores internos pra participar desse 

processo e ajudar a trabalhar esse assunto na companhia. 
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Só uma dúvida, naquela reunião de apresentação de Power point é feita pra todos os 

funcionários ou não? 

L.Z.: Essa trimestral que a gente chama de communication meeting é pra liderança.  

 

Mas a anterior que você tinha falado? 

L.Z.: O face a face? 

 

Isso. 

L.Z.: O face a face é pra todos os funcionários. Eu estou trabalhando agora, estava revisando 

isso agora de manhã, não terminei ainda, num face a face da área de benefícios que vai 

comunicar um programa de saúde de ...como é que eu vou te dizer..., chama se Saber Viver, é 

um programa que incentiva as pessoas a terem atitudes mais saudáveis, que é um objetivo 

destes benefícios. Então ela fez três a quatro slides iniciais e eu estou mexendo não só nesse 

conteúdo, eu vou falar, ela chama Daniela: “Dani que tal se a gente colocar uma imagem?” 

Então assim, eles contam com a nossa ajuda para melhorar esse material de comunicação ou 

muitas vezes produzir do zero. Tem muitas vezes é que a gente mesmo que faz, para que isso 

seja disseminado para toda a companhia. Ela está dentro do assunto, pra ela aquilo está claro, 

ela está endereçando corretamente, a gente já olha com olhar de..., olha e o mocinho lá da 

fabrica será que pra ele está claro isso? Ele vai entender? Não vai surgir dúvida? Então nosso 

papel é esse: pensar como o outro lado; ajudar a tornar a informação clara, objetiva, 

entendível para todo mundo, como sugerir ferramentas. 

 

E nesse momento os funcionários eles podem sugerir ou... ? 

L.Z.: Na hora da reunião de apresentação na área? 

 

É 

L.Z.: Ele pode fazer comentários por isso chama face a face, porque a sei lá companhia 

resolveu oferecer 15 consultas médicas por trimestre e não 10? Aí o líder tem que estar 

subsidiado para responder: “ah nós escolhemos 15 porque nós fizemos um levantamento que 

apontou que em média as pessoas vão ao médico 15 vezes no trimestre”. Isso então muitas 

vezes a gente coloca lá no script, possíveis perguntas, dúvidas pra ajudar a desenvolver. Olha 

isso... eu o líder estou lá apresentando realmente, eu não sei, mas eu me comprometo a 

verificar com  benefícios e valores essa informação pra você. A gente faz um trabalho aqui 

interno também, agora que eu estou me lembrando, dentro do desenvolvimento da liderança 
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que chama o Papel do Líder Comunicador, então a gente vai lá, a cada trimestre, tem um 

grupo de novos líderes. São pessoas que estão assumindo funções de liderança, que quando eu 

falo líder às vezes ele vai se líder de um time, ou líder de um projeto, ou ele vai ser 

coordenador, ou ele vai ser supervisor,  não é só gerente, então têm diversas modalidades de 

lideranças. Então a gente sempre reforça isso: o líder tem um importante papel de 

comunicador, pra não só levar a informação formal da companhia, como de receber e de 

endereçar pras áreas devidas. Só que muitas vezes, muitos dos problemas estão na 

comunicação, na forma de como se comunica, muitas vezes não é a comunicação formal, é a 

comunicação interpessoal. Então a gente trabalha isso um pouquinho nesse treinamento, a 

gente tem lá uma horinha pra tá passando, falando com o pessoal pra reforçar esse papel. Eu 

sou líder, eu tenho a obrigação de cuidar de resultados, sei lá de avaliação de performances, 

de budys da minha área, mas eu tenho que cuidar da comunicação com o meu grupo. 

 

Já que você já tocou nessa questão da comunicação informal. A 3M não ignora a existência 

dessa comunicação informal e procura trabalhar com ela? 

L.Z.: Não ignora, absolutamente. Eu entendo assim: nós temos os veículos formais, mas 

assim, nós muitas vezes tomamos ações por conta de coisas que a gente fala, eventualmente 

não pode ser entendido, isso aqui pode dar uma margem para interpretação, vamos tratar já de 

uma forma. Vou usar um exemplo pra você:  no ano de 2008 a gente teve a crise mundial, no 

comecinho de 2009,  a companhia tinha um plano de redução de pessoas e o plano incluía 

redução de pessoas já aposentadas ou quem estivesse perto da aposentadoria; ajudar essa 

pessoa acelerar a aposentadoria dela. Quando fala: olha a companhia vai reduzir 10%, começa 

aquele zun zun zun, o que que a gente fez? A gente foi lá no diretor de RH, falamos: 

“Fernando vamos já nos antecipar e fazer um face a face explicando pra todo mundo qual que 

é a decisão da companhia, quem vai ser atingido, como isso vai ser feito e tudo mais?” Então 

foi isso que a gente fez. Ele concordou e a gente fez uma sugestão, ele mexeu um pouco no 

material e chamamos toda a liderança; multiplicou pra liderança e falou: “olha em uma 

semana no máximo, vocês têm que multiplicar pra todo mundo”. Então todo mundo ficou 

sabendo: “ sim vai ter redução, porque o momento exige mas essa redução; vai afetar quem já 

é aposentado ou quem está próximo de se aposentar”. Então é uma coisa estratégica que você 

tem que se antecipar muitas vezes, porque tem um informal rodando. E isso acontece em 

assuntos mais latentes, época de negociação coletiva não tem jeito é da natureza das pessoas 

comentarem. Então dependendo da situação, a gente até faz essa antecipação, não ignora a 

comunicação informal e faz essa antecipação. 
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Como cultura da empresa, por exemplo, um funcionário ele queira fazer alguma sugestão 

sobre alguns procedimentos seja na fábrica, alguma coisa que ele esteja incomodado ou 

alguma sugestão pra melhorar algo. Ele tem algum canal? 

L.Z.: Vários canais. A empresa disponibiliza um canal pra ele tratar de assuntos de 

comportamento e de ética, é um telefone é o Fale, que ele liga e vai escolher o idioma que ele 

quer falar esse telefone, fica lá nos Estados Unidos. Ele vai escolher o idioma, falar, está lá na 

gravação e aí ele vai reportar: “olha isso assim, fui maltratado assim ou olha não concordo 

com isso, estou em dúvida disso”, o que ele quiser. Esse é um canal de conduta e é tica. Já 

funciona há bastante tempo, tem toda a questão de giro de inscrição; então é um negócio super 

certinho. Fica lá nos Estados Unidos, esse é um canal. Um outro canal que muitas vezes 

envolve questões ai de comportamento é via serviço social que é bastante ativo aqui na 

empresa. Um outro canal é via a liderança, queria tratar de tal assunto isso e aquilo, então 

estamos falando de coisas mais delicadas. Mas vamos falar de sugestões do dia a dia, ele pode 

trazer seja pro líder dele ou ele traz pra gente, na intranet, tem vários canais. 

 

 

 

Na intranet ele tem esse espaço? 

L.Z.: Tem. Às vezes é uma dúvida assim: “eu queria saber quando sai a foto de tal evento, 

então eu queria saber onde encontrar o relatório anual. Teve aquela campanha lá e eu não vi o 

resultado, olha está tendo o concurso aí de escolha de filho de funcionário tal tal pra ilustrar 

uma linha de produto, a embalagem que vende o produto. Ah já tem o resultado? Quantos 

concorreram?”  Então assim, se vem pra gente, a gente tem a informação, a gente responde e 

normalmente as áreas que recebem mais recursos humanos acabam endereçando pra tratar. 

 

Então, eles têm uma resposta? 

L.Z.: Tem. Eu recebi outro dia uma pra o RH, dizendo que acha que todo mundo está usando 

muito o e-mail e as pessoas deixaram de se falar por telefone. Eu estava respondendo, é uma 

menina do laboratório, me direcionei e falei: “olha é o que eu posso te dizer é o seguinte: nós 

temos aqui dentro gerações diferentes, a geração do e-mail que é a geração mais nova, que 

tudo se resolve por e-mail e a geração que gosta do relacionamento pessoal que levanta, que 

vai lá na sala que conversa. Então nós temos que achar um ponto de equilíbrio, nos enquanto 

formal, a gente quer sempre ter algo objetivo, atrativo, algo que a gente consiga endereçar da 
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melhor maneira a mensagem; que nós podemos fazer é de repente sugerir um treinamento, 

sugerir, a gente chama de Hora de Semear, onde a gente fale das vantagens e das 

desvantagens de tratar tudo por e-mail por exemplo”. Então assim, tem todos os casos, então 

assim é..., as sugestões, as dúvidas, as reclamações são endereçadas. E só um coisa 

complementar: a gente tem muitos comitês dentro da fábrica, então se há uma sugestão de 

segurança, eu sou operador e eu estou vendo que a máquina ali está com um negócio solto, eu 

não preciso formalmente, eu já vou lá no meu supervisor, olha eu estou vendo que a máquina 

está com um negócio solto, está com um problema, ou já passo o telefone e ligo pra 

segurança, ou eu vou no pessoal que é do comitê de segurança e passo a sugestão. Então 

assim, tem comitê do pessoal de meio ambiente, comitê do pessoal de segurança, comitê de 

marketing, então tem vários grupos aí organizados que recebem sugestões e são encarregados 

de dar andamento nisso. 

 

Isso é estimulado de alguma forma? 

L.Z.: Sim. Têm vários aí. Em todas as áreas têm. É estimulado no sentido assim, de 

apresentarem pra companhia, mostrarem seus trabalhos, mostrarem seu resultado. Então isso 

vem muitas vezes pra gente: “nós o pessoal aqui do comitê de meio ambiente fizemos ai ao 

longo de seis meses este trabalho, a gente tem esse resultado vamos divulgar?” Vamos. Aí 

vem pra cá ou pras outras ferramentas. 

E acontece, por exemplo, quando você fala, cita assim um exemplo, perguntaram algum 

resultado de campanha,  acontece de isso servir como uma sugestão e ser divulgado pra todo 

mundo? 

L.Z.: Sim. Com certeza.  

 

E divulgar pra todo mundo? 

L.Z.: Com certeza. É um termômetro. O que a gente fala aqui dentro é que tem excesso de 

informação, se você for olhar, por exemplo, deixa eu abrir um arquivo pra gente apresentar o 

nosso diretor falando do resultado trimestral, pra você ter uma noção da quantidade de avisos  

e de informações que a gente divulga. É uma quantidade muito grande, a gente está com essa 

dificuldade. As pessoas falam que nós temos muita informação, que todo mundo quer 

divulgar tudo, agente recebe muita informação todo dia. Vou pegar só a apresentação da 

Laiza, por exemplo. Ela fala a quantidade de avisos que a gente solta. Aqui é o relatório que a 

gente está fazendo, o relatório anual, que é uma ação que a gente faz com a imprensa e 

blogueiro, só pra eu chegar lá onde eu quero chegar, cada um apresentou o que está fazendo, 
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aqui a revista o Caso, uma outra ação, o livro, eventos coorporativos, que é um encontro na 

manufatura que reúne duas mil pessoas; nós fizemos uma ação falando com os funcionários 

pra eles indicarem a atração musical que eles queriam, 1400 pessoas responderam. Então é 

um negócio bem legal. Mídias sociais, avisos que eu estava te falando, que são os avisos 

internos via notes, de 1
0
 de abril a 31/07,  416 avisos dá uma média de três por dia. Então são 

notícias pontuais. Então é bastante coisa. A gente tem essa situação, as pessoas falaram: 

“nossa tem muito aviso”, todo mundo... esse aqui é o face a face que eu estou revisando. A 

Carol que cuida do Mascote, que é esse jornal aqui, então nessa edição a gente teve, por 

exemplo, a participação de todas as fábricas, a gente fala de quantas fábricas, mais de 

coorporativo, quantos assuntos nos referimos que nós chamamos de negócios, quanto as 

pessoas, quanto específico as ações da manufatura, esse é o ... 

 

 

 

Quando vocês colocam a participação quer dizer o que? Que tipo de participação? 

L.Z.: Nesse jornal aqui, eu tive noticias de Sumaré, Ribeirão, Itapetininga por que? A gente, 

isso aqui é coorporativo, isso aqui vai refletir a 3M; toda a gente tem que ter um pouquinho de 

cada um. É claro que no período pode ser que teve mais noticia de uma fabrica que de outra e 

é claro que a tendência é predominar Sumaré, que é matriz, que é onde tem mais coisas. A 

gente não quer deixar os outros de lado, então a gente estimula essas pessoas que são os 

nossos colaboradores a sugerir: “olha o que que você teve aí? Teve um programa? Teve uma 

iniciativa de segurança? Você teve uma visita? Você tem um funcionário que tem um hobby 

super diferente?. Você tem um funcionário que deu uma sugestão de melhoria? Então a gente 

estimula que essas pessoas das fábricas nos dê sugestões para que a gente tenha um 

pouquinho de cada uma no jornal. 

 

Esses colaboradores não necessariamente são de profissionais comunicação? 

L.Z.: Não. A maioria não é.  

 

Eles não são? 

L.Z.: Não, são funcionários ou ligados a RH ou alguma outra área administrativa. O que a 

gente faz: sempre que a gente convida a pessoa pra ser nosso colaborador, a gente faz uma 

espécie de um treinamentozinho, explicando o que relações públicas faz, qual seria o papel 

dele, porque a gente está convidando essa pessoa, porque ela trabalha numa área que tem 
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contato com muita gente, porque ela é uma pessoa que se relaciona com muita gente, porque a 

gente acredita que ela tenha potencial de levantar notícias e trazer. Acho que era basicamente 

isso. O nosso jornal mural impresso, para você ter uma ideia, no período abril, maio e junho 

foram 156 notícias publicadas, que é bastante se for dividida pelo número de semanas. 

Sumaré predomina porque é a matriz, mas ai a gente tem um pouquinho de cada uma também. 

Aí é outras coisas que a gente está fazendo: o jornal mural eletrônico, o communication 

meeting, férias na fazenda, que é a visita de filho de funcionário que veio aqui em julho, teve 

duas turmas a gente organiza essa visita do pessoal aqui, das crianças faz alguma 

programação, convida alguém pra vir, aí são outras coisas que a gente está...Só pra você ter 

uma ideia tem um volume grande de coisas. 

 

 

Então o conteúdo dos jornais e do mural vem muito por colaboração? 

L.Z.: Boa parte. Vem por conta de assuntos que nos chegam pra gente divulgar, chega um 

assunto pro boletim, pro aviso geral que é esse diário que tem 400 e pouca no período, aí eu 

falo: “Laiza acho que isso aqui é legal pra gente reproduzir depois no Mascote, vamos fazer 

uma matéria mais profunda. Carol isso aqui é um assunto que eu acho que a gente pode 

trabalhar no jornal mural” Muitas vezes depois lá na hora que a gente pede a pauta pro jornal,  

o próprio pessoal da fábrica, nosso colaborador lá, o representante de RP, ele fala: “olha eu 

quero sugerir pra vocês isso”. 

 

O restante dos funcionários eles costumam sugerir alguma coisa ou não? 

L.Z.: Coisas mais esporádicas, mas existem. A pessoa pode entrar num e-mail que chama e-

mail de relações publicas, digita lá no note o endereço e ele nos manda. Ele muitas vezes  vem 

aqui nos trazer, ele manda uma notinha, ele encontra uma de nós e fala: “olha na minha área 

está acontecendo tal coisa assim, vocês não querem por no jornalzinho?”. 

 

E existe possibilidade de vocês adotarem essa sugestão?  

L.Z.: Existe. A gente adota, imagina é um respeito ao funcionário. Nunca, assim raramente, a 

não ser que ele esteja sugerindo alguma coisa que já foi tratada. “Olha eu não sei se você 

lembra mas isso já saiu na edição passada tal, então vamos combinar quando tiver uma 

novidade em relação a isso você volta e traz pra gente.” Não, raramente a gente deixa de..., a 

gente só não divulga por falta de espaço ou pelo assunto já ter sido trabalhado, de repente já 

foi trabalhado, já meio que foi esgotado no jornal mural; não dá pra entrar tudo também, não é 
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elástico. Então a gente fala: “olha já foi tratado no jornal mural lembra? Que saiu o assunto 

assim, saiu a foto tal tal?” Então às vezes ele não se lembra, porque é tanta informação. “Olha 

isso é um  assunto muito específico da sua área que tal se a gente te ajudar a fazer só um 

boletinzinho pra sua área?” Tem isso também. Mas assim, não deixo de dar resposta não. Até 

quando é pra falar um não, mesmo que seja um não, eu vou falar um não bonito. A gente tem 

que dar um retorno. 

 

Pelo que eu entendi aí de um grande volume de informação, vocês têm que selecionar o que 

vai ser publicado ou não? E como é feita essa seleção? 

L.Z.: A seleção é sempre por abrangência: é um assunto muito restrito, é só essa área aqui, 

qual o impacto que isso teve? Qual o projeto que envolveu essa área, outra, outra, outra. Então 

assim, a gente tem que olhar também com bom senso e ver o que é relevante, o que tem 

abrangência, o que se enquadra em informação, integração e reconhecimento. O jornal é 

muito pautado, as nossas comunicações são muito pautadas dessa maneira. 

 

E quando você fala reconhecimento é em que sentido? 

L.Z.: Por um projeto realizado, o resultado do projeto. Não falar: olha fizeram um projeto e 

economizaram x, mas assim projeto foi feito pelas equipes tais e tais, participaram, teve 

sugestão do funcionário assim. É mostrar, é reconhecer, mostrar o que aconteceu, não é só 

falar que premiou e mostrar o que aconteceu, como aconteceu, porque houve um esforço, 

houve um trabalho de várias equipes, então nesse sentido. O jornal é meio que uma forma 

dele assim expor pra companhia seu bom trabalho. Então por isso que a gente faz essa análise 

e olha todo mundo que participou. Quantos por cento a gente tem de coisas que envolve 

gente, pessoas? Quantos por cento a gente tem de coisas que são da empresa, que a gente 

chama de manufatura ou coisas coorporativas?. As pessoas gostam de se ver no jornal e assim 

não vamos colocar no jornal, pura e simplesmente a coluna social, não é isso, mas é porque é 

um projeto, porque tem uma iniciativa, porque é diferente, porque ele coleciona, porque está 

dando dica de livro, porque está dando dica de viagem, têm várias situações. 

 

Então, quando você fala em reconhecimento é reconhecimento do funcionário?  

L.Z.: Sim. De algo que ele está envolvido, que ele participou, de algum projeto de uma 

atividade, que tenha um resultado, que tenha algo a apresentar. 

 

E é costume? Vocês fazem já fizeram pesquisas a respeito desses canais? 
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L.Z.: Veículos? 

Exatamente. 

 

L.Z.: Agora a gente está mudando de fornecedor, a gente trabalhou durante quatro anos com 

essa empresa aqui, que é uma empresa externa que nos ajuda a fazer. A gente está mudando 

pra uma outra que vai começar agora, a primeira edição sai agora em agosto. Provavelmente a 

gente vai esperar umas duas ou três edições para as pessoas fixarem e aí a gente vai soltar 

uma pesquisa via notes ou no restaurante, pelo formulário que o pessoal pega. A gente sempre 

solta notes porque o administrativo vai no notes e lá o formulário que o pessoal pega, se ele 

observou que mudou, se observou que mudou o quê? Mudou o formato? Ficou melhor? Ficou 

pior? Ficou mais fácil? Então assim, você sempre puxa um tópico e ai divide em topicozinhos. 

Pra você ter um feedback. Ampliamos o número de páginas. Achou que ficou melhor? Que 

ficou pior? Agora tem foto colorida antes não tinha. Ah o conteúdo a gente adicionou uma 

seção que a gente está tratando de qualidade de vida, o que você acha? A gente faz isso. A 

gente normalmente assim.. 

 

Tem uma periodicidade? 

L.Z.: A gente passa dois anos sem fazer, no máximo dois anos. Independentemente de mudar 

de fornecedor ou não, até pra ter um direcionamento, esse piloto do jornal eletrônico no 

restaurante que eu te falei que a gente fez, a gente soltou antes uma pesquisa para saber o que 

as pessoas achavam, se conheciam a ferramenta, que às vezes o cara está lá no shopping 

almoçando, vendo lá aquela TV, mas nem sabe que é notícia, ele pode achar que é outra coisa. 

Então a gente fez pra ver como seria a aceitação, a gente rodou esse piloto, a gente só parou 

porque a gente teve problema com um fornecedor, agora nós estamos mudando o fornecedor, 

a gente já viu que o pessoal gostou. Por conta da demanda das áreas pedindo: “olha não dá pra 

colocar aquela notícia lá na TV do restaurante; olha tem um filme assim de uma propaganda 

que eu fiz, não dá pra colocar na TV do restaurante?” Então normalmente é mais rápido. 

 

Então tem a cultura na 3M de repasse de informação de todas as áreas?  

L.Z.: Tem.  

 

Não fica só a cargo do setor de comunicação? 

L.Z.: Não. Flui muito.  
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Na verdade vocês não precisam garimpar, já chega. 

L.Z.: Não graças a Deus não. Precisa é filtrar, e muitas vezes assim tentar conectar com uma 

iniciativa da companhia também. Tem que ter essa preocupação, que às vezes ele vem e fala 

lá na nossa área: “a gente fez um trabalho assim, assado e a gente já concluiu tal, foi muito 

bom, o pessoal gostou”. Tá? Mas vamos entender se está inserido dentro do quê? Dentro de 

um trabalho de qualidade de vida, dentro de um trabalho de sugestões de melhoria, se está 

dentro de algum programa assim, até pra gente poder  fazer conexão com outra áreas pra eu 

me assegurar de que não foi só lá que ele aconteceu, ali também, porque às vezes acontece 

isso. “Ah! Vocês estão divulgando, vocês divulgaram isso o pessoal da engenharia participou 

tanto, porque vocês não os ouviram?” Porque a minha fonte trouxe só pra ele, ela não falou 

que a engenharia também tinha participado. Então já está meio descolado essas coisas. 

 

E a questão das mídias sociais? 

L.Z.: Ah! Isso é um terreno que a gente ainda está engatinhando. Eu acho que a gente ainda é 

muito conservador, mas isso tem haver com um fator que é uma verba muito restrita. Nossa 

verba é muito restrita. Se você olhar, nós estamos praticamente nos últimos três, quatro anos 

com a mesma verba, tentando fazer coisas diferentes ou tentando inovar de uma maneira, 

dentro do valor que a gente tem. Infelizmente é uma coisa que não posso dizer pra você 

assim: “Oh aumentou ao longo dos últimos anos em 10, 20, 30%”. Ela praticamente está na 

mesma. Então acho que mídias sociais é mais um terreno que você precisa oferecer ao 

funcionário coisas realmente diferenciadas e inovadoras, eu não tenho verba ainda. Então 

internamente nós temos algumas áreas que por iniciativa deles, a gente entrou como consultor, 

criaram blogs, então tem um blog do pessoal de marketing, tem o blog do pessoal do que a 

gente fala que é do “off, que é de uma área que é como, como eu vou te falar, tem uma sigla..., 

assim, atendimento ao cliente, mas atendimento ao cliente não só por telefone, é todo o 

processo, desde o atendimento ao cliente via o nosso serviço que é cliente pessoa jurídica, a 

nossa área de planejamento de demanda, daí a nossa área de logística. Tudo isso pra gente é 

atendimento ao cliente, que é chegar o pedido, ver se tem o produto, produzido ou fazer o 

planejamento de produção e como é que isso vai ser despachado daqui, via logística. Então 

esse pessoal tem um blog e a gente está como consultor deles. 

 

E como funciona esse blog? 
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L.Z.:É, ele é gerido por três pessoas, que foram identificadas, um representante de cada área. 

Segue o padrão visual da identidade coorporativa, tem umas regrinhas ai também e outras que 

a gente segue. Mas assim, eles definiram alguns assuntos de interesse, essa comunidade troca 

informações posta lá, tem uma área: conheça o fulano, conheça o que o fulano faz. Então 

coloca lá, ah então: “João, não sabia que você cuidava disso. Ah eu também  cuido disso”. 

Então é uma troca. 

 

E isso fica interno? 

L.Z.: Interno. Restrito a esse grupo. Esse é um que também está rodando bem. 

 

E eles estão sentindo resultados? Como esta o feedback? 

L.Z.: Interação, é reconhecimento, é nessa linha que eu te falei. É troca de informação, é 

interação e reconhecimento. Eles reproduzem lá muitas das coisas que a gente divulga e 

fazem assim a introdução na realidade deles. “Vocês estão vendo que o pessoal divulgou que 

a área x alcançou tal recorde tal?” Então a nossa área de logística colaborou pra que a entrega 

fosse no tempo, isso e aquilo. Então eles trazem pra realidade deles. Esse é que eu me lembro 

que está mais formal, que está rodando certinho. 

 

E existe algum planejamento que esses blogs tenham expansão ou não? 

L.Z.: Então, por enquanto não. Por enquanto a gente quer expandir o jornal mural eletrônico, 

porque se ele rodar direitinho eu vou ter mais dinâmica na troca de informações e eu tiro um 

pouco das informações que hoje saem via esse canal dos avisos eletrônicos, que é a nossa 

caixa do notes. Porque as pessoas reclamam de que tem muita informação, que não dá tempo 

de ler, que não dá tempo de acompanhar tudo. Então tem  muito assunto que está lá nesse 

avisos geral, no notes que é um assunto pontual, que eu acho que se ele migrar pra TV, ele vai 

atender muito bem. Eu tiro da caixa de entrada das pessoas, ele vai pra lá com outra 

atratividade que não só texto, porque nessa ferramenta só me permite o texto. Eu posso ate 

anexar algum arquivo, mas fica muito pesado. 

 

E essa ferramenta você depende dele acessar? 

L.Z.: Sim,  e aqui não, lá vai está disponível. Que se rodar direitinho, voltando ao que eu 

falei, ele vai estar na área de café. Ele está sentado lá tomando um café, ele vai esta num 

corredor aqui grande que a gente tem, onde tem maior circulação do pessoal administrativo. 

Então assim é migrar e dar um outro tratamento pra informação. Essa é uma das iniciativas, 
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mas assim por enquanto pra eu te falar eu não tenho recurso, a gente não tem recurso. Do time 

do tamanho que está, não tem condições de assumir mídias sociais, porque é um filho que 

você pôs no mundo, tem que.. 

 

E como vocês veem as mídias sociais para a comunicação interna? 

L.Z. Então assim...a gente ainda tem um grupo que é mais conservador, mas a medida que 

esse grupo vai se renovando, daqui a três anos, cinco anos é outro perfil. Então cada vez mais 

a gente vai ter que avançar nas mídias sociais e oferecer aí veículos digitais, tudo mais, por 

conta do perfil desse público. 

 

Na sua opinião, o que que as mídias sociais, pensando na atualidade, traz de novo pra 

comunicação, quando a gente pensa em comunicação interna? Ou não traz, é só mais um 

canal? 

L.Z.: Então eu acho que é mais um canal, que é uma linguagem diferente, é uma dinâmica 

diferente. É uma maneira diferente, mas eu acho que é mais um canal. E que esse canal tem 

que estar adequado as necessidades, a interesses do público e ao nível de satisfação também. 

Isso que eu te falei, pode ser que a gente sei lá, comece a rodar com determinada ferramenta e 

provavelmente isso não agregou, não fez diferença, não está tendo eco, vamos rever. E assim 

é um fator que é cada vez mais um investimento, mais assertivo, tem que tentar atirar aonde 

eu vou conseguir cobrir determinadas necessidades, determinados requisitos, mas eu não 

posso estar experimentando. Então eu acho as mídias sociais muito interessantes, mas elas 

têm que estar conectadas com o perfil do público; elas têm que atender também interesses da 

companhia. Eu não vou criar mídias sociais pro pessoal ficar interagindo que ai de repente 

posso estar criando outros problemas, sei lá, pessoal ficar só lá interagindo e deixar de 

cumprir, porque eles estão sendo pagos, isso, aquilo. 

 

 

 Hoje como que é a cultura da 3M na questão das mídias sociais, assim na utilização? 

L.Z.A gente tem o que a gente chama de guide que são direcionamentos da internacional e 

alguns específicos daqui do Brasil. Hoje eles estão mais focados na nossa comunicação com o 

público externo e com o interno ainda bem inicial, bem conservador, algumas pequenas 

iniciativas como eu te falei. 
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Mas assim, por exemplo, quem trabalha a área administrativa que trabalha com o 

computador ? 

L.Z. Esse é o que tem mais acesso. 

 

Então, tem um acesso liberado ou não tem? 

L.Z.: Tem. A gente só tem restrição a sites que envolvam sexo e pornografia. E ai tem um 

filtro no sistema da 3M, por exemplo, que você entra lá, e já aparece lá, esse site contem isso, 

acesso negado. Fora disso não. É claro que a gente sabe que tudo depende do bom senso em 

entender que você está na companhia pra trabalhar. Se de repente você percebe que você tem 

um funcionário que está ficando várias horas do dia conectado, coisas talvez assim fora da 

proposta de trabalho dele, você vai chegar e conversar, olha tem que entender, queria saber o 

que está acontecendo e isso tem muito haver com o perfil. Essa nova geração fica conectado o 

dia inteiro e nem percebe, pra eles é usual, habitual. Desde que não prejudique a empresa e 

suas atividades, você entrega o combinado e desde que você não ultrapasse políticas, não 

avance em políticas da companhia, não tem problema. Não pode é atrapalhar a sua 

produtividade, seu andamento aqui. 

 

Você já está há 15 anos aqui, como você mencionou, que mudança que você percebe ou não 

percebe no perfil dos funcionários? 

L.Z. Eu percebo assim, as pessoas..., vamos dizer assim, a gente tem uma demanda muito 

maior por informar todo mundo, todo mundo quer informar tudo, todo mundo acha que a 

informação é relevante. Eu percebo que por lado quem recebe essa informação muitas vezes 

tem dificuldade de acompanhar o fluxo dessas informações e nesse sentido de identificar a 

relevância daquela informação pro dia a dia dele. Às vezes ele recebe um aviso, olha então vai 

faltar água na fabrica no sábado, eu não tenho nada haver com isso, nem vou entrar. Ao passo 

que se ele receber: olha vai ter uma mudança no cartão de benefícios isso, isso. Aquilo lá tem, 

então as pessoas estão mais seletivas, mas demanda por informação. A pessoa esta mais 

seletiva, ela vai no que ela tem interesse especifico,  e ela tem essa liberdade de buscar mais 

dados ou não.  

 

Em relação a isso você percebe numa faixa etária mais nova? 

L.Z. Eu acho que é ate a faixa de uns 45, 50. Acho que é um publico mais velho, um público 

mais conservador, tudo que passa pra ele, ele aceita. Eu não tenho nada haver com a falta de 

água, mas eu vou dar uma olhadinha. Vai que né? 
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E vocês aqui do setor de comunicação estão pensando nessas mudanças, como que esta 

ocorrendo? 

L.Z. Não. Nós temos que pensar pra gente acompanhar, a gente está pensando sim, mas como 

eu te disse, a gente está um pouco limitado ainda por verbas limitadas. A gente pensa assim, 

sempre que tem algum desafio, olha vamos comunicar esse assunto, o que que a gente poderia 

sugerir de diferente pra companhia? E por isso, a gente chama muitas vezes agências pra nos 

ajudar. Quando eu falo agência não é só propaganda, eu estou falando agência de 

comunicação. “A gente tem um desafio de comunicar esse assunto vocês nos ajuda a pensar?”  

A melhor forma é via um evento? É via uma ação de relacionamento? É via só a comunicação 

fria? De papel? É via um vídeo? É via alguma coisa na internet? E muitas vezes é via vários 

esforços. Então se desenha um calendário que você fala olha, no primeiro momento a gente 

vai soltar esse teaser eletrônico; no segundo momento eu vou ter uma edição no restaurante; 

num terceiro momento eu vou pedir ajuda da liderança pra multiplicar o face a face lá, ou pra 

apresentar o filme, ou vou chamar todas as pessoas pra um auditório. Cada caso é um. 

 

Hoje vocês têm só perfis dos públicos internos? 

L.Z. Dos funcionários? 

 

Isso. 

L.Z. Eu não tenho isso agora especifico pra te passar. Mas o RH tem. 

 

Não é pra passar, mas existe? 

L.Z. Sim. De facilidade, nível de escolaridade, tudo. 

Pra vocês decidirem quando é veiculo? 

L.Z. Tem. Tem sim. É a proposta do nosso relatório anual que nós estamos fazendo agora, 

relatório de sustentabilidade que a gente tá fechando agora, lá a gente tem a identificação de 

faixa etária, nível de instrução, quantos homens, quantas mulheres, quanto tempo de casa, 

tudo isso a gente tem.  É um detalhamento. Então dependendo da ação, dependendo do que 

você tem que fazer, você tem que endereçar da melhor maneira e às vezes não é pra todo 

mundo. Então olha: isso aqui é relativo a uma mudança que vai acontecer aqui, que vai afetar 

o pessoal daqui, a gente quer usar da comunicação pra evitar qualquer desconforto, 

interpretação negativa, ou por antecipar, ou pra minimizar problemas futuros. Então é pra esse 
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público aqui, então vamos usar linguagem especifica, que ferramenta a gente pode usar pra 

esse público. 

 

Como que você entende a comunicação mesmo, a definição de comunicação? 

L.Z. Então vejo comunicação muito nesse tripé que eu lhe falei: informação, integração e 

reconhecimento. Dentro da empresa eu vejo muito nesse formato. É uma oportunidade pra 

você levar uma informação, uma oportunidade pra você integrar e fazer com que todos fiquem 

sabendo daquilo ou tentar dar uma abrangência maior e pra você reconhecer. As pessoas 

assim gostam muito de ver o resultado de seu trabalho publicado no jornal, divulgado num 

aviso, apresentado lá na reunião do communication meeting, as pessoas gostam muito. Motivo 

de satisfação e ai está alinhada aos valores da empresa. Estou falando, eu te respondi pessoal, 

mas estou dizendo que eu acho que é uma pratica ok, já que a gente quer assim reter talentos e 

ter a satisfação do funcionário. 

 

Na intranet, qual é o conteúdo da intranet? 

L.Z. Super diversos, mas eles precisavam migrar mais. Eu acho que se a gente conseguisse...é 

que o notes é uma ferramenta muito boa e muito eficiente, então a gente tem umas coisas que 

estão lá no notes que a gente não consegue migrar pra intranet, porque se tivesse aqui, a gente 

conseguiria fazer com que eles tivessem mais audiência. 

 

Vocês fazem essa pesquisa também de quanto está de audiência em cada veículo?  

L.Z. Sim. Essa nossa intranet, tem a home, ai tem o link pra internacional, aniversariantes, 

balanços social, esse é o ... é porque agora em 2011 a gente publica o relativo a 2010, está 

desatualizado é sempre assim, ai você tem outros serviços, é a nossa caixa brinde, o cardápio, 

os avisos, assuntos do instituto, aqui são notícias que sai da 3M na imprensa. Aqui são ações 

que o marketing desenvolve que a gente divulga internamente. Ai você vai pra essa área de 

serviços, isso aqui é um...essa carinha é da 3M internacional, não tem como mudar muito. 

Aqui assuntos específicos. Aqui se encontra tudo na questão funcionário/ empresa: quero 

marcar férias, quero saber do meu plano de participação nos resultados, quero saber da minha 

quantidade de horas, acesso a banco, boletim de despesa, relatórios, planos de incentivo, 

quero fazer reserva de hotel que eu vou viajar. Aqui uma parte de artigos, aqui fala de 

identidade coorporativa, ações, as novas comunicações que estão disponíveis também, aqui é 

especifico pra liderança, pra gestão de pessoas, esse caminho tem um monte de informação, 

que ai no caso é especifico. Aqui é um link pros Estados Unidos que te introduz em varias 
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comunidades, algumas coisas pra você trabalhar. E aqui é a parte coorporativa, sobre a 3M, 

sobre as fábricas, imprensa, aniversários, não sei o que, tudo que a gente falou, a gente faz a 

gestão de todo esse conteúdo. Ai das áreas tem comitê de meio ambiente, higiene, segurança 

do trabalho, responsabilidade social, isso tudo tem um monte de gente, de políticas. Eu diria 

assim, que ela ainda é um veículo, que tem potencial pra crescer, mas a gente depende de 

conseguir trazer pra cá alguns conteúdos que no meu entendimento funciona muito bem no 

notes. A plataforma notes ela é muito amigável, muito fácil pra gente levar pra lá, a gente está 

tento algumas resistências. 

 

Você diz isso por que o notes é mais interativo? 

L.Z. É mais amigável. 

 

Ele consegue te responder? 

L.Z. Através do notes? 

 

É. 

L.Z. Tudinho. 

 

Não só você manda?  

L.Z. Não. Tudo, porque é um correio eletrônico e ele tem ferramentas que você pode fazer 

agendamento, tarefas, tem vários aplicativos, é uma ferramenta muito amigável. 

E geralmente vocês recebem retorno? 

L.Z. Do notes? 

 

É. 

L.Z. Ele é gerenciado por AIT, é uma ferramenta de AIT, mas a gente usa muito dele, pra 

trabalhar, nós temos um endereço de relações públicas que a gente solta os avisos. 

 

Então possibilita, por exemplo, você solta um aviso eu quero te dar um retorno? 

L.Z. Você responde pra mim.  

 

Consigo? 

L.Z. Claro. 
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E geralmente ocorre isso? 

L.Z. Sim.  

 

Bastante? 

L.Z. Bastante. Então, aqui a gente divulga o que a gente chama de quadro de avios, então eu 

tenho por área, por autor, por tópico, por fábrica, por categoria, ai tem os arquivos. Nós RP, 

que somos administradores, tenho aqui por situação. Nessa situação eu enxergo que está em 

rascunho, então são coisas que estão programadas, esse aqui que é um quadrante que é pra 

divulgar hoje, e assim a hora que a gente disponibiliza isso pra toda companhia ou pras áreas 

que a gente..., o dono desse assunto da amostra grátis, que é uma pessoa da área de tributos, 

esse assunto é pra todo mundo, ai vamos dizer que é um assunto que ele, fala olha é só pra 

fábrica de Sumaré, isso aqui é só pra vendas, isso aqui é só pra comunidade marketing, então 

você direciona. As pessoas a hora que recebem o aviso e querem interagir com o aviso ou 

questionar, ou comentar isso ou aquilo, elas dão um replay. O replay fica disponível na nossa 

caixinha, aqui eu estou na minha caixinha uso, eu entro aqui na caixinha relações públicas que 

está disponível aqui, e vou ver todas as respostas que o pessoal passou. Isso a gente faz todo 

dia.  

 

 

E que tipo de comentários que vem? 

L.Z. Sobre alguma coisa que foi divulgada. Às vezes você soltou um aviso de mudança no 

transporte, o funcionário fala: “por que vai mudar o transporte estava tão bom passava lá perto 

da minha casa?” Eu não cuido do transporte, eu falo ao funcionário: “eu estou endereçando 

pra área de transporte e o Duarte vai te responder”. 

 

E existe a cultura da resposta? 

L.Z. Sim. A gente tem que dá resposta. Isso tudo aqui é resposta no nosso correio de relações 

públicas. Isso aqui provavelmente é tudo do dia 19, aqui é um monte de automático de férias. 

O que a gente soltou do dia 19, dia 18, soltou o boletim, só soltou o boletim mesmo, mas 

assim é  a informação: “conheça o novo site, por favor atentar para a data do evento, pois a 

mensagem”...., então veio para Relações Públicas com cópia pro Sidnei que provavelmente é 

uma pessoa que ela queria que soubesse isso. Então se não tivesse esse encaminhamento, a 

gente encaminharia pra área pra área verificar. Ah ele respondeu mandando as fotinhas da 

filha dele pra participar, ai não é a gente que está cuidando. A gente faz assim e manda pra 
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área responsável. Então tem de tudo. Recrutamento, o que que o Welinton falou: “gostaria de 

informar que  eu não recebo o e-mail abaixo encaminhado por minha colega”. Receber todos 

os e-mails deve ser algum problema na caixa dele, porque a gente não exclui nada, a gente 

trabalha com a base de AIT. Então, essas flexinhas significam que foram direcionadas. Então, 

tem bastante coisa. 

 

Talvez seja uma questão, eu não sei, se é só RH ou envolve comunicação, hoje a empresa tem 

preocupação de reter talentos? 

L.Z. Tem sim. 

 

Como que e tá essa questão? 

L.Z. É um trabalho de Recursos Humanos. Nós de comunicação não estamos diretamente 

envolvidos, se você me perguntar da companhia como um todo, eu sei que tem um trabalho 

pra buscar valorizar as pessoas, reconhecer, fazer com que as pessoas estejam 

desempenhando, esteja envolvidas em atividades, adequadas para o seu perfil, onde elas tenha 

capacidade de manifestar todo o seu potencial e tudo mais. Eu sei que tem essa preocupação 

sim. Agora se você falar especificamente de Relações Públicas, o nosso trabalho é assim, o 

meu trabalho é fazer com que as pessoas façam aquilo que gostam, entendam que têm 

potencial de crescer aqui dentro, que têm oportunidade, porém tendo que a companhia não é 

rápida, não estamos numa Google, estamos numa outra empresa que as carreiras são assim. 

Não tem jeito, procuro ser muito clara nesse sentido. A gente tem uma avaliação anual, com 

revisões trimestrais e nessa avaliação que é pra todo mundo, eu, as meninas, todo mundo, a 

gente tem um campo lá que eu digo pro meu chefe, eu digo pro meu diretor: “olha eu estou 

interessada daqui dois anos nos migrar para o marketing, olha eu estou interessada em 

permanecer na minha função que eu gosto muito, olha eu estou interessada dentro do meu 

departamento em crescer”, então você coloca lá. Então, o combinado não é caro. 

 

Na sua opinião, a comunicação, o setor de comunicação auxilia no sentido de reter mesmo os 

funcionários? Por que vocês foram classificados como uma das melhores empresas para 

trabalhar? 

L.Z. Sim, porque nós já estamos há 13 anos no percurso. Eu acho que sim, porque penso que 

entendemos o nosso papel no sentido assim de informar, valorizar e integrar, e muitas vezes a 

gente sabe que a gente colabora pra uma questão de orgulho em trabalhar na empresa, um 

motivo de satisfação. Um funcionário que sai aqui no jornal, teve a oportunidade de contar, 
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participar, ele tem um nível de satisfação maior com a empresa, ele teve uma possibilidade de 

mostrar uma ideia, um valor, algo que a empresa transmitiu pra ele, ele se diferencia. É claro 

que não pode esquecer o que ele tem a responsabilidade de fazer lá e de entregar, mas eu acho 

que a gente consegue completar ou adicionar coisas diferentes pro dia a dia das pessoas. Eu 

acho que a área de comunicação colabora sim, se não a gente não teria a demanda que a gente 

tem, o tanto de solicitação que a gente tem. As pessoas veem muito muito valor no nosso 

trabalho, na área, nas pessoas que estão aqui, nós somos bastante solicitados, por vários 

motivos. A gente fala: “olha nós podemos ajudar ou quando tem um parceiro externo 

envolvido, uma agência, eles nos chamam e nos falam: “vocês poderiam me ajudar avaliar o 

que a agência está me propondo é legal? Se funciona? Vocês acham que vai dá certo? Vocês 

acham que este investimento vale o que está proposto?” Então a gente é muito consultor 

interno. Eu acho que comunicação ajuda, colabora, agrega valor, num evento com um cliente. 

Poderia ser só receber, oferecer um cafezinho, fazer uma palestra, a gente fala: “por que você 

não faz isso também? Por que que não mostra um filme? Por que que você não faz um brinde 

diferenciado? Por que você não coloca à disposição dele um transporte pra ele vir pra 

companhia? Por que determinado evento você não manda uma cartinha agradecendo?” Então 

é um meio de trazer algo que eventualmente um engenheiro lá não pensou. Não por qualquer 

motivo, porque não fez parte do escopo dele. Então eu acho que agrega assim, pros negócios 

da companhia, pra imagem, pra satisfação do funcionário, acho que tem um papel sim. 

 

Hoje você é o setor de Relações Públicas, ele agrega comunicação externa e comunicação 

interna? 

 L.Z. Externa e eventos coorporativos. 

 

Exatamente. Comparando comunicação externa e interna, qual você acha  que é a proporção 

de uma pra outra, que a empresa dá mais prioridade? 

L.Z. Eu acho que é a interna. Até porque interna a gente faz assim praticamente tudo, não 

somos nós que fazemos tudo porque a gente precisa dos braços da agência de comunicação 

que nos ajuda, mas assim tudo muito de perto, muito planejado, acompanhado, o processo 

todo junto. Externo tem uma assessora de imprensa e muitas vezes assim eu falo: “olha pode 

ir tocando”, eu não preciso estar tão pertinho. É um negócio que é importante sim, mas é um 

negócio que se eu tiver...sei lá, eu tenho mais impacto aqui se eu tiver uma comunicação mal 

feita aqui dentro causa um impacto negativo, que possa ser motivo pra gerar um início de 
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greve, alguma coisa do gênero do que fora. É claro que fora é outra história também, você tem 

as crises, mas eu acho que a companhia dá mais valor pra isso, comunicação interna. 

 

Como que a comunicação vê os funcionários? Qual que é a importância deles? 

Funcionário de maneira geral? 

L.Z. Funcionário de maneira geral. Porque hoje é dada uma atenção ao funcionário com a 

comunicação, ele está sabendo o que está acontecendo, por que isso? Porque eu acho que ele é 

parceiro, não existe mais aquela coisa de você falar olha, eu só estou contando com a sua mão 

de obra e o seu conhecimento. Hoje em dia o mundo é diferente, é mais moderno, é mais ágil. 

Acho que as pessoas minimamente ou medianamente inteligentes elas entendem que elas vêm 

pra empresa, elas vão trabalhar, elas têm um compromisso, têm uma entrega, mas assim eu 

tenho outras opções. Eu tenho impressão que o trabalho, o emprego é importante, mas ele não 

é algo que se eu tiver numa situação de que o funcionário está descontente, ele tem 

mecanismos pra demonstrar esse descontentamento, pode demonstrar sua insatisfação. Acho 

que o funcionário tem que ser tratado com respeito, com cuidado, com atenção, transparência. 

 

Há uma preocupação aqui do setor de Relações Públicas em que os funcionários da 3M 

falem bem dela? 

L.Z. Ah! Sim, nós somos um funcionário de embaixador da marca. E o funcionário assim ele 

vai traduzir com fidelidade o que ele recebe e o que ele vê aqui dentro. Se ele recebe coisas 

boas, se ele vê um bom ambiente, se ele é tratado com respeito, com dignidade, se ele acha q 

ele é justamente remunerado, se ele acha que ele é desafiado, ou que ele recebe coisas que ele 

é capaz de fazer ou que ele pode contribuir mais, ele vai falar disso ai fora na comunidade 

onde ele está, ele fala disso na família, na igreja, no bar que ele frequenta, clube que ele 

frequenta, acho que é um conjunto, forma percepções por conta de um conjunto de 

informações que você recebe, a gente tem sim essa preocupação. Nas coisas negativas em 

geral, o melhor esclarecimento possível, como eu te falei lá na situação de redução de pessoal, 

ou houve um acidente, aconteceu um problema a gente comunica isso sim, assim como coisas 

positivas de reforçar, dividir para que ele saiba que aquilo tem valor, que foi importante, que 

teve um esforço para ser conquistado. Hoje de manhã a gente teve um café, eles já 

desmontaram todas as tendas. Acho que estão desmontando, essa rua aqui ela foi fechada 

inteira, essa quadra aqui com uma mesona de café da manhã pra celebrar as melhores pessoas 

que trabalharam foi entregue na segunda feira. Em tese só 700 pessoas responderam o 

questionário de mil, 743 responderam. A gente deveria celebrar só com essas porque eles 



215 

responderam, mas eles estão lá traduzindo, ou refletindo a opinião de todos os outros 

funcionários, eles representam a empresa nesse concurso. Então vamos celebrar com todo 

mundo, vamos comemorar que a gente está no guia, que é importante, que isso reforça a 

imagem, que isso faz com que a gente procure cada vez mais melhorar a política de gestão de 

pessoas, é uma ferramenta pro RH, depois vem todo o resultado da pesquisa, não 

identificando quem respondeu. João, José ou não, eu estou falando porque eu vejo o relatório, 

mas me diz lá no quesito progresso na carreira, o funcionário apontou isso;  no quesito 

remuneração isso; no quesito benefícios, no quesito reconhecimento, então isso ajuda o RH a 

melhorar a direcionar suas políticas. 

 

Então existe essa preocupação de aproveitar isso pra melhorar? 

L.Z. Claro. É algo que os concursos disponibilizam e isso serve pra uma análise, pra uma 

aplicação interna. Fora isso a gente tem aqui dentro e não é comunicação, é empresa, a 

pesquisa de opinião com o funcionário pra gente ver o nível de satisfação com a empresa, são 

70 a 80 questões agrupadas por blocos, normalmente isso que eu estou te falando: 

remuneração, benefícios, qualidade de vida, segurança no trabalho, reconhecimento, ética, 

então são blocos de perguntas. A gente responde isso, vai pra internacional, 3M toda,  todo 

mundo, todas as unidades, vai pra internacional e depois volta pra cá. Nos dois últimos anos, 

ela é a cada dois anos. 

 

Isso é nominal ou é anônimo? 

L.Z. Ela é anônima, mas todo mundo é convidado e a gente faz um esforço de comunicação 

junto com o RH pra ter boa presença. 

 

Não precisa se identificar e se ele quiser participar ? 

L.Z. Não, ele identifica só a fábrica onde ele trabalha e identifica quem é a liderança dele. Até 

pra poder endereçar que o RH vai falar: “olha, dos 15 funcionários do João, oito responderam 

isso, nove isso, 10 isso. João, você precisa ter um plano de ação em função disso que está aqui 

e nós somos cobrado por isso”. Então um plano de ação em relação ao que está lá. 

Comunicação também é perguntado, esqueci desse item na pesquisa de opinião, visando a 

satisfação do funcionário.  

 

E hoje como que tá essa avaliação do funcionário em relação a ....? 
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L.Z.: Em torno de 97, 98 %, eu não sei te dizer agora, mas é um índice alto de satisfação. A 

pesquisa de opinião foi o ano passado, de satisfação do funcionário, aquela que a gente vai lá 

no RH....De cabeça o geral eu não tenho.O índice de engajamento foi quanto? Foi 78%, 

aumentou em relação ao ultimo índice de 2009. 

 

Hoje você acredita que aqui na empresa, funcionário e direção, eles têm liberdade pra 

dialogar? Você enxerga isso? 

L.Z.O que eu te diria, o meu comparativo eu, a Lucia, em relação a empresa que eu já 

trabalhei anteriormente onde a gente assim, pra entrar no andar da diretoria você precisava 

pedir licença, aqui o funcionário não precisa pedir licença, nem nada pra circular no andar da 

diretoria e muitas vezes dependendo do projeto do trabalho do programa que está sendo 

desenvolvido, tem equipes multidisciplinares e isso gera o acesso de pessoas de diversas áreas 

a alta direção. Eu acho que a 3M é uma empresa assim muito conservadora, mas ela é bastante 

amigável e familiar, ela é informal. 

 

Você acredita que conservadora em que sentido? 

L.Z. Nós somos muito preocupados de não fazer as coisas de maneira errada, de ética 

inflexível, ética acima de tudo. Então a empresa tem se assegurar muito de qualquer processo 

que possa vir a causar algum prejuízo, pra pessoas, pra segurança das pessoas, pra imagem da 

empresa, pro bem estar. Então tem programas, algumas coisas que vão ser desenvolvidas aqui 

dentro, nosso  pessoal estuda, estuda, pensa nos riscos avalia, mas será que seria assim? Será 

que poderia ser assim? Será que poderia ser assado? Achovque isso torna às vezes burocrático 

a coisa; isso que eu chamo de conservadora. 

 

Não sei se ocorre, mas se ocorre como é tratado, por exemplo, o funcionário que está 

insatisfeito com alguma coisa? 

L.Z. Ele tem que se manifestar. 

 

Ele se manifesta? 

L.Z. A empresa vai investigar pra descobrir o que é, por exemplo, vamos dizer que você está 

insatisfeita com as suas atividades com o que você faz. Primeiro que sei lá, no seu formulário 

de avaliação você fala: “olha gostaria de mudar pra área x ou pra atividade x, ou eu gostaria 

disso”. Está bom, você quer mudar? Depende de um esforço seu e de um esforço da 

companhia. Então vamos conversar, funcionário e líder, que esforço você deveria fazer? Você 
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deveria ir atrás de um curso? Uma especialização? De um treinamento? De um idioma? Isso, 

aquilo? Tá? Então a hora que você tiver preparado, eu como líder, se eu percebo que você está 

insatisfeito aqui eu não tenho oportunidade, eu não tenho como te mudar aqui dentro, eu não 

tenho como te oferecer além, eu vou atrás do RH ou vou falar com outras áreas: “olha o 

fulano está interessado em vir trabalhar nessa área, ele se preparou assim, ele tem essa 

experiência, você acha que ele tem uma oportunidade?” Além disso, todo o recrutamento é 

divulgado internamente primeiro, uma coisa que eu não te falei. 

 

E se isso ocorre, por exemplo, vamos pensar em fábrica. .Você está insatisfeito, tem que 

buscar, tem que ...E começa uma rede informal mesmo, como que a 3M vai lidar com isso?. 

L.Z. Então, chega no momento que o funcionário precisa formalizar, se você trabalha na área 

do lado, você fala: “Lúcia eu quero trabalhar na sua área” Eu vou falar: “você já falou 

primeiro com o seu chefe que você está insatisfeito, que você quer vir trabalhar na minha 

área?” Primeiro passo é esse. É você manifestar pra sua liderança que você está insatisfeito, 

que você quer mudar de área, isso acontece. A gente recebe isso. Gente que fala: “olha, queria 

vir trabalhar na sua área”. “Olha, mas eu não tenho vaga, olha você tem que falar primeiro 

com o seu chefe, você tem que se manifestar dessa maneira, seja lá no seu formulário de 

avaliação, seja numa reunião, você tem que se manifestar”. Até pro seu chefe saber, procurar 

algo que ele possa te ajudar lá ou te direcionar preá outra coisa. 

 

Ocorre casos em que a comunicação tem que interferir, por exemplo,  na fábrica ou em 

qualquer outro setor,em relação algum benefício, alguma insatisfação, que pode ser até um 

líder informal começa a propagar isso e causa mal estar. 

L.Z. Normalmente não vem pra gente. Isso vai pra Recursos Humanos. Isso vai pra outras 

áreas. 

 

Aí eles lidam com isso? 

L.Z. Sim. Eles podem até depois pedir a nossa ajuda, vir falar olha: “está tendo uma situação 

de um problema, em relação a esse assunto nessa área, vocês ajudariam a fazer uma 

comunicação uniforme?” Porque de repente isso pode estar acontecendo em outras áreas e não 

chegou pra gente, mas sem apontar, falar naquela área teve esse problema, não. Olha em 

relação a esse plano, esse programa que foi divulgado informações adicionais, complemento, 

esclarecimento que foi na ferramenta apropriada, se é no jornal, no aviso, no face a face, se é 

de repente sugerir faz um reunião só da liderança e pede pra liderança multiplicar isso. Cada 
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caso é um caso, mas isso não vem pra comunicação, isso vai normalmente pra área apropriada 

que é normalmente Recursos Humanos, dependendo do assunto. 
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ANEXO6 

Entrevista com a professora Dra. Ivone de Lourdes Oliveira, da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC Minas) 

Dia: 25 de agosto de 2011 

Local: residência da professora, em Belo Horizonte 

 

Quando ocorre efetivamente, na sua opinião, a comunicação interna numa empresa? 

Ivone de Lourdes de Oliveira: Olha para falar de ela acontecer, de existir realmente a 

comunicação interna, eu acho que a gente precisa pensar o que é comunicação interna. Eu 

acho que, eu pensaria muito mais, não na comunicação interna, mas na comunicação no 

contexto, no ambiente interno da organização. Por que isso? Porque eu acho é que há uma 

interferência muito grande de todas as mudanças que a sociedade vive, incluindo a questão do 

avanço da tecnologia, Web 2.0, como a quebra de fronteiras, a globalização, a mudança de 

postura das relações que é muito em consequência disso, isso está dentro do ambiente interno. 

A gente não pode achar que o ambiente interno é separado do ambiente externo. Ele tem 

características, normas ali dentro que às vezes limita aquele espaço. Regras, regulamentações 

que fazem parte, porque é uma organização. Outra coisa que eu acho também que a gente tem 

que pensar é que é um ambiente de tensão. Há um tensionamento constante entre o que a 

empresa deseja e o que os empregados desejam, quer dizer, para haver uma comunicação teria 

que ser atendido tanto um polo como outro, não vou nem chamar de receptor e emissor, 

porque eu acho que hoje quando se fala de comunicação você tem que juntar esses dois. Não 

que eu acho que um é a mesma coisa do outro. Eu sempre uso uma figura, no meu livro tem 

até uma figura assim, é uma figura de um entrando no outro, é como se houvesse interseção 

de um, apesar de que cada um dos polos manterem as suas características. Como eles são 

diferentes, propostas diferentes, expectativas, interesses, esse ambiente é um ambiente de 

divergência, é um ambiente de tensão Então se é um ambiente de tensão, tanto um lado como 

outro, vai tentar se adaptar a esse momento para que essa tensão não aumente ou não ecloda 

em um conflito. Então para mim, a comunicação interna são estas relações que se estabelecem 

dentro do contexto interno de uma organização. Relações que podem ser relações 

institucionais denominadas também de formais, como podem ser também as informais. Para 

mim, as informais, o boato, isso para mim faz parte da comunicação; eu não excluo o boato, 

eu não coloco o boato como algo que é maléfico. Eu acho que a informalidade, o que se 

estabelece, o que as pessoas conversam ali dentro, para além do que o que instituído, do que é 

institucional, isso também faz parte da comunicação. Então eu vejo o conceito de 



220 

comunicação interna muito mais ampliado. Comunicação interna eu tenho uma pequena 

dúvida, um pequeno interrogamento, é uma interrogação mesmo: será que quando se fala 

comunicação interna a gente não está pensando em instrumento? E para mim comunicação 

interna não é instrumento. Não é definitivamente esta relação, são estes relacionamentos 

institucionais ou não que são estabelecidos dentro daquele ambiente. 

 

Qual seria o papel do setor de comunicação nesse sentido? Dos profissionais de 

comunicação? 

I.L.O: Olha primeiro eu acho que o profissional de comunicação tem que entender disso. 

Primeiro o profissional de comunicação tem que entender que informação não é comunicação. 

Eu acho que a informação faz parte deste processo comunicativo, ela é matéria desse processo 

comunicativo, mas ela não é a comunicação. A comunicação é um processo multifacetado, é 

um processo amplo, é um processo abrangente que foge, que amplia esse fluxo informacional 

que normalmente é demandado do profissional. Então para que o profissional saia desse foco 

no fluxo informacional, ele tem que conhecer mais tanto a dinâmica da sociedade, o cenário 

contemporâneo e como que isso interfere ali dentro, porque ali dentro são pessoas e ele tem 

que entender o que é a pessoa naquele contexto, e o que é a empresa também. É um papel 

difícil porque é um papel que pode ser de mediador, como pode ser de negociador. Eu vejo 

um papel muito mais amplo. Se eu estou juntando um grupo, uma organização com um grupo 

de empregados, quer dizer, eu tenho que entender um lado e o outro, como os interesses são 

diferentes, eu tenho que buscar formas de entendimento, para mim passa pela negociação. 

Então eu tenho percebido e eu tenho até um texto que nós apresentamos na ABRAPCORP 

deste ano, que é a questão do profissional de comunicação, como mediador e que é um papel 

difícil, porque ele é pressionado de um lado e do outro. Eu trabalho a questão da relação com 

as comunidades, mas eu acho que pode ser pensado com os empregados também. Não sei se 

você conhece este texto?  

 

Não.  

I.L.O: É da ABRAPCORP deste ano, vai sair em alguma revista, eu que F AMECOS.  

 

Deve ter nos anais, já saiu.  

I.L.O: Eu acho que esse papel do profissional ou do setor de comunicação. Do setor eu acho 

que não é, é do profissional de comunicação, ele está ampliando e o profissional não está 

dando conta disso. Quer dizer, eu estou ouvindo muito. As pessoas chegam para fazer 
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mestrado comigo e me perguntam: “mas eu faço tudo, eu tenho jornal, eu tenho isso, eu tenho 

aquilo... Só coisas que carrega na informação e as pessoas parecem que não entendem, não 

querem entender, não leem, porque está tudo lá e eles veem com um... Sabe até seria bom se a 

gente não tivesse falado nada. Eu falo assim: questionamento passa por esse jornal, por esse 

mural, por essa revista. Será que isto é a função da comunicação? É simplesmente elaborar 

informações? Ou se você tem que trabalhar os relacionamentos ali dentro? E trabalhar 

relacionamentos pressupõe para além dos instrumentos, para além da ferramenta. Por isso que 

eu condeno tanto as pessoas falarem: comunicação é uma ferramenta estratégica. 

Comunicação não é ferramenta. Comunicação é um campo de conhecimento, que tem a sua 

epistemologia, que tem as suas lógicas e tal. E esse campo pode pensar nessas relações, nesses 

relacionamentos que se estabelecem aí dentro. E se você vai trabalhar correlações, você e eu 

reforço isso o tempo todo, você tem que trabalhar com o outro e quando você está na 

perspectiva informacional, esse outro aqui é algo que recebe alguma coisa, não é uma pessoa. 

Se você percebe como relação ou relacionamento pressupõe o outro, sujeito também, aquele 

que tem ação própria.  

 

Qual seria o papel desse sujeito, desse outro? Como a empresa deveria enxergá-1o, a partir 

desta perspectiva?  

I.L.O: Eu acho que é entendendo como interlocutor de processo. Se eu estou falando em 

interlocutor, estou incluindo aí que ele faz parte, ele tem que ser envolvido, mas não ser 

envolvido no sentido de se comportar ou fazer aquilo que a empresa estabeleceu. Eu acho que 

em algum momento, a empresa vai ter que tomar frente e falar: vai ser dessa forma. Mas que 

eu não tenho nenhuma ingenuidade de achar que o processo, em algum momento, vai ser 

simétrico, ele não é simétrico. Ele é assimétrico, mas mesmo sendo assimétrico, ele pode ter 

dialogismo entre as partes, desde que você reconheça o outro como interlocutor do processo. 

É um processo e ele faz parte. Sujeito, interlocutor e tal. Então a comunicação, se ela está 

entendo como interlocutor é uma pessoa. Essa pessoa é o quê? Essa pessoa tem história, viveu 

coisas ali, essa pessoa sabe de coisa ali, ela tem expectativa com relação à empresa; ela tem 

críticas em relação à empresa. Então você tem que trabalhar com esse mundo também do 

interlocutor, eu vejo desta forma.  

 

Nesse sentido, hoje as ferramentas de comunicação que são usadas poderiam continuar 

sendo usadas as mesmas, teriam que ser mudadas ou só mudar utilização delas?  
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I.L.O: Eu acho que precisa ser repensado. E os profissionais já estão chegando. A angústia 

dos profissionais está passando por ali, quer dizer, eles estão sabendo que essas ferramentas 

não estão dando conta da complexidade da relação interna e aí ele não tem o que fazer ainda. 

Ele não sabe o que colocar no lugar porque ele não refletiu; ele não teve tempo para refletir; 

não teve tempo para estudar. Então ele fica batendo naquela tecla, tentando justificar, mas ele 

sabe que aquilo não está dando resultado. As empresas continuam investindo em ferramentas 

de comunicação que a gente sabe que já estão ultrapassadas, por questão de tempo, por 

questão de espaço, por questão de hábitos. Hoje você chega na sua mesa, a primeira coisa que 

você faz é ligar o computador. Mas será que a informação que você fez naquele jornalzinho é 

a adequada? Será que o negócio é dá uma overdose de informação para aquelas pessoas? Tem 

uma expressão muito interessante que fala, eu li em algum texto, a gente usou isso, eu não sei 

se é do Cristens, que ele fala que hoje o empregado ele está em off, ele só escuta o que lhe 

interessa. Sabe por quê? É muita informação que vem de todos os lados. Se antes o fluxo 

informacional vinha da empresa, hoje ele vem de todos os lados e essas informações que os 

empregadores estão adquirindo eles querem saber lá dentro como é que isso está sendo 

percebido. Eu lembro quando fiz uma entrevista com os empregados, foi até grupo focal aqui 

na SAMAR, uma coisa que eu fiquei impressionada foi que eles falaram assim comigo: “eu 

estou na minha sala”, isso já vai uns sete, oito anos, se não for mais, é isso, foi em 2003 que 

eu defendi 2002. Nove anos. Eles falaram comigo assim: “eu estou na minha sala vendo 

televisão. Aí eu vejo que o aço abaixou nos Estados Unidos, na mesma hora aquilo bate no 

meu coração porque eu sei que se baixou lá vai interferir na empresa, que vai interferir na 

minha participação no final do ano. Como é que vai ser o final do ano? Então eu tenho que 

repensar porque a minha participação, que eu vou ganhar de participação é diferente”. E isso 

não é gerência, isso é o pessoal administrativo, aquele que algumas pessoas chamam de chão 

de fábrica, que eu não gosto, são funcionários operacionais. Mas ele falou comigo assim e aí 

eu vou lá na empresa e quero saber do meu chefe o que ele acha disso. Se isso é verdade, se 

vai acontecer, se não vai acontecer. Então tem uns que falam assim: “tem chefe e chefe”. Tem 

uns que falam com a gente o que a gente precisa ouvir, no sentido de qualquer esclarecimento; 

outros negam a informação. Então a gente fica insegura dentro da própria organização, porque 

não sabe o que vai acontecer. Isso aqui que estou falando esse dado empírico, ele está 

mostrando que o que acontece fora está interferindo ali dentro e que as pessoas que estão aí 

trabalhando, por isso eu acho que as lideranças precisam estar muito junto com a 

comunicação. O processo é esse. Talvez não seja nem fazer jornalzinho, mas seria muito mais 

trabalhar com as lideranças. 
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 Face a face?  

I.L.O: Face a face e com as lideranças mesmas. Grupos de discussões ou grupos para discutir, 

não só de gerentes, mas de funcionários. As pessoas estão precisando escutar. 

 

 Esse é um novo perfil de funcionário, a gente poderia dizer? Novo perfil ocasionado pelo 

volume de informação, pelo processo? 

I.L.O. Claro, porque o funcionário ele muda, porque nós todos mudamos. O tempo é outro. A 

relação com a empresa e com o trabalho é outra. A relação com as pessoas é outra. A relação 

com a informação é outra. Os processos de comunicação se estabelecem de outra forma. 

Então, é óbvio que há aí um conflito: aqueles que ainda são mais velhos, que estão vivendo 

um processo de transição; e outros que já nasceram nessa sociedade com essa dinâmica virtual 

muito forte, quer dizer, isso aí eu acho que é uma questão que tem que ser pensada. Outra 

coisa é o seguinte, também eu acho que a gente não pode cair no outro lado, achando que, eu 

acho que isso as empresas estão correndo o risco, tudo deve ser virtual porque ali tem pessoas. 

Então se tudo é virtual, se tudo que é institucional passa a ser virtual, eles vão ter outra forma, 

outra rede informacional que pode ser virtual e que pode não ser virtual. E como é que vai ser 

o controle desse processo de comunicação informacional dentro das organizações? Porque 

eles se encontram, tem cafezinho, tem saída, têm várias formas de eles se encontrarem. 

  

Em que momento eu posso dizer que realmente se estabelece a comunicação entre empresa e 

funcionário?  

I.L.O: Olha, já acaba batendo na mesma tecla. Eu acho que só vai existir comunicação no 

ambiente interno quando se pensar nos dois polos da mesma forma, apesar de eles serem 

diferentes, você tem que dar o mesmo peso para cada um deles. Não significa que eles são 

simétricos. Para mim está muito claro ainda o poder das organizações. Elas têm garantias 

desse poder porque é uma coisa institucional. 

  

Mas o funcionário de certa forma entende isso?  

I.L.O: Entende e ele compactua com isso porque é importante para ele. O funcionário não é 

coitadinho. Pode ser coitadinho numa outra relação teórica ou numa outra perspectiva teórica. 

Nós estamos falando de comunicação. Ele também tem o mecanismo dele de sobrevivência 

ali. Então, por exemplo, vocês são autônomos, vocês podem fazer o trabalho, chegar na hora 

que quiserem, sair na hora que quiserem, mas dá para ele uma meta, que ele se não trabalhar 
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10 horas, ele não consegue. O muito esperto trabalha oito horas. Isto é uma relação de 

comunicação? Isto é uma relação de imposição com o discurso mentiroso, um discurso falso. 

Você acha que ele não percebe? Ele vai falar lá no café, na cantina, na hora que está fazendo 

na mudança de turno e tal, que ele vai falar isso vai. Ele não vai falar isso para o chefe, ele 

não é louco, ele precisa do trabalho. É uma relação de interdependência. Você tem que 

perceber que na comunicação há uma relação de interdependência. Não adianta esse não vive 

sem esse e esse não vive sem esse. Se for de interdependência, eles têm que se entenderem; 

eles têm que buscar algo que é esse espaço, que eu chamo de espaço comum. É o espaço da 

negociação.  

 

Que seria o equilíbrio desses dois polos?  

I.L.O: A palavra equilíbrio eu acho meio forte.  

 

Sempre vai ter um que vai ter mais poder?  

I.L.O: É. Sempre a organização vai ter mais poder. Nós não podemos perder isto de vista, 

porque ela tem o poder econômico; ela tem o poder instituído. Muita gente diz assim: “eu 

posso demitir, eu tenho o poder de demitir todos os meus funcionários, todos os meus 

empregados”. Você tem poder, mas você pode fazer isso. Fazer isso é o maior problema para 

ela, porque ela precisa dos funcionários. Então o cara diz: “eu não gosto não, essa empresa fez 

isso, vamos embora”. Não é assim, porque ele não tem outro lugar garantido de emprego, 

como é que vai ficar  sem emprego? Ele tem família. Quer dizer a pessoa não é solta, ela tem 

uma história, ela tem um mundo vivido. Então é isso aqui que eu acho que os profissionais 

não perceberam. É fácil? Não. Torna-se muito mais complexo que fazer um jornalzinho, mas 

é somente uma mudança de postura dos funcionários de comunicação? Não. Eu acho que é 

uma postura que requer uma mudança de postura da própria empresa. Agora eu entendo se a 

comunicação é estratégica, no sentido dela ser pensada como estratégica nas organizações, ela 

tem que fazer parte dessa cultura decisória. Se ela faz parte dessa cúpula decisória é um 

processo lento, mas é um processo de discussão sobre esses processos. Eu acho que só se dá 

nos processos de discussão, que podem ser diálogos, que não são necessariamente discussão, 

mas que pode ser diálogo, entendeu o que estou falando?  

 

Hã, hã... Por que em sua opinião é tão difícil? Aparentemente as empresas já perceberam que 

seus funcionários são públicos estratégicos, que vão falar bem ou mau delas, de acordo com 
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a percepção que ele tem lá dentro. Por que ainda a empresa, mesmos os profissionais de 

comunicação, não conseguem trabalhar mais no sentido de escutar mais o seu funcionário?  

I.L.O: Pois é, eu acho que a saída é escutar. Por que eles não conseguem? Eu acho que isso 

não é nem da empresa, em alguns casos até pode ser. A gente está falando generalizando. Eu 

acho que isso é mais postura do profissional.  

 

De comunicação? Mas ele não é barrado pelo diretor da empresa?  

I.L.O: De ouvir?  

 

É... de implantar?  

I.L.O: Ouvir é uma coisa. A partir do que você ouviu mudar políticas, aí é outro passo. Para 

mudar políticas, ele tem que ter o aval da direção. Agora se ele é bem fundamentado para 

mudar políticas, eu acho que tem ser uma empresa muito fechada para não aceitar, porque os 

assessores de comunicação, os comunicadores eles direcionam muito as direções das 

empresas, eu acho.  

 

Eles estão conseguindo este espaço?  

I.L.O: Mas para isso você tem que ter competência e não é só competência de comunicação; é 

uma competência de justificar, de mostrar e para isso a pessoa tem que ter conhecimento. Isso 

não é uma coisa linear e não é uma coisa fácil. Por isso eu acho que o ambiente interno é 

muito complicado, porque se você for trabalhar com comunidade, com fornecedor, com 

investidor, todos vão ser também relações complexas; todas vão ser relações que estão 

fundamentadas e o que tem ali como pano de fundo as divergências, mas isso para mim fica 

muito mais claro no ambiente interno porque ali perpassa uma coisa que é contraditória em si, 

que é essa relação capital x trabalho. Se você for trazer isso para sua casa, não sei se você tem 

empregada doméstica, eu vejo claramente a minha relação com a minha empregada 

doméstica. Quando ela é profissional, eu já tive uma relação que ela não era profissional, era 

uma pessoa da casa, mas ela não era profissional. É diferente de você tratá-la como uma 

profissional que vende seu trabalho. Ela pode até um dia fazer um favor para você, porque 

claro que ela gosta daqui, ela quer esse trabalho e eu também gosto dela e tal. Por mim ela 

ficaria aqui 24 horas me atendendo a qualquer hora. Ela tem que dar o limite, ela me põe o 

limite. Eu aceito ou não. Se eu quiser ficar sem empregada... eu não vou achar uma 

empregada que vai ficar 24 horas e ganhando... Então isso aqui é uma relação micro que 

acontece dentro da casa no cotidiano e que na empresa vai acontecer isso também. Na 
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empresa é mesma coisa, no ambiente interno a tensão é constante, ela já nasce, a relação já 

nasce em cima de uma tensão. Se é em cima de uma tensão, mas ainda vai ficar nítido a 

importância da negociação. E negociação para mim pressupõe em diálogo, no sentido de 

troca.  

 

Diminui-se essa tensão?  

I.L.O: Diminui a tensão, eu não sei. A tensão está ali constante. Eu acho que diminui as 

possibilidades de enfrentamento. Enfrentamento que estou falando não é briga, é 

enfrentamento mesmo de ideias; ou então pode diminuir até a passividade, porque a 

passividade é uma ação, você não falar. Está tudo bem para vocês? Todo mundo fica calado. 

Isso é uma ação.  

 

Que representaria uma indiferença?  

I.L.O: Uma indiferença, mas as pessoas pensam da seguinte forma: quem cala consente. 

Agora você pode analisar um silêncio de várias formas. Aí a empresa começa a analisar de 

acordo com o interesse dela.  

 

Neste contexto, como fica a questão da cultura organizacional? Diante das mudanças hoje?  

I.L.O: Olha cultura. Eu não sou especialista em cultura e eu tenho... faço críticas as pessoas 

que falam que vão mudar a cultura. Eu não acredito. A cultura é algo construído pelas pessoas 

que estão ali dentro, pelas características institucionais, por normas, por regras, por rituais que 

estão estabelecidos. A forma de vestir. Você pega uma instituição universitária e pega uma 

empresa. São culturas diferentes. Por quê? Porque são pessoas que percebem, que tem 

percepção, atuação diferente. Então a cultura para mim ela é faz parte, como é que vou falar, 

ela está tão entranhada dentro do ambiente interno. O ambiente interno é a cultura, não é não?  

 

Sim, mas muitas vezes ela não é imposta quando as empresas colocam os manuais de 

comportamento dentro da empresa?  

I.L.O: Mas aí, esses manuais são o que eles chamam de artefatos, são os rituais, são as 

formas, tem que ter isso. Mas eu te pergunto, as pessoas acompanham esses manuais? Tem aí 

código de ética que ensina como o cara tem que ser portar perante o outro que chega, perante 

o concorrente e tal, tal. Ali eu acho que aquilo ali faz parte do contrato que estabelecido ali. A 

cultura está dentro deste contrato. Quando eu vou trabalhar na empresa X, na Google, é muito 

diferente. A Google tem uma cultura, vamos falar assim, tem um ambiente em que é 
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valorizado o quê? A criatividade, a inovação, a juventude, jovem, a competição, um orgulho. 

Você pode isso. Tem outras que você pode, elas já querem pessoas, hoje dia está mais difícil, 

pessoas com mais experiências. Se você vai trabalhar em algo que é um centro de estudos, de 

conhecimento de pesquisa, as pessoas que vão estar ali, são pessoas mais maduras, pessoas 

que têm experiência. São de natureza diferente, com perspectivas diferentes, com 

características diferentes e, obviamente com a cultura diferente, porque a cultura emana disso 

aqui. Então você não muda cultura, as pessoas mudam as relações ali dentro, eu percebo dessa 

forma.  

 

Eu digo no sentido assim: se a empresa não tem a cultura de diálogo com o seu funcionário, 

de troca, é possível os profissionais de comunicação conseguir mudar essa relação sem que 

aja a mudança da cultura da empresa?  

I.L.O: É mudança ou é processo decisório? Eu tenho dúvidas, porque não é cultura que você 

vai mudar. Você tem que mudar a cabeça do empresário, postura, a forma de gerir a empresa, 

eu vejo dessa forma. Quando uma empresa é fechada, pode ser o mais brilhante dos 

profissionais que não consegue absolutamente nada. Por isso que eu falo que são 

interdependentes. Não adianta. Se ela é uma empresa fechada, se ela é uma empresa 

centralizada, se ela é totalmente burocrática ou hierarquizada, se é familiar é muito difícil. 

Agora a característica, a natureza dessas empresas interfere naquele ambiente interno e 

obviamente vai criando ali uma cultura específica. Então eu não sei. Será que se muda a 

chefia toda a cultura fica a mesma? Se sair todo mundo de uma organização a cultura fica lá? 

Que isso? A Marlene deve me matar quando me ouvir falar isso, mas a Marlene também 

questiona um pouco isso. Quer dizer, o primeiro livro dela ela coloca muito essa questão da 

cultura. Eu acho cultura fundamental, mas você...  

 

Não é determinante?  

I.L.O: Boa pergunta. Não é determinante ou ela é determinante? Ela determina, mas ela 

determina, mas ela é determinada. A minha encrenca é com isso: as pessoas dizem tem que 

mudar a cultura. Pra eu fazer esse trabalho tem que mudar a cultura. Você não vai nunca fazer 

esse trabalho, porque você não vai mudar a cultura. A cultura está ali dentro. Tudo que é da 

empresa faz parte da cultura dela. Tudo que faz parte do Brasil faz parte da cultura dele. Pode 

dizer a cultura do povo brasileiro, é um povo alegre, um povo que gosta da farra, que gosta de 

expor o corpo, muita gente não pensa que é isso a cultura? Nem todas as pessoas se 

comportam dessa forma, comportam? Tem ali pessoas que veem de forma diferente, não 
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alegres, são até muito tristes, são deprimidas, mas ela está naquele bojo e ele está ali dentro, 

quase que ele é involucrado ali naquele lugar; ficando ali, ele pode chegar até 

comportamentos diferenciados se é uma pessoa ali dentro da empresa e se outra quando sai 

para beber. Porque a empresa não tem como controlar as atitudes das pessoas, não tem como 

controlar o que as pessoas pensam, por isso que eu acho importante trabalhar com essa ideia 

da produção de sentido, sabe? Ali dentro são gerados sentidos.  

 

Mas em uma empresa conservadora, fechada, é possível transformá-la no sentido dela abrir 

espaços para ouvir?  

I.L.O: Em um processo longo, desde que a direção esteja disposta a isso. Mas aí eu volto no 

que eu falo. Se mudar a perspectiva da direção, se muda a perspectiva da administração. 

 

 Não muda a cultura da empresa? 

 I.L.O Muda, aí muda a cultura da empresa, porque é outro momento da empresa. Mas você 

não tem que mudar a cultura da empresa, você tem que mudar é a questão da decisão, da 

perspectiva que você adota ali dentro e, obviamente, que vai interferir o que a Sociedade 

Contemporânea está vivendo. 

  

Tem que haver vantagens financeiras nisso também?  

I.L.O: Também, isso aí tem que deixar claro a primeira coisa. Mas o que acontece é que o 

lucro hoje está atrelado a algo... que o lucro não é só econômico. Eles já sabem disso. Eles 

não, algumas empresas. A gente tem um núcleo que a gente faz pesquisa: Vale, Odebrecht, 

3M, Nestlé, Nestlé nem sei se está ai, Natura, Samaco a gente faz. Tem algumas empresas que 

são abertas. Por lado de cá tem milhões de empresas que a gente não sabe o que está 

acontecendo com essas empresas, que pode ter empresa pequenas que são extremamente 

abertas e empresas que não são abertas. Tem aquele livro "Virando a própria mesa", isso foi 

na década de 90. Aquele livro é o boom do boom. Quantos milhões de aulas já dei sobre 

aquilo. O nome já diz virando a mesa. Ele mudou a empresa a partir de quê? De toda a 

mudança que ele fez lá dentro. Ele era o dono, ele estabelecia aquilo. Você não tem horário, 

você não tem mais o que tal. E sabe aquilo não deu certo também. Por quê? Houve uma 

dificuldade aceitação dos próprios empregados.  

 

Perpassa por isso também?  
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I.L.O: Também. A cultura não é só da direção, a cultura também é dos empregados. De 

repente tem o canal e tem que ver se o funcionário vai participar? É, porque você 

provavelmente... eu jamais, eu podia estar tendo a maior necessidade de dinheiro, eu jamais 

trabalharia na AmBev, porque eu sei que ela, a cultura que ela estabelece, o lema que ela 

estabelece é o seguinte: vai em frente, pisa no cabelo do outro, vai embora. Isso não é para 

mim algo que é valor. Então eu acho que tem isso, as pessoas sonham em trabalhar, tem um 

sonho aí de todo mundo. Trabalha na Vale, todo mundo quer trabalhar. Qual é outra que é 

mãe, aqui a Vale é muito forte. Tem outra, Votorantim também é muito forte. Tem umas aí, 

empresas multinacionais normalmente. Está feito na vida. Eu fico pensando: começou a 

desgraça dele, porque ali virou uma máquina, vai triturando. Fiat, por exemplo, aqui, Fiat se 

você for ver. Aluno meu, de primeiro período de graduação, que foi a Fiat para fazer 

entrevista com o pessoal da área de comunicação interna chegou perto de mim e disse: 

“professora, mas aquilo ali é uma lavagem cerebral”. Eu falava: “ah é, você achou, por quê?” 

“Nossa professora”. A outra vira e diz: “Nossa senhora, lá é bom demais. Você precisa ver o 

plano de saúde, eles dão bolsa de estudos, eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles fazem 

aquilo outro”. Quer dizer, as percepções se dão ali.  

 

Até que ponto a comunicação interna não vira propaganda interna só? É um questionamento 

que eu faço dentro das empresas.  

I.L.O: Eu acho que isso é bom. É um propagandista de uma cultura. Eu acho que sim. Ao 

invés de trabalhar com a relação. Isso é um belo trabalho. E a questão das pesquisas que são 

realizadas nas empresas com os funcionários? Eu acho que elas são válidas, porque eu acho 

que a pesquisa é uma forma de escutar. É uma forma de dialogar, de troca de uma certa forma. 

A pesquisa pode ser uma troca. Agora você tem que ver as condições que está pesquisa está, 

foi feita, a pergunta desta pesquisa, o momento. Por exemplo, se você faz esta pesquisa em 

um momento de tensão muito forte, de problemas na empresa, claro que as pessoas não vão 

falar o que elas sentem, por mais que sejam encobertos seus nomes, não tem possibilidade de 

identificação e tal. As pessoas não vão falar verdade, porque se perguntar a pessoa fica ali 

marcaria, pode até ser de outras instituições. A pessoa tem medo daquilo. Então eu acho que 

elas são válidas, mas a gente não pode dar a elas o valor absoluto. Elas têm um valor absoluto. 

Elas dão indicações, que podem estar certas como podem estar equivocadas. Eu acho que há 

muitas vezes uma falha na leitura dos dados conseguidos.  

 

Em que sentido?  
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I.L.O: É um número x ,tem lá 30%, desconsiderar esse 30%. Então bom, ótimo, mais ou 

menos e tal. Isso diz alguma coisa? Ele é bom? E o porquê dele é bom ou o porquê ele é 

ruim? Normalmente as pesquisas não são muito elaboradas não. É muito direcionada, porque 

é muito difícil também fazer uma pesquisa que não seja principalmente pesquisa quantitativa. 

Eu acho que a qualitativa dá mais para a gente pegar o clima mesmo, as intenções, porque na 

fala a pessoa acaba caindo em contradição. Acho uma coisa em um momento e desfaça aquilo 

em outro momento. Agora ainda é um instrumento de escuta. Você vê coisas berrativas. Por 

exemplo, tem uma empresa aqui, que é uma instituição universitária, que ela foi classificada 

como melhor lugar para se trabalhar. Eu só vejo os professores reclamando do massacre, da 

falta de respeito, um dia você dá quatro horas aulas, no outro semestre você dá dez, daí eles 

passam para seis, quer dizer, não tem respeito nenhum e lá tem uma faixa deste tamanho 

falando: ganhou o prêmio Exame, sei lá, que ela está nas dez melhores empresas para se 

trabalhar. Imagina que o significa isso na cabeça de quem trabalha lá, porque também não é 

unânime, porque lá vai tem gente que vai achar mesmo que lá é o melhor lugar para trabalhar.  

 

Até porque eles fazem a pesquisa com alguns funcionários para escolher?  

I.L.O: É também. E tudo que vem da instituição tem um peso muito grande. Na PUC, por 

exemplo, nós estamos vivendo um negócio muito engraçado. O bispo daqui... Na PUC são os 

bispos que mandam mesmo. Só que tem que eles não conseguem contar a questão da cultura. 

As PUCs têm cultura? É uma cultura bem diluída. 

  

Que é um outro público?  

I.L.O: Por isso que estou falando quem faz a cultura são as pessoas que estão lá dentro. A 

nossa o padre aqui parece que está mudando tudo aqui essa questão. As pessoas não estão 

satisfeita, mas virou uma burocrata daquelas piores possível. Ele quer construir uma catedral 

aqui. Daí ele manda para os professores e funcionários uma carta, pedindo se quiser para 

contribuir mensalmente com 10, 20, 30, 40 ou 50 e ser descontado no contracheque. Olha para 

você ver que piração. A direção fala que isso é livre. Agora eu já tive funcionário que veio me 

perguntar assim: Ivone será que se eu não pagar eles vão me mandar embora? Então não sei. 

Eu não vou pagar. Ela não pode mandar embora por causa disso. Agora as pessoas não sabem 

disso, tem medo. E aí é uma forma de pressão muito grande.  

 

É igual comprar o presente de aniversário do chefe com a vaquinha?  
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I.L.O: Não vai contribuir? Não vai assinar seu nominho lá? Então são situações, porque está 

voltando o que estou falando, de tensão o tempo todo. É do jogo de poder também. Fico 

achando que o Foucault poderia ajudar a gente há pensar um pouco essas questões, porque é a 

tentativa é a sociedade do controle, é você controlar essas coisas todas.  

 

E é possível controlar?  

I.L.O: Não é possível. É possível controlar ações. Claro você sempre vai fazer aquilo. Você 

está naquela empresa você vai fazer. O que você acha, da identidade e tal. Eu não sei sabe 

Juliana, porque eu estou numa fase de questionar muito essas coisas. Você deve estar 

percebendo, porque eu acho que eu vejo os pontos positivos das políticas internas, eu vejo 

claramente isso. Eu entendo do que é uma empresa, do poder dela. De outro lado da 

necessidade dos empregados se adaptarem ou aceitar, não sei se é aceitar ou adaptar as certas 

exigências por questão de sobrevivência. É então assim, quando você imagina um ambiente 

que é de tensão, essa tensão nunca vai ser tranquila. São turbulências que têm ali constantes.  

 

A professora coloca a questão dos funcionários aceitarem certas exigências por questão de 

sobrevivência. Mas ao contrário?  

I.L.O: A empresa precisa de algumas exigências. Comparando isso as mudanças que ocorrem 

hoje socialmente? Do novo perfil de jovem que a gente tem. Que tem mais espaço para expor 

suas ideias em um computador fora da empresa. Ele é emissor.  

 

Para empresa ele representa um talento, mas a empresa é mais conservadora, mas também 

precisa segurar este funcionário, não acaba volta essa situação de tensão? Ela também não 

tem que aceitar determinadas exigências?  

I.L.O: Eu acho que ela em determinadas momentos ela têm, mas ela tenta controlar isso antes. 

Por exemplo, você sabe que tem empresa que não contrata gente que é tatuado, o que é uma 

bobagem, mas está no contrato. Por exemplo, meio veio na cabeça muito a questão do 

Google. O cara lá, o Félix, chama Félix, Carlos Schimenez Félix, que é o cara lá do Google, 

que trabalha a comunicação do Google. Ele deu depoimentos lá que eu fiquei impressionada 

com aquilo. Muito claro, muito tranquilo, sem nenhum problema. Aqui é o seguinte: “quando 

o funcionário entra, ele passa por treinamento, o que pode e o que não pode e a pessoa chega 

perto dele e diz: isso pode, está sabendo? Você vai assinar isso aqui. Se você romper com 

isso, você está fora e você não pode falar nada sobre a empresa porque se você falar alguma 

coisa da empresa lá fora, você está liquidado, nós acabamos com você”. Eu não estou 
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inventando isso. O cara falou assim. Aí ainda ele falou assim: “o cara assina porque ele está 

doido por emprego. Ele nem sabe direito o que ele está assinando, porque trabalhar na Google 

hoje é status. Então o cara assina. Daí o que a gente faz. Dali um mês nós chamamos ele e 

falamos aqui: você assinou este contrato aqui. Já está adaptado. Assinou esse contrato aqui. 

Está lembrando? Você é surdo”, isso eu que estou inventando isso, ele não falou isso: você é 

surdo e cego aqui. Saiu daqui você não sabe de nada. Essa é a cultura da Google. Quer dizer, 

o cara também... você falou desses jovens. O cara está querendo sucesso, ele está querendo 

subir na vida, ele está querendo ganhar dinheiro para consumir porque a sociedade do 

consumo leva a isso, quer dizer, interferência da contemporaneidade ali. Ela tem que abrir 

alguma coisa para esses funcionários, a Google pela prepotência que ela tem? Eu tenho 

minhas dúvidas. Bom, mas no decorrer do processo aqui dentro com ele, pode acontecer 

algum momento de eclosão de uma crise, que eu não imagino o que poderia ser, e ela vai ter 

que ceder.  

 

Se as empresas têm o poder total, para que elas vão abrir essa relação de troca com o 

funcionário?  

I.L.O: Porque ela não tem o poder total. Ela tenta tem o poder, tenta o tempo todo, mas ela 

não consegue ter, mas não é uma coisa simétrica que ela tem que ceder toda hora, porque ela 

tão esperta que ela estabeleceu as regras antes. Você está aqui porque você quer, eu te falei, é 

essa a regra do jogo. Você quer? Quero. É diferente de outras empresas, por exemplo, a 

Petrobrás, que é um povo que está sempre ali, ligando, exigindo, quero mais, quero mais, 

quero mais. Aí não tem jeito. Se esse grupo é organizado, porque é uma questão cultural 

mesmo, da história da Petrobrás e tal, a empresa tem que ceder, não tem jeito. O que eu acho é 

que com as mudanças da sociedade, com a questão da internet, da web 2.0, as empresas estão 

tudo de orelha em pé. Estão tudo com a pulga atrás da orelha, porque eles sabem que não tem 

controle absoluto da coisa. Tem um texto do Fausto Neto, você já leu? O radar. Esse texto é 

interessantíssimo. O texto dele é todo, não é de comunicação interna. Esse texto é muito bom 

e do Júlio Pinto é muito bom também. Esse aqui é da complexidade, que é do Baldissera. Esse 

cara vai falar. Eu acho que ele vai clarear as coisas neste sentido. Ele vai falar muito disso. É 

porque, nós trabalhamos muito e a complexidade trabalha muito com isso. Complexidade 

trabalha com essa questão da incerteza, nada é definitivo. Sempre tem essas pressões, esses 

contrapontos. Eu acho que isso a gente nunca pode deixar de acreditar. Não sei se a minha 

fala te levou a acreditar que eu acho que não tem jeito, porque tudo para mim eu acho que tem 

jeito. Você não pode ser ingênua ficar achando, como se fosse à receitinha, tenho muito raiva 
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dessa comunicação interna, principalmente da ABERJE, que fica falando de como fazer. Você 

não pode ter um roteiro para fazer comunicação interna, porque cada empresa é uma empresa, 

tem a sua própria cultura, têm suas próprias pessoas, essas coisas todas. E ele vai falando 

disso aqui. Desta questão da complexidade e de como é que há uma tentativa de controle, mas 

que o mesmo tempo esse controle não dá, você não consegue ter um controle absoluto disso. 

Eu acho que isso aqui pode te ajudar. Olha aqui: "Não se sabe, não se está seguro na forma de 

medir os resultados. Nunca se sabe exatamente qual o peso que se deve atribuir a cada 

variável. Nunca se sabe se quer as variáveis a ser contempladas e com isso navega-se sempre 

num mar de incerteza”. Quer dizer isso que você estava falando das pesquisas. É sempre 

assim, os dados, nós estamos também na área de ciências humanas e sociais, nós não somos 

exatas. Então, eu acho que se você quiser trabalhar com clima, com quantitativa, tantos estão 

satisfeitos, tanto não estão satisfeitos. Como é o nível de satisfeitos? Que é estar satisfeito? 

Isso é o que eu acho. Uma coisa que eu ia falar... eu acho que o ambiente de tensão ele se dá 

em tomo, com qualquer grupo que a organização está se relacionando Comunidade é muito 

forte, mas a comunidade de certa forma está pensando isso agora, nunca pensei isso não. A 

comunidade de certa forma ela tem um baixo nível de organização. Ela joga com a empresa 

com o poder. Essa tem o poder x e essa tem o poder y, porque essa também tem poder. 

 

Na relação com os empregados, na comunicação com os empregados não é mais 

individualizada?  

I.L.O: Eu acho que os funcionários se conversam mais.  

 

Você acha que os funcionários são mais fortes?  

I.L.O: Eles têm mais a comunicação informal e a comunidade até que ponto se conversa tanto 

como eles. É um grupo menor e mais fechado. Mais unido e dependência maior. Está vendo? 

Daí conta os interesses individualizados no sentido da perda do emprego. Eu não posso 

porque tenho família. Porque você tem que ver também a característica deste público. Como é 

esse público? Tal de público interno. O que é isso? E essa ideia de colaboradores? É claro que 

isso é uma balela. Eu já tive aluno, funcionário, empregado, que me disse: chamam-me de 

colaborador eu finjo que eu acredito. Que colabora o quê. Estou colaborando para ele ganhar 

dinheiro. Eu já vi em entrevista que já fiz. Então eu acho que a comunicação, primeiro que eu 

acho que a gente sai de uma perspectiva informacional, que era muito centrada na informação, 

que você vai falar do funcionalismo e tal, e que muitas empresas ainda estão nesta fase 

funcionalista. Têm muitas empresas que estão. E ela cai nesta perspectiva relacional que é 
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ainda está muito no nível do discurso, da teoria. Então quando você vai chegar ao nível do, 

não é do operacional, mas da materialização disto, que é uma materialização. O que acontece? 

Há uma complexidade tão grande, que isso aqui leva a uma complexidade, porque se antes 

esse receptor aqui a gente sabia que ele iria receber que ele iria decodificar do jeito que a 

gente queria. Esse receptor aqui ele não é receptor. Ele é receptor e emissor. Então ele deixa 

de ser receptor e passa a ser interlocutor. Se ele é interlocutor, ele é um ator, ele é vários 

nomes que vai. E ele interfere neste ambiente que é complexo. Ele aqui é além de tudo uma 

pessoa, além do coletivo. E se você lida com pessoas, no sentido de pessoa sujeito, a 

complexidade é imensa porque o ser humano ninguém entende. Nem os filósofos dão conta. 

Então eu acho que a gente da área de comunicação tem que assumir que é isso, é essa 

complexidade, nós temos que entender essa complexidade e não achar que é um processo 

linear e fácil.  

 

E trabalhar de que forma?  

I.L.O: Dentro dessa complexidade, você tem que trabalhar na hora que surgem as questões. 

Mas eu acho que você tem que trabalhar, volto naquilo, sabendo que é esse sujeito, você tem 

que trabalhar com sujeitos e não com receptores de mensagem. Pode chamar de sujeito, 

interlocutores, atores dependem da sua linha teórica.  

 

Na sua opinião, diante desta complexidade, o diálogo pode acontecer efetivamente dentro da 

empresa, entre funcionário e empresa? E possível?  

I.L.O: Entre funcionários?  

 

Entre eles mesmos e entre ele e a empresa?  

I.L.O: Você está trabalhando com conceito de diálogo do Bakhtin ou de quem?  

 

Do Paulo Freire.  

I.L.O: A ele vai falar desta questão informacional, ele já falava. Tem tanto tempo que não 

leio Paulo Freire. Você já leu Bakhtin?  

 

Já li alguma coisa.  

I.L.O: Ele é muito complexo.  

 

Em uma disciplina para falar sobre discurso.  
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I.L.O: Mas ele trabalha muito a questão de dialogia, do dialogismo e do diálogo. Eu usei um 

pouquinho na dissertação mais para falar do discurso, o que tem por trás dos discursos 

empresariais. Primeiro eu acho que a gente tem que pensar o diálogo. O diálogo para mim 

significa isso que estou falando, você saber que são sujeitos. Sujeitos comunicantes ou 

sujeitos que comunicam. Se eles são sujeitos e se eles se comunicam, isso não significa que há 

um processo assimétrico. Todo mundo acha que diálogo é assimetria, mas ai eu acho que.. 

.isso vai voltar no que eu estou falando. O sujeito esse sujeito aqui tem um mundo vivido, 

esse outro aqui tem um mundo vivido, esse aqui tem suas experiências e não sei mais o quê. O 

diálogo vai se dar no momento em que eles passam a entender sobre uma determinada 

questão, não de forma fechada, mas de forma mais aberta em que um pode interferir no outro. 

Interferir não significa mudar necessariamente. Interferir é algum processo de mudança, mas 

muitas vezes de mudança quase imperceptível. Mudança de percepção, mudança de 

concepção, que não vai interferir indiretamente na sua conduta imediata. Então seu acho que é 

isso, eu acho que óbvio que pode existir diálogo entre os funcionários eu acho que sim, é 

claro. E entre os funcionários e empresa eu acho que existe também, é possível existir 

também. Só que ele não brota, ele é conquistado.  

 

Com todo este contexto, o que acontece com a chegada das mídias sociais, novas 

tecnologias?  

I.L.O: Vai reforçar isso tudo, porque as mídias elas jogam por terra essa perspectiva 

informacional, só informacional, não negam a informacional. Por quê? Porque ela incrementa 

as relações, ela quebra a noção de tempo e espaço, elas permitem, não sei se é a liberdade de 

expressão, mas ela permite que todas as pessoas se mediatizam, contando suas histórias, suas 

angústias, seus processos e tal. Claro que tem aí muitas outras coisas da mídia social, o Orkut, 

que tem os pontos negativos de privacidade, de exposição, de celebrização, cada um quer se 

tomar forte esse tipo de coisa. Em geral o que ela permite é isso, é o cara ser autor. Ele ser o 

protagonista da história. Eu estou ali, estou feliz. Tem gente que filma no quarto, pensando, 

lendo livros, jogam na internet. Tudo se toma público para todo mundo. 

 

E nas empresas isso, como é que é? Como elas devem ver?  

I.L.O: As empresas eu acho que elas não estão conseguindo ver isso. Assim elas estão indo 

pelo modismo. Pelo o que a gente em visto e analisado, por exemplo, tem muitas empresas 

que têm twitter e quase desativado. Eles têm o twitter, eles têm o facebook, ou tem um blog, 

ou eles são fechados igual ao blog da Petrobrás, que ele é aberto, transparente, mas isso não é 
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verdade, porque eles mesmos falam no blog que tem uma pessoa que vai selecionar o que vai 

ser publicado ou não. Algumas alunas minhas fizeram o trabalho sobre o blog e fizeram de 

experiência a pesquisa mesmo. Mandaram mensagem para lá falando mal e não foi publicado. 

Eles publicam de vez em quando um, quer dizer, eles ainda estão conseguindo o que é de 

controle deles. Em compensação foram criados não sei quantos blogs para falar do blog da 

Petrobrás. Institucionalmente ele mantém controle, mas ele não tem o controle dos outros. 

Mas eles estão começando agora a ver essa questão de profissão de monitoria das redes 

sociais, que eu também sei se é possível a monitoria de redes sociais. Eles também estão 

criando esse negócio de produção de conteúdo, porque eles estão vendo que não é a mesma 

linguagem, mas eles não têm, porque a coisa é tão aberta que eles não estão dando conta de 

lidar com essa abertura, então eles estão indo por modismo. Por exemplo, tem uma intranet, 

ele abre espaço ali, cada um pode ter o seu blog da empresa, eu posso botar o meu blog, o 

setor pode botar... tem empresa aí que já tem três meses que foi implantado e ninguém 

colocou nada. Por quê? Isso, a web 2.0 não é para ser controlada e que eles estão querendo 

controlar.  

 

Como fazer se não pode controlar?  

I.L.O: Eu acho que em algum momento eles vão ter que... é o grande problema. Eu discuti 

ontem isso com a menina que vai fazer isso. O grande problema é você questão da 

racionalidade da gestão e a abertura e a possibilidade da Web 2.0. Eu não sei te responder 

como as empresas devem fazer isso não. Eu acho que mais lógico deveria abrir, aceitar, mas 

como jogo é muito alto, as falcatruas são muito altas, como é que fica isso? Eu não sei. Eu 

acho que está começando uma pressão muito grande. Pressão em cima delas, das empresas. 

Para as redes sociais? É claro, as redes sociais já estão lá dentro querendo ou não, porque as 

pessoas têm telefone que chega e-mail, que vê twitter; o outro lá tem se não está lá... não tem 

mais jeito. Olha você vê, minha aluna estava me contando, que na Compôs foi uma piração, o 

povo twitando o tempo todo. Você está gostando? Olha aqui, olha ali. Onde você? Eu estou 

aqui. Eu sou de camisa... o cara está falando e você está falando mal dele: gente, mas esse 

cara não tem nada. Quer dizer há ali uma discussão paralela, um debate paralelo, um diálogo 

paralelo sobre algo que o cara não está tendo controle do que ele está falando, sabendo que as 

pessoas estão falando. Então a empresa querendo ou não, ela está nessa mídia. Agora que eu 

acho é que a empresa ainda pensa que pode controlar um blog, ela pensa, mas as pessoas 

sabem que ela está controlando. Agora o que eu não sei ainda, acho que muito recente, como 
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é que vai ficar a repercussão, a imagem, a reputação de uma empresa que não aderi a isso. 

Essa questão do controle é um negócio muito sério. 
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ANEXO 7 

Entrevista com Fernando Stanislau, sócio-diretor da Agência Tritone Comunicação 

Interativa 

Dia: 09 de setembro de 2011 

Local: sede da Tritone em São Paulo 

 

Fernando Estanislau: O que a gente vê hoje em dia no mercado, principalmente nos grandes 

centros ou nas empresas que têm parte do centro administrativo, é que se a empresa não está 

provendo ferramenta para essa colaboração, independente disso, seu colaborador, seu 

empregado.. .Tem empresa que gosta de chamar de colaborador, empregado, funcionário, 

tudo é a mesma coisa. Enfim muitas vezes esse cara já está vivendo esse cenário das redes 

sociais.  

 

Fora da empresa?  

F.E.: Isso, porque existem outros fatores hoje contribuindo para isso, que é o crescimento 

exponencial da base de celular móbile e de smartphone. Então hoje existe uma pesquisa que 

diz que mais de 40% das pessoas que acessam a internet, acessam também via celular. Então 

existe uma tendência de migração da internet para esse device. E as pessoas já estão 

conectadas com as redes sociais no telefone celular, colaborando, comentando, fazendo 

cheking com geolocalizaçao e muitas vezes comentando, defendendo ou criticando empresas, 

produtos e serviços, já existe isso. O que as empresas estão percebendo é que elas precisam 

trazer todo esse pessoal que está debaixo da sua bandeira, para dentro de um lugar de atuação. 

Já que você vai falar da empresa, do grupo, então fala dessa forma ou quando você vê uma 

critica não responda, quer dizer, encaminha para alguém que tem esse nohow dentro da 

empresa para que essa pessoa responda, para que essa pessoa faça esse relacionamento. As 

empresas estão ainda num processo de criar esse guides, de elaborar esses guides de conduta, 

de formato de resposta.  

 

Que seriam os manuais de conduta dentro da empresa?  

F.E.: Abordando as mídias sociais. Qual o comportamento que você tem que ter nas redes 

sociais quando o assunto em pauta é a empresa. Tem algumas empresas que já estão 

avançadas nisso, já fizeram seus guides. Sei que o Banco do Brasil tem, a Telefônica tem, 

Boticário tem. Eu acho que ainda está um processo moroso, é que as áreas que são 

responsáveis por esta comunicação interna, essa comunicação corporativa, não parou ainda, 
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não chamou todo mundo, não sensibilizou o que é como faz, dentro do escopo corporativo. As 

pessoas já estão lá, já estão usando. Quem que está mais sintonizado neste momento está 

trabalhando os seus canais corporativos alinhados com essa tendência. Por exemplo, é muito 

comum você ter uma intranet com colaboração, com comentários de post, com ranquiamento 

da informação. Eu gostei então dou rate positivo, dou rate negativo.  

 

Tem um perfil de empresa que segue essa tendência ou não? Ou perfil de colaboradores que 

possa ser traçado?  

F.E.: Olha isso é bem difícil, porque quando..., nesse último seminário que eu estive, tinha 

empresas de tudo quanto é porte e tamanho. Então às vezes você fala da Santa Casa que é o 

Hospital, os caras estão super conectados nisso. Você pega uma empresa de T.I. (Tecnologia 

da Informação) que ainda não tem uma intranet bem resolvida. Então é difícil traçar um perfil 

de quem está mais conectado ou menos. Não existe um padrão para você definir a aqui não 

vai ser legal ou aqui  vai ser avançado ou aqui não vai ser. Nos dois últimos seminários que eu 

estive de comunicação interna, você pega  aquelas empresas que você não espera e ela já está 

com tudo muito amadurecido e tem aquelas que têm toda uma estrutura e ainda está 

engatinhando nesse processo. O que acontece de uns anos para cá, não vou saber dizer de 

quando, a comunicação interna passou ser uma preocupação maior nas empresas, a 

comunicação corporativa. Algumas empresas demoraram a fazer esse trabalho. Outras, 

independentemente do tamanho, de menor ou maior porte, percebeu que isso é ... fazer o 

engajamento do seu recurso é extremamente importante para o sucesso do negócio. As 

empresas menores, pela facilidade que têm, muitas vezes estão até mais avanças que grandes 

empresas, que dependem de várias áreas, são vários assuntos, vários temas, vários interesses, 

várias prioridades, às vezes é mais difícil fazer esse processo de implantação. Mas não existe, 

pelo eu o que estou estudando e observando, até por pesquisas, não existe um perfil que você 

consiga traçar. Esses caras estão mais conectados por causa disso ou ao contrário. Hoje a 

preocupação muito é essa: trabalhar bem a comunicação externa e às vezes usar a mesma 

comunicação para dentro ou fazer a comunicação interna bacana, mas ela está totalmente 

desconexa com a comunicação externa. Esse caminho, essa palestra que na verdade eu dei é 

para mostrar justamente que a junção das duas coisas cada vez mais é uma realidade, porque o 

cara que trabalha na sua empresa, muitas é vezes é o consumidor também ou ele está se 

relacionando via redes sociais com outros consumidores. Então a comunicação para esse cara 

é muitas vezes, muitas vezes é muito igual e em muitos casos até a mesma que a do 

consumidor. Isso está causando um movimento muito interessante nas empresas, porque as 
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empresas estão tendo que falar a verdade, cada vez mais transparentes. Então quando eu falo, 

enquanto empresa, eu tenho um projeto sócio ambiental ou tenho um projeto, eu reciclo meu 

lixo, eu degrado menos o ambiente, o cara que ele está dentro da empresa, ele sabe da 

verdade. Então é importante que isso seja uma verdade porque o cara vira um propagador: de 

fato aqui é assim, aqui a gente processa aqui a gente  recicla, aqui a gente doa, apoia. O 

colaborador vira como é o termo que se gosta muito de usar no mercado, o embaixador da 

marca. Agora se a empresa não tem aquilo no seu DNA, se ela não é tão transparente no que 

ele está dizendo, o colaborador é o primeiro a dizer: não é verdade isso, aqui não existe. Então 

fazer a comunicação interna para o público, mas antes de tudo ser correto, ser transparente, 

ser sincero no que você está falando, no que você está fazendo, é muito mais importante do 

que você ir ao mercado reforçar toda essa informação. É nesse ponto que a comunicação 

corporativa começa ganhar muito mais importância, porque se você está indo pro mercado 

defender conceito ou levantando uma bandeira, como é que é dentro de casa? E seus 10, 15 

mil empregados? Concordam com que você está falando? Em função da facilidade da 

comunicação se comunicar através das redes sociais ou através da internet, com o blog já era 

assim, mas com o twitter, facebook, enfim cresceram exponencialmente, a necessidade de 

você ser transparente e falar o que você realmente faz e o que você é, ficou mais em 

evidência. Eu sou muito otimista nessa comunicação, nesse momento, porque está todo 

mundo vendo que tem que ser o que realmente é fazer o que realmente faz, falar, divulgar 

cada vez menos sem aquele trabalho publicitário. Acho que isso é muito positivo, é muito 

legal.  

 

Na sua opinião, as empresas estão conscientes disso?  

F.E.: Estão sendo forçadas a se conscientizarem disso. Aqui a gente tem contato com 

empresas que têm um; está num momento de comunicação muito bacana, mas as que não 

estão é dali que vem aquele receio: puxa o que é isso? Deixo entender? Deixa monitorar! 

Deixa entender o que estão falando de mim! Etc. O cara não sabe se a comunicação que ele 

fez até hoje foi positiva ou foi negativa para o negócio. Se a hora que ele quiser realmente 

utilizar e falar, se ele vai se bem recebido ou mal recebido. Então as empresas que começam a 

olhar com mais cautela a comunicação, porque a gente está falando de urna ferramenta de 

comunicação, se vou poder usar isso ou não vou poder está ali de alguma forma; se faz 

sentido ou não faz para empresa. Não é regra. Eu acho negativo essa coisa: toda empresa tem 

que ir para as redes sociais. Toda empresa tem que ir lá e se relacionar, ficar ali. Eu acho que 

tem empresa que não cabe isso também. Então não é urna verdade única, não é plataforma: 
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bom agora todo mundo tem que pular aí para dentro. Não levanto essa bandeira não. Sempre 

tem que haver um planejamento, haver um estudo, uma análise, principalmente dos objetivos 

que a empresa tem, que ela espera, como ela espera agregar, corno ela espera contribuir com a 

sociedade para ... Bom vou entrar dessa forma, às vezes vou entrar nem muitas vezes falando 

de produtos e serviços, mas falando de urna questão até correlata. Ah eu produzo produtos 

para higiene e para saúde, então eu vou lá falar de saúde e bem-estar. Não necessariamente 

vou falar de produto, eu vou disseminar este tipo de informação que é legal. Isso é bacana. 

Esse é o lado positivo da comunicação, web 3.0. A interferência de quem está na ponta lá do 

outro lado acaba te forçando ser mais objetivo, mais seletivo no que é dito, mas verdadeiro no 

que você está falando, comunicando. Eu acho que a comunicação está enverando muito em 

função disso tudo.  

 

Quando você fala que tem algumas empresas que estão em um momento bacana da 

comunicação, o que a gente caracteriza como esse momento? 

F.E.: Então é aquele estágio de como a informação chega ao público interno, o quanto ele 

entende todos os objetivos, todos os princípios e valores da empresa. Mas antes dele entender 

o produto, princípios, valores, ele precisa entender um pouquinho de como a empresa faz 

parte da sociedade. Que tipo de produto ela produz, que tipo de serviço ela oferece, pra 

entender qual a essência desta empresa. Então muitas vezes, quando você entra em uma 

empresa você tem alguns estágios. Então primeiro é entender como ela funciona. Então é toda 

informação que vai contribuir para que a empresa tenha um fluxo de processo e ela se 

desenvolva. Depois tem toda urna informação, uma informação que ela vem num segundo 

estágio da comunicação que é: qual a importância daquilo, como eu começo interagir com a 

sociedade em função daquilo que estou produzido, do que eu estou fazendo dentro da 

empresa, aqui entra as causas sociais muitas vezes, porque isso vai levar a empresa para o 

terceiro estágio, que é o mercado está chamando de engajamento mesmo. O objetivo é que 

todo mundo esteja muito engajado, mas para você estar engajado no lugar que você trabalha, 

na instituição da qual você faz parte, você precisa ter muito haver com estes princípios e 

valores e muitas vezes entender: aqui eu gero satisfação e aqui eu estou engajado, aqui eu 

entendo como faz, executo meu trabalho direito, entendo os guides, as normas, as regras como 

devem entender bem meu cliente, está aqui no primeiro estágio. Aqui estou como eu atendo 

bem a sociedade, que beneficio eu levo para a sociedade. Aqui, por tudo isto, eu estou 

engajado e eu ergo a bandeira da minha instituição. Então são estágios de comunicação 

diferente. A gente, pela configuração da agência, pelo tamanho da agência, a gente sempre 
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chega quando a empresa já está neste estágio, entrando aqui neste terceiro nível, que é: eu 

preciso fazer agora os caras serem mais engajados. É realmente curtirem trabalhar na 

empresa, divulgar de forma legal o que a empresa faz, o que ela pensa, o que agrega à 

sociedade, esse é o cara engajado. Então a comunicação interna ela tem esses três papeis. O 

primeiro de informar, o segundo de começar fazer esse cara começar viver um pouco mais a 

empresa e viver outras coisas, se envolver com algumas causas que a empresa se envolve 

também ...  

 

A ideia não é só ir lá fazer o trabalho dele, bater o cartão e ir embora?  

F.E.: Eu acho que não tem mais espaço para isso. Não tem, porque a empresa passa a ser uma 

grande comunidade. Ela tem que trabalhar essa cultura. As pessoas têm que estar ali dentro 

respeitando o que a empresa define como seus objetivos, suas metas. Você tem que fazer 

sentido dentro de uma estrutura tem que bater com que você acredita. Então eu acho que o 

passo mais bacana da comunicação corporativa é quando você já está falando nesse patamar, 

quando o nível de comunicação bacana já existe, onde o funcionário não é tão critico, ele 

entende quais são os processos, ele entende o porquê daqueles processos e fala: Bom eu sou 

neutro e estou positivo. Ele não pode estar negativo perante a causa, senão não cabe ali 

dentro. Fazer as pessoas se encaixarem é muitas vezes um processo de funil, uma peneira. Se 

eu estou mostrando realmente o que eu acredito que eu penso e você não concorda com nada 

disso, será que a empresa que tem que se demitir de você ou você que tem que se demitir da 

empresa? Então o processo da comunicação é para filtrar, é para deixar quem está dentro, 

envolvido, trabalhando de uma forma legal e acreditando no que está sendo feito. Eu acho que 

tem muito haver com isso.  

 

 

 

A gente falou do funcionário. E quando a gente pensa em direção da empresa? Retomando a 

história. A gente vem de uma história, até por momentos políticos, de empresas fechadas, em 

que se acreditava em hierarquia, de produção em série, que o funcionário não tinha voz, em 

que a comunicação vem para reforçar: você tem fazer isso, desse jeito, como que fica neste 

contexto?  

F.E.: Tem um passo antes que é o, o que a gente leva muito para essa questão que é a 

comunicação de marca. Você já deve ter lido alguma coisa sobre love marca cauda longa e 

por aí vai. O que acontece é que as empresas no modelo da era industrial ela produzia e ela se 
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automatizou para produzir mais e mais, com os mesmos padrões de qualidade, etc. E o que ela 

fazia? Ela colocava na mão de um intermediário. Então produto ia para mão de um 

intermediário e o intermediário passa o teu contato com o consumidor final. Então o que ela 

passa fazer, a se preocupar? Fazer um produto de qualidade, um produto diferenciado, criar 

uma campanha para o consumidor final gerar demanda para que esse cara cada vez mais 

compre quantidades. Aí o papel do intermediário passa a ser um papel muito importante. E aí 

muitas vezes eu não consigo chegar nesse consumidor pela mídia de massa (TV, Rádio e etc.), 

o que acontece? Aqui entrou outras matérias, outras formas de se fazer comunicação, que é a 

comunicação no ponto de venda, PDV, que a comunicação, que eles chamam que é fazer 

comunicação para o meu trade, que é a comunicação para todo esse público que está aqui; 

trabalhando ao entorno dessa intermediação para que a comunicação chegue ao meu 

consumidor final da forma que a empresa criou, estabeleceu, desenvolveu um produto, 

melhorou, olhando para o consumidor. Você tem um universo aqui no meio que muitas vezes 

ele te ajuda ou te atrapalha. Algumas empresas perceberam que quanto mais ela se aproxima 

do consumidor final mais amada ela passa a ser. Se ela for verdadeira, se ela tiver os preceitos 

de ética, sustentabilidade e tudo mais. Então o que acontece? Cada vez mais, a empresa 

passou a não depender tanto desse intermediário para se comunicar com o consumidor final. 

O que a internet, as redes sociais estão fazendo é cada vez menos existir isso; é a marca 

falando com o consumidor final de vez. Para algumas empresas do modelo era industrial, a 

única preocupação dela era fechar pedido com esse cara, quantidade, ela não estava muito 

preocupada com a transação aqui no final, porque ela não quer saber. A gente fez um trabalho 

para uma empresa de calçados recentemente que a gente teve muita dificuldade de criar 

cultura de marca nesses caras, porque a relação aqui é comercial pura, varejo.   

 

 

É o tangível?  

F.E.: É. Criar cultura de marca aqui é muito difícil. Você cria cultura de marca quando você 

dá um jump nesses caras. E aí qual a importância de criar cultura de marca nesses caras? Por 

exemplo, eu tenho um produto premium, que tem qualidade, que tem valor agregado, que 

minha preocupação, a preocupação da empresa não ter o melhor custo no ponto de venda. Só 

que quando ela coloca esse produto lá e esse produto encalha, o que esse cara faz? Ele coloca 

numa barraca e vende tudo a R$ 1,99. Para esse cara está ótimo e para esse cara que está 

fazendo um trabalho de construção de marca? O produto dele na barraca de R$ 1,99 destrói. 

Então o que as empresas começaram a fazer? Começaram a perceber essa relação, o quanto 
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ela é benéfica ou ela é maligna para a empresa porque a medida que o cara faz isso, eu 

descarto o consumidor, ele para de demandar, ele para de consumir, o que acontece com a 

empresa? Criar cultura de marca, se aproximar do seu consumidor final, se aproximar do 

público, ter toda uma história, que aí entra em outros conceitos é isso, é não colocar minha 

empresa na mão desse cara, na mão do intermediário, porque se ele não compra, eu quebro. O 

modelo pós era industrial é justamente é ao contrário disto. Se eu não posso ter os meus  

canais diretos com o meu consumidor final, eu tenho toda uma política de criar cultura nesse 

cara. Esse cara não entrou na sua cultura, você corta ele e vai buscar outro e sua comunicação 

é cada vez mais direta com o seu consumidor final. Então isso fez com a empresa estivesse 

mais próxima desse cara, tivesse entendendo quais são as suas necessidades, tivesse 

melhorando cada vez mais os seus produtos e serviços entendessem que ela precisa ter toda 

uma coerência e toda uma questão de essência que faz sentido para seu público, daí a gente 

entra em marcas como Coca-Cola, como Nike, como Harley Davidson, quer dizer, é a marca 

fala diretamente com o seu público final. E aí o que acontece? Na hora que estou nesse 

universo, como fica meu público interno aqui? Agora quando a gente está falando de direção 

ainda existe nas empresas um corpo diretivo que ainda tem uma visão industrial, não pela 

questão de preferir este modelo, por não perceber que não é o modelo de gestão mais, de olhar 

para sua cadeia de consumo. Esse não é mais o modelo, a não ser que seja a empresa aquela 

China, que o cara quer produzir, não importa para quem ele está fazendo, quem é a marca ou 

quem compra. Ele está aí, é um país ainda que daqui pouco também vai começar a sair deste 

processo. Então se constrói marca quando você tem uma relação próxima quando você está 

falando e faz sentido para o seu consumidor final. Aí aqui muitas vezes não é o modelo de alta 

produtividade. Aí você vai para o produto mais personalizado. O modelo de cadeia de 

produção muda muito. Você começa entrar um pouco nas preferências. O produto às vezes 

tem uma qualidade ou um atributo que às vezes não é linha de produção, ele é um produto 

mais artesanal. Então inevitavelmente esse ciclo quebra. Então eu diria que hoje em dia já 

entenderam que é isso e estão se preocupando cada vez mais: deixa lá eu abrir um sistema que 

eu vou perguntar qual é o sabor que o meu consumidor quer.  

 

Perguntar para seu consumidor as empresas já entendeu que precisam perguntar, pelo 

menos, parte das empresa. Elas entendem que elas também deve perguntar para o 

funcionário alguma coisa ou não? Como está? Esse processo está junto ou você acha que 

está diferente? 
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 F.E.: Não está, esse processo ele acontece até antes. As empresas já têm um processo de 

participação e envolvimento já. Maioria delas, independentemente de ter uma intranet bem 

desenvolvida, já faz reunião face to face, já existem momentos com os funcionários, já ouvem 

os funcionários. Eu acho que esse problema, a não ser que você esteja falando de uma 

empresa que é linha de produção, que esteja ainda no modelo industrial, que á máquina está 

soltando lá na ponta, mas as empresas que têm um produto voltado para o consumidor final, 

empresas de serviços elas já operam com esse diálogo aberto. O que muitas vezes acontece é 

que o resultado desse diálogo ele entra numa lista de prioridade, daí a importância da alta 

gestão vim com essa informação de cima para baixo. O objetivo, a prioridade quando vem de 

cima faz com que as coisas de fato aconteçam e se tomem melhores distribuídas, digamos 

assim. Agora muitas vezes isso não é uma prioridade da alta gestão e aí você encontra gap' s; 

têm empresas mais avançadas, têm empresas mais atrasadas, mas é porque muitas vezes o 

gestor, o corpo diretivo comprou aquele desafio, entendeu que aquilo é importante para 

empresa para gerar um clima de inovação, para gerar um clima de ideias, de diálogo, de 

melhoria de processo. Isso eu acho que não seria um problema mais.  

 

Em sua opinião, você acha que as empresas estão com uma direção mais horizontal?  

F.E.: Entender que a informação que ela vem cascateando de uma forma positiva não 

significa que eu tenha uma hierarquia horizontal. Posso dizer que eu tenho uma hierarquia 

horizontal no nível da informação propagada, que tendência é cada vez mais horizontalizar, 

isso é positivo para empresa. Agora a gente não está falando de informação. Tem uma série de 

outros processos, que é aquilo que faz a empresa acontecer... não vejo muito uma relação 

muito próxima e dependente de hierarquia horizontal e informação horizontal. Muitas vezes 

você tem uma empresa altamente hierarquizada, mas a informação flui extremamente bem, 

ela flui de forma cada vez mais. 

 

 Os funcionários tendo uma hierarquia mais rígida vão dizer assim, mais verticais, uma 

preocupação maior com controle do que está acontecendo, das informações que estão 

circulando, os funcionários se sentem a vontade para falar, para sugerir?   

F.E.: Olha eu acredito que sim. Eu acho, como eu falei, empresas que têm um nível muito 

hierárquico, desde que ela implante uma política bacana de feedback, de portas abertas, eu 

acho que não, ela vai fluir do mesmo jeito, a comunicação vai acontecer, os funcionários vão 

participar, vão dar sua opinião e a coisa vai fluir. Agora se ela tem uma estrutura hierárquica 

muito rígida e ela não abre estes canais, aí sim. Tudo depende de como ela trabalha seus 
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canais de comunicação. Tem algumas intranets que posta as notícias, geralmente estas 

notícias vem da presidência, vem da diretoria, passa por uma área de comunicação interna e 

ela publica internamente. Mas eu publiquei a informação, mas eu dei a opção dos funcionários 

comentarem aquela notícia? Dizer se eles gostam ou não daquela notícia? À medida que eu 

dou essas ferramentas, eu facilito o processo de interação, de comunicação, de troca de idéias 

e opiniões e ajuste o que posso fazer em relação a isso. Mas se eu não abro esses canais, aí 

com certeza, aí a comunicação fica fragilizada. A gente vai ter um cenário de comunicação 

corporativa que a gente tinha, talvez, há oito ou cinco anos atrás; é o mesmo processo. A nova 

comunicação corporativa é aquela que abre formas cada vez mais do funcionário expor suas 

ideias e seus anseios, de trocar, de compartilhar, esse é o modelo que a gente trabalha, sugere 

e recomenda para fazer.  

 

E elas estão aceitando?  

F.E.: São receptivas porque hoje em dia e aí eu acho que é mais um beneficio das redes 

sociais e da internet. Se você não faz isso dentro da empresa, se não ouve o seu funcionário, 

você vai ouvir ele lá fora e aí você pode ouvir de uma forma muito ruim, negativa. Então se 

você faz o dever de casa, as suas surpresas são muito menores.  

 

 

Vocês que já trabalham com empresas que já têm essa cultura, elas estão sentido resultados 

positivos de uma intranet mais interativa?  

F.E.: Absurdamente. Aqui estou falando de empresa que está dentro daquele nível social 

muito amplo, mas então, se as empresas dentro deste formato de utilizar muito às redes 

sociais, aquelas as empresas que estão meio caminhados andados já estão sentido os 

resultados, menores que esse. 41% de melhora nas equipes; 43% de maior participação de 

mercado. Então é claro, a empresa precisa ter um produto bom, precisa ser uma empresa boa, 

de qualidade, ter toda uma estrutura de atendimento ao consumidor. A gente está falando de 

grandes empresas. Ali o resultado é muito isso. É aquela história hoje em dia também essas 

enquetes que a própria Abril faz, da Melhor Empresa para trabalhar, a empresa onde os 

funcionários são mais engajados, então a hora que você consegue mensurar isso, aí você 

começa a ter uma visão até muito mais clara desses resultados de você ter uma comunicação 

mais horizontal, como você está chamando.  
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Hoje os funcionários, o perfil, baseando em suas experiências com seus clientes, como os 

funcionários estão reagindo, por exemplo, a uma intranet mais interativa, que eles possam 

comentar, sugerir. Eles participam? Ou precisam de um trabalho?  

F.E.: Depende daquele perfil que a gente não consegue identificar e às vezes o preconceito 

diz aqui não vai funcionar e às vezes não funciona. Aí tem muito haver com o perfil porque 

quando o caia ele tem pouco acesso a este tipo de informação, pouco acesso a essa rede, esse 

cara sim vai precisar de um treinamento, mas tem empresas que nem fizeram esse trabalho 

dentro de casa e os funcionários se uniram e fizeram. Por exemplo, hoje tem redes na internet, 

por exemplo, não sei se você já ouviu falar do yamer? Esse é um perigo assim. Ele na verdade 

é um facebook voltado para as comunidades corporativas. Por exemplo, para você fazer parte 

dessa rede se você tem que ter um @ nome de empresa e você montam grupos com pessoas 

do mesmo e-mail, subtende-se que são da mesma empresa, podem fazer parte dessas redes, 

desse grupo. Então o que acontece? Empresas que muitas vezes não imputaram ferramentas 

mais sociais, mais colaborativas dentro dos seus canais de comunicação, muitas vezes, uma 

funcionário foi lá criou, todo mundo veio e hoje a empresa não tem nenhum domínio sobre 

isso praticamente. Está fora, mas a comunicação está fluindo. Então muitas vezes não tem 

haver com o fato de a empresa ter habilitado a ferramenta ou não. Muitas vezes você habilita 

a ferramenta e os funcionários não acessam, não participam, mas tem muito mais haver com 

perfil. Aquele cara tem acesso aquela ferramenta no trabalho, não tem, ele depende dela para 

o trabalho dele no cotidiano, não depende. Então têm n fatores para avaliar. Quando a 

empresa não faz porque ela não acredita, os funcionários vão lá e criam. Hoje tem plataformas 

para isso. Quando a empresa muitas vezes acha, acredita que os funcionários vão agregar e 

vão entrar e participara, às vezes não acontece. Mas por isso que a comunicação ... uma coisa 

é você comunicar o que a empresa está fazendo e ouvir seus funcionários, distribuir a 

informação interna; a outra coisa é você fazer a comunicação dessas comunicação, que a aí, a 

gente chama do trabalho de fazer a comunicação corporativa. Não é que vou lá e definir um 

processo como a informação vai fluir, mas eu divulgar qual é o canal, qual é a ferramenta que 

ele pode usar. Eu crio campanhas, eu sensibilizo que muitas vezes os funcionários tenha ali 

uma ferramenta muito bacana para utilizar. As empresas não fazem este trabalho direito e daí 

as ferramentas, as plataformas não têm sucesso, mas é uma simples questão de comunicação. 

É divulgar todo arsenal que você está disponibilizando para ele. Às vezes o cara nem sabe que 

ele tem acesso aquela ferramenta, daí não vai dar certo mesmo. Então são duas coisas que a 

gente está falando: eu comunicar adequadamente o que a empresa pensa o que ela quer e o 

que ela espera de você e que ela pode ter de volta como inovação, como ideias, como 



248 

sugestões, como melhoria; e outra eu divulgar toda a essa conversa que a gente tem, por onde 

a gente pode ter e de que forma vai ser mais legal ter, daí surgiu os guides, as regrinhas e tudo 

mais.  

 

Em sua opinião, o que as mídias sociais, como canais de comunicação interna trazem para as 

empresas?  

F.E.: Em minha opinião é um modelo a ser seguido. Como as pessoas já estão aculturadas a 

utilizar as mídias sociais, aquilo criou um modelo de entendimento da navegação, da interface 

e da plataforma. Não significa que eu tenha colocar o facebook dentro da minha empresa, mas 

eu poso ter uma intranet como uma plataforma semelhante a do facebook. O que a gente tem é 

praticamente um estudo de caso. Eu tenho aquilo ali que está funcionando, trago aquele 

modelo para dentro, criou a comunidade e começo a trocar informação, trocar diálogo com 

todo mundo, através de um modelo que já é sucesso, que o cara já usa no celular, já usa 

quando chega em casa e liga o computador. Ele está naquela ferramenta. Vira quase um 

padrão de interação. Eu acho que esse modelo que você tem que absorver e como eu aproveito 

melhor esse modelo dentro da minha empresa.  

 

Quando a gente fala em interatividade. O que você entenderia como interatividade? Por 

exemplo, a empresa vai lá e posta uma informação, o que pode acontecer? Quais são limites? 

Qual pode ser o grau de participação do funcionário? Como você vê que funciona isso dentro 

da empresa? Num facebook, eu posto informações, o outro vem e coloca também e dentro da 

empresa? Há limites? Como deve funcionar?  

F.E.: Vai depender muito das regras que a empresa quer adotar, do que ela quer permitir ou 

que ela que faz sentido abrir para o dia a dia dela. Acho que a tendência se você não faz 

aquilo dentro da empresa, você faz fora. As empresas estão percebendo que é muito mais fácil 

abrir o canal, abrir todas as possibilidade e ver como ela acontece e aí criando regras para 

isso, conduzindo todo mundo a um processo de amadurecimento da utilização da ferramenta, 

aculturamento da melhor forma, da forma mais adequada, desde que eu não fira o outro, entre 

numa esfera de falta de respeito, de provocação, que eu acho que nenhuma empresa quer criar 

ou ter dentro de casa uma ferramenta que acaba acontecendo isso. Eu como desenvolvedoras e 

como muitas vezes prestador da solução, do modelo para as empresas, a gente faz um 

planejamento recomendando estágios. Eu vou entregando e vou abrindo isso de uma forma, a 

própria empresa vai sentir a necessidade. Agora eu vou abrir os comentários destes post que 

eu estou fazendo. Depois de um tempo avaliando os comentários sobre as informações que eu 



249 

posto, isso fez com que a minha informação se tomasse mais objetiva e mais assertiva. Então 

agora eu vou começar a por informação e dar um ranking. Quanto que as pessoas gostam ou 

não dessa informação. E aí vou continuar abrindo para que as pessoas comentem, que elas 

agreguem informação naquela informação que eu já coloquei. Aquilo vai virando um 

ambiente de troca muito positivo dentro da empresa. Mas se você faz isso tudo num primeiro 

momento, é um choque de hábito, de atitude que você está abrindo para o funcionário, que 

pode ser até um pouco negativo.  

 

Para os dois lados?  

F.E.: Para os dois lados. Então tem sempre que haver um planejamento. Quando a gente vai 

propor uma solução dessas para empresa, a gente procura primeiramente conversar com os 

funcionários, entender em que estágio da informatização eles estão. Se eles já participam de 

outras comunidades, como que funciona isso; até para a gente dizer o quanto a gente vai abrir 

essa colaboração num primeiro momento e se não tem que passar por um processo de 

aculturamento antes, de criar lá a cartilhinha de melhores práticas de uso e tudo mais. Muitas 

vezes esse processo se faz necessário. Em paralelo a isso, você entra com a comunicação: tem 

o canal, esse canal é para te ajudar, é para a informação que está lá na ponta chegue até você; 

aqui você seja entendido pelo cara lá da ponta; tem um processo aí também. As empresas que 

estão mais avançadas nisso, elas já passaram por todas essas fases. Recentemente escutei um 

case do Banco do Brasil, que era a história do blog. No Banco do Brasil é muito critico isso, 

porque lá todo mundo é concursado, ninguém é demitido do Banco do Brasil. Então para o 

cara falar mal do superior imediato ou até mesmo da alta gestão, ele fala mal mesmo, ele é 

muito critico. Eles saíram com blog comentado logo de cara, então imagina que houve ali uma 

loucura e agora: a gente responde ou não responde; tiro; modero. Hoje o que acontece? O 

canal que utiliza esse blog, ele ficou um tempo ..... ele ficou moderado, depois ele deixou de 

receber comentários e agora ele abriu de novo comentários. Nesse processo todo o que eles 

perceberam foi urna evolução do nível de participação dos empregados, porque eles não estão 

lá falando qualquer coisa para o cara criticar, eles são muito mais assertivos no que eles 

informam, no que eles colocam; as pessoas participam com nível de colaboração mesmo. Tem 

todas as etapas para passar e avançar. Uma empresa precisa entender que momento ela está. A 

gente muitas vezes faz isso, vai lá entende o momento que ela está para pode sugerir qual é a 

melhor ferramenta agora. A melhor ferramenta é colocar a informação para o cara ler. Agora 

além de colocar a informação para o cara ler, dá também a informação para ele subir o que é 

de conhecimento dele. Agora vamos dar opção para eles trocarem, para formar comunidades, 
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pra interagir. Daí o modelo da rede social é um modelo que está aí, está em prática; as pessoas 

aderiram, estão usando. Ele é um modelo de interatividade a ser seguido e trazer para dentro 

das empresas.  

 

Você acha que as redes sociais, as mídias sociais são só um modismo, vai passar? Como você 

vê?  

F.E.: Eu acho que 20% é modismo, 80% é urna necessidade latente mesmo. As pessoas se 

perguntam muito por causa do advento Second Life. Diferente do Second Life, as pessoas 

demoraram muito para se engajar, Nas redes sociais, o engajamento é automático, ele 

aconteceu. Então o Second Life não conseguiu suprir urna necessidade latente das pessoas de 

se relacionarem, por ser muito difícil, ter uma interatividade prejudicada, depender de urna 

plataforma, depender de um processamento pesado da máquina, então ele era muito ruim, 

esquisito. As redes sociais não, elas driblaram toda essa dificuldade e hoje é urna realidade. 

Eu acho que 20% do que se falam e da onda que se faz é modismo, sem dúvida que é, mas 

assim como a internet, eu não acho que ela vai cair em desuso ou sair de moda, ela vai se 

readaptar e daqui a pouco a gente vai está usando , vendo aplicações, enxergando aplicações 

que muita gente pouco imagina. Então o que a gente tem hoje é um declínio muito grande de 

blog. Por que eu vou criar um blog? Ficar lá escrevendo artigos, etc., se eu posso fazer 

pequenos artigos via facebook, se eu posso dar pequenas pílulas no twitter. Então são 

ferramentas que acabam substituindo aquelas. Hoje você tem um declínio claro no uso e 

acesso a blog, porque as pessoas estão migrando suas atividades para esse tipo de ferramenta. 

Então entender redes sociais como um modismo num primeiro momento pode ser equivocado. 

Acho que é uma plataforma de fácil utilização, de fácil acesso e de alto engajamento, todo 

mundo entrou de alguma forma, que não está é uma questão de tempo até entrar e se achar e 

interagir. E aí corno toda, até mesmo a internet, ela está passando por um processo onde estão 

redesenhando e se encaixando melhor no dia a dia das pessoas, das empresas.  

 

Neste contexto, quando a gente fala de empresa adotando, adaptando mesmo as redes sociais 

em seus ambientes internos, corno ficam os canais de comunicação tradicionais?  

F.E.: Bom, pelo o que tenho visto, ouvido, lido, ele continua tendo seu papel fundamental, 

assim como o mural. Quando você tem empresa chão de fábrica você não tem outra forma de 

se comunicar com esse cara. Muitas vezes ele não tem acesso, mas muitas vezes esse não ter 

acesso é uma questão de tempo. A gente vê aí que a classe C tem um alto percentual de 
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engajamento, de acesso a informatização; a classe D e E cada vez mais passa ter acesso. Você 

dizer o cara não tem acesso a plataforma tem um período para isso.  

 

A essa questão de acesso a plataforma tem haver com idade ou classe social?  

F.E.: Os dois fatores são relevantes e são analisados quando a gente está propondo alguma 

coisa. Se você tem um público muito de baixa renda e de uma faixa etária mais alta, a 

tendência dele se engajar é muito mais complicada, é quase impossível. Mesmo porque nas 

classes mais altas, por exemplo, classes A e B, 41% dos usuários de internet estão acima de 

40 anos, são 37% a 40%. Conforme você vai baixando a classe social, a internet vai ficando 

cada vez mais jovem. Então o inverso não acontece. Quanto mais baixa renda o cara é, menos 

acesso ele vai ter, a não ser que ele seja um jovem que está tendo, através da escola, através 

da lan house ou começou um trabalhar num determinado lugar que está facilitando isso para 

ele, enfim. Você tem a maior incidência de acesso hoje na internet é classes menos favoreci 

das, porque ela maior quantidade e mais jovem. Isso é um dado que está na Data popular, no 

Ibope e tudo mais. Então tem tudo haver sim. O cara que tem uma idade muito avançada e ele 

têm um nível de escolaridade baixo, ele vai ter muito maior dificuldade de entrar, de utilizar 

essas ferramentas, isso com certeza. Muitas vezes nem house organ, às vezes esse cara é 

analfabeto. Muitas vezes é o house organ, é o mural, são reuniões, são aqueles momentos que 

acontecem, até mesmo no chão de fábrica, de os coordenadores chamarem contingentes e 

passar informação e explicar. O que as empresas têm reclamado é assim: a empresa se 

desenvolve, as ferramentas se desenvolvem, mas o que falta hoje em dia são justamente essas 

lideranças. Eles são os canais de transmissão da informação. Então hoje está muito 

complicado e gente reclamação que falta este perfil de liderança. Faltam essas pessoas que 

recebem da informação da alta gestão e distribui isso, num perfil mesmo de liderança. Agora 

house organ, mural, às vezes, dependendo do perfil dos seus colaboradores, dos seus cenários, 

é uma ferramenta quase insubstituível.  Agora quando você para uma empresa que ela tem 

outro tipo de perfil de funcionário, isso é até criticado, porque o cara recebe aquilo e diz: PÔ 

essa informação tem na intranet porque os caras estão gastando papel, derrubando árvore para 

imprimir um jornal para me dar informação. A sociedade está caminhando nesta direção. 

Quanto mais material impresso você faz para o cara, mais crítica você recebe. Ele não quer 

mais receber aquilo, ele quer receber um e-mail, ele quer ver na intranet, ele quer acessar a 

plataforma e ver essa informação lá. Cada vez menos papel, cada vez menos investimento 

desnecessário. Quando você pega empresa como a Telefônica, o cara questiona se você dá um 

impresso, um folder de alguma campanha: o que é isso aqui? Está gastando papel, para quê? 
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Estou vendo essa informação lá na intranet ou na internet, onde a empresa está utilizando seus 

canais. 

 

 É possível a gente pensar uma comunicação interna em que o funcionário é protagonista da 

comunicação? 

F.E.: Essa é a comunicação mais avançada, quando de fato ele vira protagonista desta 

comunicação. Totalmente possível.  

Que eu consiga eliminar o papel de receptor e emissor e o funcionário vira interlocutor?  

F.E.: Eu acho que é possível, mas você precisa ter todo mundo num nível de amadurecimento 

e de mesmo estágio da empresa e do negócio da empresa muito avançado. Isso vai funcionar 

para as empresas de menor porte, que você tem processos mais resumidos, menos complexos, 

menos burocráticos, aí você vai ter uma facilidade de ter esse cara quase que você indo para 

informar e ele já voltando com a informação pronta. Eu acho que faz todo sentido e esse é o 

caminho. Isso é o que todo mundo está buscando, mas imagina grandes estruturas. Empresas 

que têm filiais mundiais ou ela está mesmo numa região só, como Brasil, em três, quatro 

unidades, como você faz que todo esteja no mesmo nível de informação? Fica muito difícil 

que a comunicação que tenha que fluir venha sem esses papéis de liderança, sem papéis de 

centralização e unificação da informação.  

 

Existem empresas que funcionam com o funcionário como protagonista?  

F.E.: Eu não conheço ainda nenhuma. Eu acho que todas estão trabalhando para este 

momento. Entram outros fatores, quando você tem aquele cara altamente engajado ou aquele 

cara que entende muito bem a empresa e ele distribui informação que ele mesmo gere e faz 

com que a coisa funcione, muitas vezes ele também muda de empresa. Qual o grande risco 

das empresas? Se a informação está no seu recurso e só nele, ou se ele é a peça fundamental 

da sua comunicação, se você perde o recurso, o que acontece com ela? Porque eu defendo 

muito a evolução de uma plataforma corporativa como a intranet, justamente para a gente 

centralizar a informação, para a gente reter o conhecimento destes funcionários. A gente em 

outra questão aí, que é reter o conhecimento também da empresa, porque é da empresa, faz 

parte dos processos dela. Se você tira esse cara ou esse cara sai por algum motivo e vai para 

uma outra instituição, você criou um gap e daí como você repõe aquilo na mesma velocidade 

e funcionando da mesma forma? Às vezes é impossível. O desenvolvimento de uma 

plataforma corporativa, mesmo que você abra para seus funcionários as redes sociais, as 

coisas evoluam, reter isso dentro de uma plataforma, trocando informação estou trocando por 
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ela, estou trocando documento, estou trocando por ela. Passa ser o depositório da informação, 

passa a ser ali meu banco de dados de pesquisa, minha avaliação estatística de quantas deram 

curtiram e de quantas não curtiram o que eu faço com essa informação; isso tudo está 

segregado em uma plataforma só; facilita as métricas, facilita as estatísticas, facilita você 

mensurar outras coisas. Eu acho que por mais que você tenha funcionários geradores dessa 

informação, ela tem que estar aqui esperando o momento que os caras saiam e que eu possa 

colocar outro e a informação continuar funcionando, em movimentando.  

 

A proposta é uma intranet que não seja estática? Ela está circulando informações, ela está 

recebendo?  

F.E.: Hoje é um modelo é uma intranet que seja um centro de inteligência, seja um modelo 

para retenção da informação, distribuição dessa informação para que ela seja colaborativa, 

para que ele apoie outras ações que os funcionários queiram fazer. Ela seja uma plataforma 

única. Vou dar um exemplo, que eu fiquei sabendo na hora do almoço. O meu pessoal fez 

uma plataforma de pedido de açaí. Então toda sexta-feira, eles pedem para uma empresa 

trazer, o pessoal gosta muito de açaí aqui dentro. Criaram uma plataforma e todo mundo entra 

ali e pede, centraliza e um cara só liga para empresa e o cara vem trazer açaí para todo mundo. 

Isso é legal, é positivo. Eu posso ter dentro da intranet da empresa criar uma comunidade em 

favor de algum hoby, onde x pessoas dessa empresa compartilhem do mesmo, das suas 

preferências e que queiram fazer parte dessa comunidade, que elas possam trocar informações 

ali dentro. Isso é positivo, por que não? Imagina que você trabalha numa empresa de 

brinquedo e seu hoby é miniatura, seu hoby de alguma forma é brinquedos dos anos 20, 30 e 

você descobre que dentro da empresa existem mais 50 pessoas que têm a mesma preferência e 

quanta troca de informações, daqui nascer idéias para novos brinquedos, sugestões para 

incremento da empresa. Então a partir do momento que a gente olha você amplia lente para 

esse tipo de situação, você diz, como pode ser positivo, como pode ser bacana. Então até 

outros assuntos. Na verdade o que você está fazendo é ajudando que as pessoas se integrem, 

que elas se relacionem, cria um clima organizacional mais positivo; a intranet tem esse papel 

também. Uma intranet bem mais evoluída.  

 

Hoje, na sua opinião, que tipo de comunicação está sendo praticada nas empresas? 

F.E.: São várias frentes. Você tem a comunicação desde levar a informação com segurança. 

Segurança tanto em aspecto de prevenção de acidentes até segurança da informação, você está 

levando informações do que o mercado está falando da empresa, o que o cenário, que macro 
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ambiente que a empresa se encontra, quais são as forças que pode ser positiva ou negativa 

para a empresa, então caiu o dólar, subiu a cotação da farinha de trigo. Esse tipo de 

informação vai auxiliar a tomada de decisão dentro da empresa. Você tem informações que a 

sua assessoria de imprensa gera sobre a empresa: a empresa ganhou um prêmio, a empresa 

participou de um evento, a empresa está montando um evento, quer dizer, você está mantendo 

seus funcionários atualizados com que está acontecendo. Você pode ter informações que 

divulguem novas ferramentas. Então agora na intranet nós criamos um canal de pesquisa, 

então vai lá e colabore. Você tem vários tipos de informações para se comunicar, desde 

daquela intranet mais básica, que o cara está comunicando a data de aniversário dos 

funcionários, o cardápio do restaurante ou a lista de restaurantes próximos a empresa até onde 

as pessoas estão criando áreas para grupos fazerem reuniões virtuais, trocarem informações, 

documentos, colaborar, grupos de inovação. Têm empresas que criam grupos de inovação, 

onde você se pega colaboradores de diversas áreas para interagir e discutir outras 

possibilidades' Campanha doação de sangue, campanha do agasalho, dia da mulher, evento 

social, evento comemorativo, como eu uso intranet. Nós criamos uma plataforma muito 

bacana. Nós criamos dentro da intranet da telefônica um canal interativo e lúdico dos 

principais problemas e dos principais questionamentos que ocorrem dentro da empresa. Toda 

empresa tem lá seu guia de procedimento interno, políticas internas, geralmente é um 

calhamaço de coisas que ninguém lê. O que nós fizemos? A gente pegou os principais pontos 

mais levantados da central de atendimento interno e trouxe para esse canal. Quando eu perco 

o celular da empresa o que eu faço? Quando o computador quebra, quem eu aciono? Qual a 

política de pegar ou não taxi? Quando que a empresa me abre isso? Os pontos de mais 

questionamentos da empresa, a gente trouxe para um hot site, onde está aberta essa 

informação.  

 

Como vocês selecionaram? 

F.E.: Pelas as ocorrências de chamadas. Quais são os tópicos que mais levantam chamados; 

onde as pessoas estão mais tendo dúvidas e a gente colocou isso num canal. Tem toda a 

política lá tem, mas tem as principais, as mais questionadas. Isso melhorou tremendamente a 

comunicação dentro da empresa.  

 

Posso dizer que a questão da comunicação interna, a importância dela, ultrapassaria a 

questão do que a gente falou inicialmente, somente do fortalecimento da máquina, quando 

você coloca de processo colaborativo?   
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F.E.: Eu acho que está tudo ligado, porque, por exemplo, se você trabalha em uma empresa e 

você não consegue entender os processos internos, acha que a empresa é bagunçada, você vai 

olhar bem para essa empresa. Que nem hoje, como a gente trabalha com a Telefônica, a gente 

sabe que a Telefônica é uma empresa que tem alto nível de ocorrências de reclamações e tudo 

mais, mas quando você conversa com um funcionário da Telefônica, ele entende os problemas 

da empresa, ele sabe por que acontece aquilo, ele sabe que muito que se fala no mercado não 

é uma verdade porque ele está vivendo ali, ele está mais próximo do que está acontecendo. É 

a mesma coisa que acontece com a Eletropaulo, onde todo mundo sabe o problema do apagão 

não é um problema da empresa ou porque ocorreu não era tão grave e isso é muito positivo 

para a marca. Se no mínimo seu público interno entende e sabe a importância e são defensores 

da marca e entendem quais são os limitadores, tudo que acontece, ele faz parte daquilo, você 

está falando de um processo de construção de marca também. Se não como você vai para fora 

dizer que você não tem culpa de um determinado problema, do apagão, se os seus 

funcionários sabem que é um problema seu? Como você vai para o mercado dizer isso? Não 

se sustenta, a partir do momento que você vai para o mercado e diz não é um problema nosso 

e a gente demora uma semana para responder e responde de uma forma assertiva, até para 

também ouvir os funcionários e entender o porquê aconteceu aquilo. Esses caras vão ser os 

primeiros ir para o mercado potencializar as informações que você está distribuindo. Uma 

coisa está muito ligada com a outra. Por isso, cada vez mais a gente aqui, como uma agência 

de comunicação, a comunicação ela tem que ser a mesma para todos os públicos. Ela tem que 

ter a mesma verdade implícita. Não pode ser uma verdade de mentirinha.  

 

Mas quando você fala a mesma, é a mesma informação dita da mesma maneira, da mesma 

forma?  

F.E.: Cada vez mais dita da mesma maneira.  

  

Utilizando os mesmos meios?  

F.E.: Sim, por que não? A Net já está fazendo isso. A Net com esta campanha que eles estão 

colocando no ar é a mesma campanha que eles fazem internamente. Eles fizeram esta 

campanha internamente, Pro Net agora, é a mesma da Comunicação interna e a mesma que 

está indo para o mercado. Faz muito sentido, tem muito haver. Só que de uma forma, para o 

Net é Agora é assim eu falar isso para todo mundo internamente na empresa, eu coloco todo 

mundo em um estado de alerta, um entendimento de conceito, é agora, a gente tem que fazer, 

eu tenho que atender o cliente agora, tenho que fazer direito agora. Pro Net é Agora seu 
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cliente lá na ponta, você que é o cara que está lá na ponta, você está recebendo tudo agora; 

você está se atualizando, porque a empresa está te atualizando tudo agora. É mesma 

comunicação, mas obviamente que vai ter conotações um pouquinho. Tem uma nuança ai 

diferente, mas é a mesma, a essência é a mesma.  

 

A internet traz um ponto negativo que é o excesso de informação. E na comunicação interna? 

F.E.: Corre-se o risco e em muitos casos até acontece. O excesso de informação é tão grande 

que a tendência é o cara não ler nada, não se envolver com nada, mas é por isso que o trabalho 

de planejamento cada vez é mais requisitado, como por exemplo, hoje aqui a agência tem se 

fortalecido muito no âmbito do planejamento. Quando a gente planeja uma comunicação 

interna, a gente sabe tudo que vai falar durante o ano. A empresa se preocupa em eleger 

momentos, por exemplo, essa é a semana que eu vou falar sobre a segurança da informação. 

Na semana que vem, eu não vou falar sobre segurança da informação, eu vou falar de alguma 

campanha, por exemplo, de doação de sangue. Então quando você faz o planejamento da 

comunicação o que você faz? Você distribui essa informação e você cria um canal para essa 

informação que vem por fases. Você cria o canal que são para as informações, que vão 

acontecer em paralelo: nota do mercado saiu uma informação urgente, todo mundo precisa 

saber, você cria um canal específico para aquilo. Aí o nosso trabalho é identificar quais são os 

canais mais efetivos para cada tipo de comunicação e coloca isso num planejamento de 

comunicação adequada. Para quê? Para eu cada vez menos ter simultaneidade de veículos 

com informações pertinentes para ele. É uma distribuição que acontece.  

 

E pesquisas neste contexto da comunicação interna?  

F.E.: As empresas que têm um trabalho mais aprimorado da comunicação interna fazem isso 

quase que trimestralmente. Então a gente solicita e muitas vezes a gente faz esse trabalho, que 

é de três em três meses, de validação de cada canal de comunicação. Quanto aquele canal está 

sendo bem recebido, está sendo mal recebido; você monta um score e aí você decide se você 

faz uma repaginação do canal, você substitui ele, se outro engloba a informação. Este é um 

exercício que a empresa tem que fazer constantemente.  

E a questão das redes informais de comunicação, como fica neste contexto de mídias sociais 

dentro da empresa?  

F.E.: O que as empresas estão fazendo e a gente inclusive faz aqui é monitorar isso. O papel 

de quem está monitorando as redes sociais para absorver um pouco essas informações e levar 

para comunicação e ver como a empresa vai trabalhar isso, qual a política da empresa, é um 
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ponto. O outro ponto é dentro da instituição você ter pessoas que tenham essa sensibilidade, 

muitas vezes o líder, o gestor, o coordenador, de entender o que está acontecendo e subir de 

novo e falar: está acontecendo essa informação, como a gente trata ela internamente. Eu vi 

alguns casos de empresas que até se antecipam. Elas se antecipam na informação e acabam 

anulando a tal da rádio peão. Tem muito haver com a política que a empresa adota, o quanto 

para ela é importante deixar a rádio peão acontecer, que é fonte de informação ou anular esse 

processo. Quem contou um caso, ah o Boticário. O Boticário criou uma mídia no banheiro, 

onde além de levar informações que tinham muita pertinência, que eram muito importantes, 

havia um espaço ainda para você devolver. Olha que bacana. Você pode ir lá no cartaz e 

escrever seu comentário, sua critica ou sua sugestão, lá no cartaz do banheiro.   

  

Anônimo?  

F.E.: Anônimo. Disse que é um sucesso esse canal dentro do Boticário. Então sempre uma 

boa ideia acontece quando você analisa de fato o que está acontecendo internamente, como é 

seu público, o que ele precisa falar o que ele não precisa falar. O planejamento faz isso.  
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ANEXO 8 

Entrevista com a professora Dra. Marlene Marchiori, da Universidade Estadual de 

Londrina 

Dia: 07 de outubro de 2011 

Entrevista concedida via Skype 

 

Como a senhora definiria comunicação?  

 Marlene Marchiori: Eu vejo comunicação primeiro como um fenômeno que ocorre nas 

organizações, muito mais.com espírito de construir relações e, portanto interações do que 

necessariamente você olhar para a comunicação simplesmente na questão ou na relação 

emissor, receptor ou mensagem. Eu vejo a comunicação como uma possibilidade inclusive de 

construção de conhecimento nas organizações, através do que a gente pode dizer, por 

exemplo, não do processo de comunicação, o que eu chamo é a comunicação como processo. 

É a comunicação que não tem início, não tem meio, não tem fim, por exemplo, de acordo com 

Berger, mas é uma-comunicação em movimento, ela é contínua na organização. É isso que eu 

entendo por comunicação.    

 

Quando ocorre efetivamente a comunicação interna na empresa? Qual sua opinião sobre 

isso? 

M.M: Se a gente pegar o conceito básico de comunicação interna, a gente vai entender 

primeiro que comunicação interna não é endomarketing. Acho que é bastante oportuno deixar 

isto bem claro, porque quando você está trabalhando... eu precisaria da comunicação interna 

para ter o endomarketing. Por que estou dizendo isso? Quando a gente trabalha o 

endomarketing nas organizações, você desenvolve atividade ou conscientiza ou trabalha no 

sentido de discutir determinados aspectos ao atendimento ao cliente, por exemplo, da 

excelência ao atendimento ao cliente. Só que veja, para você bem entender ao cliente, que isso 

para mim é endomarketing, desde que você pegar o conceito de Berim, que registrou tal e etc., 

o que você precisa? Você precisa das pessoas envolvidas na organização. Você precisa das 

pessoas, por exemplo, se sentindo presentes naquela organização, se sentido úteis naquele 

espaço, vamos falar assim, se a gente entender organização como um espaço onde as pessoas 

habitam, tenha o seu individual e esse individual tem que ser processado dentro. de um 

coletivo, dentro de um respeito, como se fosse uma comunidade que vive num determinado 

bairro. Quer dizer, eu sai da minha casa e deixar o portão aberto naquela comunidade, por 

exemplo, isso não é uma atitude legal, então vamos respeitar esse convívio coletivo, onde 
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você tem nesses espaços organizacionais o entendimento que ao trabalharmos a comunicação 

interna, o que vai conseguir? Você vai ter, por exemplo, necessariamente a relação 

principalmente entre o superior e o subordinado, entre o liderado e líder, entre o supervisor e 

o operário, entre o diretor e o gestor, entre todos os diferentes fluxos que você pode ter numa 

organização desenvolvida. Eu acho que a comunicação interna ela facilita o relacionamento 

interno dos. diferentes grupos que fazem aquela organização. Eu acho que se eu fosse 

trabalhar de forma resumida seria esse que eu acabei de falar. Se a gente trabalhar os 

conceitos que eu, por exemplo, venho escrevendo sobre eles, etc. o que a gente vai ver? A 

gente vai ver que dentro da questão da comunicação interna você tem redes formais e 

informais, comunicação formal e informal, fluxo ascendente, descendente, horizontal, 

transversal. você tem comunicação por meio dos veículos, por exemplo, que não 

necessariamente ela só informacional, vai depender da maneira com que você trata isso e você 

teria também os diferentes tipos de comunicação. Aí gente vai falar da comunicação 

unidirecional, que é a informacional, mais tida como mecanicista, como a gente vai falara da 

comunicação, por exemplo, interativa, que aquela que na realidade transaciona, mas não 

constrói um significado compartilhado e da comunicação transacional, que é onde emerge 

pelo emissor e pelo receptor uma linha comum, por exemplo, que é justamente o momento 

onde você constrói o significado, onde você adquiri sentido para aquilo que você 

definitivamente faz como grupo, como etc. É como grupo que eu digo, a gente está falando de 

relacionamento, a comunicação interna ela prioriza muito isso. Da mesma maneira que a 

atividade de relações públicas e comunicação, por exemplo, precisa trabalhar com seus 

diferentes stakeholders ou públicos essenciais, você precisa olhar primeiramente para as 

questões internas. Eu acho que há uma evolução da comunicação interna, no meu 

entendimento, no sentido que você, por exemplo, não tem mais necessariamente a 

comunicação centrada na área de comunicação, trabalhando, se pautando pelo o que, como, 

onde e por que, que aí eu acho que é um aspecto extremamente informacional, importante, 

fundamental, mas é preciso a gente olhar primeiro para o que eu chamo não comunicação de 

fatos ocorridos, mas a construção dos fatos que serão comunicados, que eu chamo isso de 

comunicação estratégica, inclusive, que está muito naquilo que eu falei, no olhar a 

comunicação como um processo que está construindo aquela realidade, que é o meu conceito 

de cultura inclusive. Se você for meu conceito de cultura, ele não está na perspectiva 

funcionalista, ele está muito mais na perspectiva interpretativa, na questão interacional; 

relacional e não necessariamente só na construção de sentidos. Hoje a gente está trabalhando 

também no contra sentido. Então as diferenças que podem levar a construção de um sentido 
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como pode manter um contra. sentido, no processo de que, por exemplo, não é que eu cheguei 

ao consenso, mas, por exemplo, Dietz hoje, não sei você viu aquele livro nosso: Comunicação 

e Organização: reflexões, processos e práticas; o Dietz fala ali de comunicação colaborativa, 

quer dizer é o a+b=C, quer dizer em termos de organização. Aí eu acho que a gente tem 

diálogo, tem essa questão, por exemplo, revelada nas pesquisas da Aberje como comunicação 

face a face. Por exemplo, uma reunião não deixa de ser uma comunicação face a face, não 

deixa de ser um momento de diálogo, mas o que eu acho que as organizações precisam fazer, 

elas precisam na realidade por menos estrutura que você queira dar para aquele processo, para 

que flua como um processo verdadeiro, por exemplo, ele precisa estar organizado, as pessoas 

precisam encontrar uma maneira de ao conversarem, por exemplo, para a construção destes 

significados compartilhados, elas entenderem o que elas fazem; elas processarem, por 

exemplo, 'o.valor daquela. atitude perante a complexidade daquela organização como um 

todo: Eu acho que isso é trabalho da comunicação interna. Veja que a gente sai da esfera de 

olhar a comunicação no departamento, onde o gestor de comunicação direciona a 

comunicação interna, seja na área de recursos humanos, ou seja, na área de comunicação há 

uma tendência nas pesquisas para a comunicação interna se dirigir para a área de 

comunicação corporativa, não mais centrada na área de recursos humanos, mas 

independentemente disso o mais importante que as pessoas aprendam a fazer comunicação. 

Portanto. eu acho que a grande função hoje da comunicação interna é educar em 

comunicação. Por quê? Nas pesquisas do ABC, você tem o seguinte: 14% está na mídia, 

como é que eu tomo uma decisão, eu como uma pessoa na organização? 14% está na mídia; 

trinta e poucos porcentos se concentram nos processos, por exemplo, uma recepção e 

acolhimento, socialização do indivíduo é um processo; o atendimento ao cliente é um 

processo; a prática de uma política na organização é um processo. 14% na mídia, 30% nos 

processos e acho que 58%, se eu estiver somando corretamente, está na pessoa mais próxima 

a ele. Então, por exemplo, pode ser meu gestor, se eu for uma pessoa que tem um líder; pode 

ser meu chefe imediato. Então veja que nesse campo a gente precisa atuar de uma maneira 

mais abrangente, no processamento destas relações. A comunicação educar no sentido de as 

pessoas saberem o que é mais dó' que saber o que é passarem a serem realmente, pessoas que 

valorizam a comunicação não só como executor de uma tarefa. Se você pegar os livros, não 

todos os livros da área de administração, mas grande parte das obras na área de administração, 

elas tratam a questão da comunicação, não estou falando só interna, com o seguinte: eu 

preciso das informações para desenvolver aquela atividade. Aquela informação me causou 

uma atitude, eu tive comunicação, ok, Eu não estou conseguindo desenvolver aquela 
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atividade, é uma atividade complexa, aí se faz uma reunião para discutir e aí isso 

comunicação. A comunicação não é só isso. Comunicação tem uma força dentro do que o que 

já está colocando aí que ela pode mover a organização. Existem teorias... eu fiz artigo sobre 

isso, não sei se foi do Intercom, que fala a comunicação constitui a própria organização. 

Existe o Taylor que fala da auto organização, que a comunicação que por si só é auto 

organizante. Quer dizer, dá para você trabalhar uma série de coisa. Eu me alonguei bastante 

nas respostas porque são muitos aspectos que existem quando fala de comunicação nas 

organizações.  

 

Eu queria que a professora falasse sobre relacionamento? Como à senhora a entende a 

questão do relacionamento na empresa? Como ele dever ser? Qual a participação do setor e 

dos profissionais de comunicação nesse relacionamento? Basicamente entre funcionários e 

empresa e mesmo entre os próprios funcionários.  

M.M: Eu acho que é assim existem dois aspectos. Talvez eu repita alguma coisa que eu já 

tenha falado. A primeira questão, o que é relacionamento.• Por exemplo, eu acho que a gente 

precisa ter definido bastante claro. Vamos supor se você pegar, não me lembro agora o nome 

do autor, mas ele fala inclusive que o relacionamento na realidade são padrões de integração. 

Quando você passa a interagir com aquele outro sujeito, você necessariamente está tendo um 

relacionamento, por exemplo, trata de interação mútua ou interação reativa. Então a gente está 

estudando bastante este tema de interação, é um projeto de pesquisa do CNPQ. A gente vem 

estudando isso em dois pólos diferentes: numa organização privada e numa organização, 

numa ONG, pra ver como se dão esses processos interacionais, mas na realidade é eu acho 

que você tem por base entender que você precisa observar da organização como é esses 

padrões de interação acontecem, como esses relacionamentos se fazem, se dão, volta à 

questão comunicação habilitar, capacitar os sujeitos para o entendimento do valor dos 

relacionamentos e que você tem que ser uma pessoa na realidade, tem que ser, estou sendo 

extremamente funcionalista, mas que você entenda o que é comunicação e pratique 

comunicação, da mesma maneira que área de comunicação precisa incentivar a comunicação 

relacional, vamos dizer assim, ou comunicação interacional por meio da dialogicidade que é o 

diálogo das conversações. A gente também tem texto, tem tudo isso em termos de 

organização. Entra a questão do discurso, não só a questão da comunicação. Ela tem isso 

como fomentando a própria a realidade da organização. Esse aspecto. O segundo aspecto, isso 

também precisa ser dito formalmente. Ai eu acho que retoma a questão não transacional, mas 

interacional da comunicação. Talvez pode até ser a informacional, mas eu estou entendendo a 
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informacional como é se ela fosse de setas de um único lado, ela não é uma comunicação de 

duas mãos. Aí eu questiono porque eu preciso do sujeito entendendo para eu tido 

comunicação, se eu não estou trabalhando só com informação. Então eu acho é o trabalho da 

área de comunicação ela está aí nestas duas questões: estimular que esses processos ocorram 

por meio das pessoas que constroem aquela organização e no segundo momento que 

mensagens, quem esclarecimentos, que clarezas, por exemplo, de determinados processos as 

precisam passar a ter para que elas possam compreender melhor aquele negócio, gerenciar 

melhor aquele processo, não deixando de observar a organização como um todo. Acho que 

são esses dois trabalhos que pesam bastante na questão da organização. Esses dois trabalhos 

hoje que pesam na questão da comunicação. Não é você trazer tudo para a comunicação 

interna. Então agora nós não temos uma circulação de mensagem se não for através da 

comunicação interna entende? Acho que é humanamente impossível hoje pela dinamicidade, 

pela questão da globalização, pela questão da, esqueci o nome como a gente fala, que é da se 

eu falo agora, você já está reinterpretando aquilo que eu falei. Essa dinâmica toda deste 

processo é uma coisa louca, é muito complexa a questão da comunicação. Eu vejo assim e não 

queria deixar de falar para você uma questão que eu acho que é fundamental dentro disso que 

é não são as teorias, mas as visões da administração, da gestão das organizações, elas estão 

muito mais centradas no aspecto externo do que no aspecto interno. Vamos dizer assim, o 

meu foco do planejamento estratégico é olhar para o ambiente, interagir, sem problema 

algum, isso está perfeito. Não posso ser um ser isolado, mas eu acho que faz tudo isso é essa 

força interna. Eu acho que a gente deveria dar um olhar mais intenso para essa força interna, 

tanto é que pela pesquisa da Watson White, por exemplo, as organizações de alta efetividade 

são as organizações que tem claro, as pessoas. têm claro o negócio, as pessoas sabem os que 

elas fazem e as pessoas tomam decisões pelo menos nos assuntos que afetem a elas, ou seja, 

não adianta você querer participar de todos os processos porque isso é humanamente 

impossível, mas a organização, entre aspas, deve o respeito nos processos que você faz parte 

deles, que vai te envolver, envolver não, que vai te atingir, vamos falar assim.  

No mecanicismo, a gente tem os papéis muito definidos quando a gente pensa em 

comunicação, que é o emissor, no caso da comunicação interna, que seria a empresa; os 

receptores, os  funcionários; e daí existe um feedback esperado desses receptores. Nessa nova 

realidade que a gente está falando aqui. Quais são esses papéis? Existem esses papéis 

definidos? 

M.M: Esses dois trabalhos hoje que pesam na questão da comunicação. Não é você trazer 

tudo para a comunicação interna. Então agora nós não temos uma circulação de mensagem se 
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não for através da comunicação interna entende? Acho que é humanamente impossível hoje 

pela dinamicidade, pela questão da globalização, pela questão da, esqueci o nome como a 

gente fala, que é da se eu falo agora, você já está reinterpretando aquilo que eu falei. Essa 

dinâmica  toda deste processo é uma coisa louca, é muito complexa a questão da 

comunicação. Eu vejo assim e não queria deixar de falar para você uma questão que eu acho 

que é fundamental dentro disso que é, não são as teorias, mas as visões da administração, da 

gestão das organizações, elas estão muito mais centradas no aspecto externo do que no 

aspecto interno. Vamos dizer assim, o meu foco do planejamento estratégico é olhar para o 

ambiente, interagir, sem problema algum, isso está perfeito. Não posso ser um ser isolado, 

mas eu acho que faz tudo isso é essa força interna. Eu acho que a gente deveria dar um olhar 

mais intenso para essa força interna, tanto é que pela pesquisa da Watson White, por exemplo, 

as organizações de alta efetividade são as organizações que tem claro, as pessoas têm claro o 

negócio, as pessoas sabem os que elas fazem e as pessoas tomam decisões pelo menos nos 

assuntos que afetem a elas, ou seja, não adianta você querer participar de todos os processos 

porque isso é humanamente impossível, mas a organização, entre aspas, deve o respeito nos 

processos que você faz parte deles, que vai te envolver, envolver não, que vai te atingir, 

vamos falar assim.  

 

No mecanicismo, a gente tem os papéis muito definidos quando a gente pensa em 

comunicação, que é o emissor, no caso da comunicação interna, que seria a empresa; os 

receptores, os funcionários; e daí existe um feedback esperado desses receptores. Nessa nova 

realidade que a gente está falando aqui. Quais são esses papéis? Existem esses papéis 

definidos? 

M.M: Existem o emissor e o receptor da mesma maneira, só que as vezes o receptor passa a 

ser emissor e o emissor passa receptor. Há uma interação. Quando essas pessoas 

interacionam, que é o que Barja chama por exemplo, de comunicação interacional e não 

informacional, que é informacional é de mão única, é unidirecional. Quando a seta vai para 

direita e volta para esquerda, aí esses papéis também se invertem, vamos falar assim. Por 

exemplo, a organização ouvir é uma inversão, se a gente for pensar, porque geralmente a 

organização demanda; a organização dita. Quando ela está ouvindo há uma inversão nesse 

papel, por exemplo, quando ela conhece aspiração de seu cliente para mudar um produto; mas 

isso não é comunicação interna. Quando ela conhece aspiração do seu funcionário para 

modificar uma determinada política isso é comunicação interna, quer dizer, no espaço dessa 

organização. O quanto que isso não faz, por exemplo,  nesse espaço a gente possa a partir 
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desse entendimento de comunicação,  a gente começar a criar justamente o que o Barje fala 

que é a comunicação interacional  e aí essa troca que a gente está falando. O emissor, que 

acabou de, por exemplo, eu estou aqui falando com você, você de repente está me demando 

uma nova pergunta e a gente está num processo de interação, etc e tal, que de repente você vai 

juntar a minha opinião com a opinião de outra pessoa, e aí você vai dar uma costurada, 

perceber que isso tem a ver com isso, isso não tem haver com isso e aí você consegue, quer 

dizer, você está colocando todas estas opiniões e construindo um significado. Quando você 

fizer que essas pessoas, por exemplo, interajam e, por exemplo, através de um olhar, através 

de uma fala, seja lá do que for, das inúmeras formas de se comunicar, por exemplo, vamos 

dizer assim, essas pessoas conseguem encontrar um valor comum naquilo que elas estão 

desenvolvendo, aí o que eles chamam de comunicação transacional. Ele vai para outros tipos 

de comunicação. Ele vai pra a comunicação como comunidade, aí tem a comunicação também 

como persuasão, que é habilidade de influenciar, isso a gente estuda e não quer dizer que seja 

negativo, porque senão a gente diria que todo líder é negativo, porque o conceito básico da 

liderança é esse, de influenciar, mas eu acho que a grande tendência hoje na área de 

comunicação interna é a gente olhar para as relações entre líderes e liderados, tanto é que nos 

Estados Unidos, tem um artigo, sobre liderança discursiva, que é a liderança dos 

relacionamentos, que é liderança do diálogo, que é daquela autora Guaidorf, não sei se você já 

ouviu falar dela, mas ela trabalha bastante isso; ela tem inclusive duas obras sobre isso, nos 

Estados Unidos. Ela vai para a questão não do nível individual, ela vai para a questão do 

grupal, em termos de liderança, daí ela segue a psicologia, questiona a psicologia e vai para 

área do que ela chama de liderança discursiva, que nada mais é, do que a liderança por meio 

dos relacionamentos entre essas pessoas. 

 

Em sua opinião hoje, as nossas empresas, as nossas organizações estão em que nível desta 

comunicação? Já estão preparadas? Já estão praticando esta comunicação mais interativa 

ou ainda está na informacional? 

M.M: A última pesquisa da ABERJE, não a da 2011, se você tem do valor da comunicação 

corporativa?  

 

Não, não tenho 

M.M: A última pesquisa da ABERJE, pegar o valor da comunicação corporativa, acho que é 

de dois anos atrás, não se não me engano, não sei agora se é cinqüenta e poucos por cento, 

oitenta poucos por cento, acho que cinqüenta e poucos por cento, só um minutinho. A de 
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2008, que foi a última vez que tabulou, não é de 2008, eu acho que é 2009, veja como o 

negócio é recente. Você conhece a revista que a ABERJE publica? 

 

Conheço 

M.M: Você olha lá no valor da comunicação corporativa. Você está vendo aí? Essa aqui. Esta 

revista aqui do Valor Setorial Comunicação Corporativa de 2009. Papel da comunicação 

interna, 57% ainda é informar, interacional 20%, monitorar 20%, alinhar informação 15% e 

intermediar 10%. Nós fizemos uma pesquisa, o meu grupo, que é o Gecorp, Grupo de Estudos 

da Comunicação Organizacional, e nessa pesquisa a gente tem a, se eu não me engano, o 

nível, posso até abrir aqui, o nível interacional ele está aparecendo na, deixa eu ver aqui na 

pesquisa. Na nossa pesquisa da Gecorp, de que forma se dá o processo de  comunicação 

interna ? São voltadas ao envolvimento de todos 36%, comunicação voltada a informação 

24%, comunicação voltada para resultados 9%. Há uma tendência no sentido de se ter, estar 

observando a presença da comunicação interacional nas organizações. 

 

Mas ainda fica mais a informacional? 

M.M: Na pesquisa da ABERJE sim, com as 500 maiores. Na pesquisa do Gecorp, que é com 

as 150 de 2009, a comunicação voltada ao envolvimento de todos é 36%, comunicação 

voltada a informação é 24%.  

 

 

Já diminuiu bastante? 

M.M: Há uma tendência de se trabalhar mais a questão da interação, vamos falar assim, tanto 

é que na característica predominante do trabalho de comunicação interna da organização, a 

comunicação estratégica é 46% contra comunicação participativa 28%, contra comunicação 

como instrumento 9%, comunicação dialógica, já surgiu aqui 14% e não responderam só 3%. 

Dá para ver que há uma consciência neste sentido. Os veículos, que eu digo escrito não dão 

mais conta gente, só eles não dão mais conta, mantê-lo a comunicação. 

 

Por que as organizações estão buscando, por esses números até, mudar a comunicação? Ao 

que se deve a um novo perfil? 

M.M: É muito importante, não é que eles estão mudando para uma comunicação interativa, 

elas estão, além de trabalhar com a questão da comunicação informacional vamos falar assim, 

há uma tendência das empresas trabalharem também com a comunicação interacional. Isso 
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não quer dizer que elas estão deixando de fazer informativos, percebe. Isto até caberia de 

fazer uma nova pesquisa.  

 

Elas estão incluindo algo mais interativo? 

M.M: Eu vejo que isso uma das questões que a gente pode colocar, eu não fiz pesquisa para 

responder essa pergunta. Uma das questões que a gente pode colocar eu diria é a próprio 

amadurecimento desse grupo que está na organização, por quê? Por exemplo, ele participa de 

inúmeros ambientes e não está mais restrito no ambiente organizacional. Então o que está 

acontecendo? Ele começa a questionar mais e dentro desses questionamentos, a organização 

precisa ter um movimento diferente, senão daqui a pouco ela vai ser cobrada, ela vai ser 

totalmente reativa e não pró-ativa em relação inclusive aos funcionários. Então eu vejo que o 

próprio amadurecimento da sociedade, o nível de exigência que se tem, o nível de informação 

que você tem, de discussões das questões, tudo mais aberto, mais democrático, etc e tal, tudo 

isso faz com que a organização também precisa dar conta disso. A maneira dela dar conta 

disso é ela flexibilizar e não só determinar.  

 

 

Quanto a questão dos funcionários têm um novo perfil que venha a provocar os desafios para 

a comunicação interna? 

M.M: O que eu posso dizer é um autor que se chama Dafiti, que ele diz o seguinte, acho que 

2007, 2008, é muito recente: um dos grandes desafios organizacionais, as pessoas elas querem 

crescimento profissional e crescimento pessoal. Eu acho que só aí já consegue ter um 

parâmetro interessante de possibilidade de você analisar.  

 

A questão das redes sociais hoje, que nós estamos expostos a comunicação mais interativa 

fora das empresas. O que isso traz de desafios para as empresas? Hoje um funcionário, ele 

pode não ter acesso ao computador da empresa, mas ele tem acesso ao celular dele, que pode 

ter acesso a internet. O que isso traz de desafios para as empresas, na comunicação? 

M.M: Eu vou ser muito sincera. Eu acho que a grande questão das redes é a possibilidade de 

troca, de interação muito mais mútua, segundo Primo, do que reativa, por exemplo. Eu acho 

assim, eu não sou uma pessoa talvez habilitada para responder isso. Eu acho que tem que ser 

alguém que estuda a questão das redes sociais. Eu não estudo as redes sociais. O que eu diria 

para você, eu acho que está na resposta da questão anterior. Eu acho que o volume de 

participações que você tem, de questões que te levar a rever os processos, o teu 
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amadurecimento, eu acho que tudo isso faz com que, por exemplo, a gente queira se 

comunicar mais, queira se relacionar mais. A gente se comunica interagindo justamente. Eu 

acho que a gente não consegue se comunicar se a gente não interagir. Dentro deste espírito, eu 

acho que, eu diria, por exemplo, que a comunicação que ela tem muito mais a possibilidade de 

se constituir espaços ou organizações, a comunicação constituindo isso, quer dizer, criando 

isso, desenvolvendo isso, do que necessariamente sendo mero agente de divulgação dessa 

organização. Eu não estou te respondendo redes sociais, eu não tenho conhecimento para te 

responder isso.  

 

Queria falar um pouco sobre cultura organizacional. Eu queria saber da senhora, como, na 

sua opinião se constrói a cultura organizacional?  

M.M: Vamos pensar assim...nós...Existem várias perspectivas de se olhar cultura. A primeira 

delas, se você pega lá, organização como, organização integrada, organização diferenciada, 

organização fragmentada. Essas três realidades podem existir em um mesmo espaço, num 

mesmo ambiente e talvez até com as mesmas pessoas. O que a gente quer dizer com isso? 

Num primeiro momento que você tem realidades que são realidades se fazem pelas pessoas e 

os processos aonde a essas pessoas... Vamos começar, eu não quero repetir a questão 

interacional, mas  é basicamente isso. Veja assim: a linha funcionalista vai ditar uma cultura, 

a linha interpretativa vai constituir, construir essa cultura, ou seja, as pessoas através dos seus 

processos interacionais constroem aquilo que tem valor para elas. Quando elas estão nesta 

discussão, o que elas estão fazendo? Elas estão amadurecendo o seu pensamento, estão saindo 

do seu nível subconsciente e discutindo. Amadureceu, fechou a ideia, o que vai acontecer? 

Você tem um novo processo em desenvolvimento naquela organização, eu começo a me, 

entre aspas, acostumar com aquela atividade novamente, vou incorporando aquilo, 

incorporando aquilo, virou no meu subconsciente de novo e eu naturalmente me comporto 

sobre aquela determinada atitude de forma diferente do que eu vinha me comportando porque 

houve esse processo de maturação, de discussão, emergiu uma situação, discutimos, 

chegamos em um consenso, numa colaboração, seja lá o que for, reviu meu pensamento e eu 

começo, coloco aqui dentro de mim de novo, é como se fosse isso. É isso quando a gente está 

dizendo que está formando a cultura. Um problema seríssimo que acontece nas organizações, 

quando você não vê a cultura na perspectiva interpretativa. A crítica seria dar voz aos sujeitos, 

as questões das submissões, por exemplo, que talvez pudesse até ser amenizadas, entre aspas, 

se a gente uma perspectiva interpretativa mais ativa nas organizações. A pós moderna cada 

discurso altera a realidade. Quando a gente está falando da questão da cultura na perspectiva 
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interpretativa é justamente essa visão, de você ter a construção de significados. Viu que está 

indo para o interacional, vai indo para o relacional, não tem como eu dissociar disso. Quando 

eu falo na cultura, por exemplo, a organização tem, a organização é. Quando eu falo na 

perspectiva funcionalista ou na positivista, o que eu tenho? Eu tenho algo que está lá, que é 

dessa forma, que acontece desse jeito, entre aspas, como se as pessoas fossem, uma 

imposição, quer dizer, o nível de negociação, o nível de discussão, ele se dá na perspectiva 

orgânica, ele não se dá na perspectiva mecânica. A perspectiva mecânica ela está muito mais 

na hierarquia, na difusão se você comparar um com o outro. Então eu acho que quando a 

gente está falando, por exemplo, na cultura constituindo os espaços , as realidades, 

construindo isso, a gente está justamente mostrando esse aspecto...a situação emerge, a 

situação é tratada de forma coletiva, num processo de discussão, de amadurecimento, de 

envolvimento, de reconscientização e de subconscientização.  

 

Como fica nesse cenário a questão do controle, que é o que a gente percebe muitas vezes nas 

empresas? 

M.M: Na funcionalista eu vou ter controle.  Na perspectiva interpretativista, eu não vejo o 

controle como....aí sim vem, tanto é que da interpretativa, você tem o nascimento do crítico, o 

nascimento etc. e tal. A manipulação, o controle e etc., eu vejo muito  presente no positivismo 

do que na perspectiva interpretativa, na construção social da realidade.  

 

Neste cenário ainda, como fica a questão das ferramentas utilizadas pela comunicação? Por 

exemplo, quando a gente pensa no manual de normas de uma empresa, quando funcionário 

entra e recebe o livrinho. Como ficam estas questões das ferramentas de comunicação 

utilizadas? 

M.M: Eu tenho uma crítica que eu falo, que a comunicação não pode ser vista só como 

ferramenta, ela tem que ser vista como processo. Eu diria que depende muito do sentido que 

essa ação tem. Por exemplo, eu não permito chamar manualzinho, eu não permito chamar 

jornalzinho, porque a hora que eu estou trabalhando o manual de socialização, um manual 

onde na realidade a pessoa vai ter um conhecimento maior sobre aquela organização que ela 

está entrando, etc. eu tenho que fazer valer esse produto, essa ferramenta, vamos chamar 

assim. Essa é a grande questão. Não é ter por ter.  É ter como um processo válido na 

organização, porque veja: se você tem o manualzinho, o jornalzinho, você percebe o que 

quero dizer. Nós mesmos como profissionais estamos não valorizando uma atividade, que se 

ela for feita com sentido, se ela for, por exemplo, realmente trabalhada como veículo, ela vai 
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ter  o seu benefício. É como a caixa de sugestões.  A caixa de sugestões não dá certo e tal. 

Claro que não dá, você dá sugestão e não tem resposta; se você tem resposta, não tem 

implantação, quer dizer, você trabalhar a questão das ferramentas, vamos dizer assim, trabalhe  

com projetos editoriais, trabalhe com objetivos determinados, trabalhe ela em toda sua 

essência, em toda a sua complexidade. Veja uma coisa. Se eu tiver somente o dialógico, teve 

um paper que a gente apresentou este ano no congresso no Canadá, que era o Diálogo como 

possibilidade de construção de conhecimento nas organizações, o que a gente está querendo 

dizer, não este paper, o que estou querendo dizer para você Juliana, se eu também trabalho só 

na questão do diálogo, das conversações, como é que eu deixo claro para as demais pessoas 

que não participaram desses processos, como é que a gente valida isso? Se for pertinente vai 

lidar na organização como um todo, porque de repente pode interferir nos diferentes processos 

da organização, por meio da comunicação formal, talvez vai ser comunicação escrita, a 

interação do gestor lá na outra ponta, você percebe o que eu quero dizer? Não é que nós 

vamos deixar de ter ferramentas, não é isso. A gente tem que observar a comunicação em toda 

a sua complexidade, em toda a sua essência e a partir daí nós vamos estar trabalhando, por 

exemplo, com expressão e transmissão de significado, por exemplo, ou nós vamos estar 

trabalhando com construção e negociação de significado? Existe essa diferença e os dois são 

válidos em termos de organização. 

 

O interessante seria trabalhar os dois dentro da comunicação interna? 

M.M: Eu vejo isso hoje. Se você conversar comigo a uns quatro anos atrás talvez eu fosse 

falar para você assim: nós estamos deixando a informacional e caminhando para relacional. 

Agora veja, uma informacional, ela tem que ser interativa, ela não pode ser unidirecional, a 

gente  também tem que olhar isso. A informacional será que, eu estou aqui questionando 

você, e questionando inclusive eu. Informacional será que só unidirecional, porque eu preciso  

informação para tudo. Eu preciso da informação até para a construção do conhecimento. 

Dado, informação e conhecimento. Então o informacional não quer dizer que você está só na 

comunicação unidirecional, na via de mão única, aquela que determina comportamentos. Em 

alguns momentos, você tem que ter autoridade, mas desde que a autoridade de repente fosse 

através de um processo que primeiramente foi construído pelas pessoas. Então agora nós 

vamos fazer, agora está na hora de finalizarmos a entrevista, percebe o que eu quero dizer? Eu 

estou tendo autoridade sobre um processo, mas até então na organização é da mesma maneira, 

inclusive Taylor fala sobre isso, ele não consegue ver a organização sem seus processo, 

alguém autora, alguém tem que ser de autoria de alguém. 
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A hierarquia sempre vai ter de uma forma ou de outra?  

M.M: Ela vai existir, não tem como, você pode olhar na família: o avô, a mãe e o filho. Não 

tem como você não respeitar o seu avô que é mais velho, você concorda comigo? Na 

organização é a mesma forma. Qual a diferença de fazer comunicação na família e fazer 

comunicação na organização? Não existe. Eu não vejo que existe. Pode existir uma 

complexidade maior ou menor, tal e etc., mas a questão se processa na mesma intensidade, na 

mesma forma.  

 

Como você vê a questão da importância de se possibilitar o diálogo na empresa, com o 

auxílio da comunicação interna? 

M.M: Veja, voltando ao seguinte: a comunicação interna não como instrumento para 

gerenciar diálogo. A comunicação interna no sentido de orientar as pessoas construir diálogos 

e interagir com as outras pessoas, daí eu acho que você tem uma visão de comunicação no 

campo mais correto, vamos falar assim. Eu considero o diálogo fundamental. Eu considero o 

diálogo, por exemplo, para questão do entendimento dos processos, para o amadurecimento, 

para você entrar em sintonia com outro sujeito, por exemplo, para eu modificar minhas 

próprias perspectivas com o amadurecimento daquele sujeito. Quando você entra nesse 

processo de atribuir, por exemplo, um significado, você precisa saber como outro sujeito 

pensa, senão como vocês vão tomar decisão em termos de organização? Sabe as diferentes 

experiências no cotidiano, a bagagem cultural que aquele sujeito traz, a tendência cultura que 

ele tem para tomar uma decisão. Tudo isso entra em processo de interação. O que a gente não 

pode esquecer dentro disso? A gente tem o sujeito olhando para si, então a questão 

intrapessoal, acho que ela entra cena, a questão interpessoal, quando estou conversando com o 

outro sujeito e o amadurecimento do intergrupal quando estou conversando com vários 

sujeitos. Eu acho que tudo isso ela entra cena nas organizações, aí tem o relacionamento, 

quando você está trabalhando as questões interacionais. Se você pode construir muito mais 

significado, você pode passar interpretar as realidades de uma maneira diferente, o que a 

gente pode entender por comunicação, por exemplo, transacional, que é onde você constroi 

significado, você tem um campo de sentindo comum entre estas ali naquele processo; eu vejo 

desta forma. 

  

E a questão da cultura organizacional e o diálogo? 
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M.M:  Não dá para separar cultura de tudo isto que eu estou falando. Tudo isto eu estou 

falando expressa um determinado comportamento, expressa uma maneira dessa organização 

agir. A expressão da forma da organização agir é cultura. Cultura, por exemplo, você viu 

pelas obras aí, que levanta todas as possibilidades de análise da organização. Você pode olhar 

pela face da liderança, pela face do conhecimento, pela face do diálogo, por exemplo, tem 

vários artigos que trata inclusive, você pegar o livro comunicação e organização da Ivone, o 

artigo da Ivone e da Cida que fala sobre interação. Eu vejo o diálogo hoje, a própria 

comunicação é retórica, as práticas discursivas, entendeu, como elas se dão na organização? 

Comunicação e discurso são questões independentes, mas se fazem na organização, não dá 

para você separar as duas. Então é muito...se você falar na questão da pós-modernidade e que 

a cada discurso uma nova realidade se faz, olha o diálogo nisso. A questão da dialogicidade, 

por exemplo, ela está extremamente presente no pós- modernismo. 

 

Uma grande questão e que ficou bem resolvida na entrevista é se eu tenho só transmissão de 

informação, se eu posso chamar de isso realmente de comunicação, que eu vejo acontecer 

muito em algumas empresas? 

M.M: Se você tiver feedback você teve um processo de comunicação, mesmo que tenha sido 

transmitida, porque daí nós estamos contextualizando o contexto que tem lá o emissor, o 

receptor, o canal, a mensagem e o feedback. Teve uma atitude do sujeito. Você com a 

comunicação informacional determinou uma norma, o sujeito cumpriu, teve atitude, é 

comunicação conceitualmente. Para mim comunicação é aquilo que fizer sentido para aquela 

organização, por exemplo, não adianta eu pensar que eu preciso ter uma comunicação 

dialógica num espaço, por exemplo, que as pessoas não veem nisso e são felizes daquela outra 

forma. O sentido que tem aquele processo para as pessoas que dele fazem parte. Se eu for 

pegar a comunicação dialógica e transpor numa realidade que não aceita isso, não é que não 

entende, não quer, que não quer aquilo, ela não quer conversar com ninguém, ela quer falar o 

dia inteiro conversando com o Jesus dela, ela não quer, aquilo lá. O que eu vou está fazendo? 

Eu vou está impondo do mesmo jeito.  

 

Excesso de informação? 

M.M: O excesso de informação não é nem o problema do excesso, além do problema do 

excesso eu diria, informações conflitantes, isso é pior ainda. O discurso diferente da ação do 

sujeito isso é pior ainda. Tudo isso já está colocado. Tem o outro lado também, além do 

excesso de informação, tem o lado da responsabilidade de cada sujeito no processo, que é um 
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assunto bem interessante. Não é só receber, é dar, é doar, é interagir, vamos falar num 

processo maior. Às vezes as pessoas não têm, elas não têm responsabilidade sobre aquilo, o 

tanto que elas se comprometem com aquilo e isso extremamente complexo em termos de 

organização . 

 



273 

ANEXO 9 

Entrevista com Laila Pinheiro Silva, gerente de comunicação interna na Ericsson 

Dia: 11 de outubro de 2011 

Local: sede da Ericsson em São Paulo 

 

Como você entende o conceito de comunicação?  O que é para você comunicação? 

Laila Pinheiro Silva: Acho que hoje a comunicação tem alguns elementos que obviamente a 

gente não tinha algum tempo atrás, que é a questão da tecnologia, ela hoje influencia o quanto 

a gente se comunica. Eu percebo que a gente cada vez mais está indo para aquele conceito 

básico da comunicação de mão dupla, que existe sempre um emissor da mensagem, aquele 

que recebe, mas uma coisa, diálogo. A tecnologia tem permitido que cada vez mais que isso 

aconteça. Se eu tinha algumas limitações tecnológicas até para executar e me comunicar, hoje 

a gente consegue permitir que isso aconteça de uma maneira mais estruturada, mas ágil e 

realmente estimule que busque no outro aquele feedback, aquela informação que a gente que 

trocar. Então eu acho que a gente hoje já consegue realmente estar no momento da 

comunicação que a tecnologia tem um peso importantíssimo para viabilizar muitas coisas, 

estimular outras tantas novas, que a gente nem está preparado para enfrentar, mas que só faz 

com que toda a base da comunicação aconteça, que possa emitir, que o outro possa trocar 

mensagens, informações e aí gente tem obviamente o outro passo que a comunicação pode ter 

de mobilizar pessoas e essa mobilização gerar mudanças e tudo mais. 

 

Qual o perfil dos funcionários da Ericsson? 

L.P.S.: O perfil do funcionário Ericsson é um perfil interessante, mas muito próximo do 

mercado de Telecom, da indústria de Telecom, de tecnologia até. A Ericsson hoje tem este 

misto de atuar tanto na área de Telecom, só Telecom, como também de tecnologia. É um 

público jovem, nossa média fica entre 35 anos, eu diria. A gente tem uma segmentação de 

técnicos muito grande, na faixa operacional do nosso trabalho. Tem pessoas que têm a 

formação até técnica como principal. Porém tem outro grupo de funcionários que estão dentro 

da Ericsson dentro da parte de sistemas  e tudo mais, são pessoas que têm pós-graduação , vão 

além da graduação, para pós-graduação.  Predominante masculino  e muito compatível com 

que o mercado de Telecom dita, que é ávido por informação, muito ágil. Eles têm a 

velocidade com que as acontecem no mercado influenciam muito obviamente com que as 

coisas acontecem aqui dentro e quanto a comunicação tem que estar alinhada neste ritmo, está 

com time, estar constantemente sendo informados. Eles pedem para que as coisas sejam 
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comunicadas. A gente tem a questão da característica do trabalho deles. Esse grupo de 

técnicos que faz a parte operacional, eles estão constantemente fora da Ericsson, então a gente 

tem esta questão de como atingi-los se eles passam basicamente 90% do tempo deles dentro 

de um carro, na rua, então a questão da mobilidade é algo muito forte, assim como também 

como para os gerentes de projetos. Como a Ericsson tem uma estrutura regional muitos de  

nossos projetos são da América Latina e Caribe, então tem pessoas que estão constantemente 

viajando, estão dentro do cliente. A gente tem muito mais funcionários fora do escritório da 

Ericsson do que dentro do escritório da Ericsson. 

 

Aqui é a sede? 

L.P.S.: Sim aqui é a sede. 

Tem funcionários terceirizados? 

L.P.S.: Tem um número muito grande de funcionários terceiros. Temos um grupo grande de 

funcionários que são PJ, que são autônomos dentro da Ericsson, fora as empresas terceiras 

que também fornecem Mao de obra para Ericsson. 

 

 A comunicação trabalha com todo esse grupo? 

L.P.S.: A comunicação todo esse grupo, obviamente tem algumas comunicações que a gente 

tem limitações legais, especialmente aquelas relacionadas a área de recursos humanos, a gente 

tem que ter um cuidado do que é possível legalmente a gente fazer comunicação a gente faz. 

Mas no geral em relação a questões que ditam são relacionadas ao negócio, que são 

importante para que eles executem o trabalho dele, eles são comunicados e são considerados. 

Inclusive a gente fez uma ação agora com o RH de trazer filhos de funcionários para Ericsson 

e uma parte dos terceiros foi possível a gente fazer.  

 

Quais hoje são os canais de comunicação que vocês trabalham aqui? Como é o trabalho com 

perfis diferentes dos funcionários, principalmente com os funcionários que estão fora? Como 

é essa dinâmica? 

L.P.S.: Atualmente nossa plataforma está toda digital. A gente tem uma movimentação muito 

pequena de impressos. Elas estão mais vinculadas a campanhas do que a um canal 

especificamente. O nosso único canal de comunicação impresso distribuído é uma revista 

global chamada Contact, que ela é bimestral, então ela é distribuída para todos os 

funcionários. Mas fora essa revista impressa, todas as outras nossas mídias são digitais.  A 

gente trabalha com a intranet, e-mail e agora a gente está com um canal, que a gente 
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implementou só na região que é a TV, o mural digital, um mural eletrônico, que a gente 

começou executar esse ano e está com a parte piloto e a tendência que até o final do ano, a 

gente consiga executar a implantação em todas as nossas unidades que a gente defina o 

projeto, que também não é uma comunicação não impressa. A gente está muito alinhado com 

o modelo que a Ericsson tem em relação a sustentabilidade também, obviamente e o negócio 

da Ericsson é muito digital, e é muito comunicação, então a gente tenta estar muito alinhado 

com aquilo que a Ericsson tem como parte do seu negócio.  

 

Foi feita uma pesquisa para chegar a estes canais ou realmente foi pensado no negócio da 

Ericsson? 

L.P.S.: Acho foi uma evolução. Na verdade a Ericsson já teve jornal, já teve mural, não é que 

não aconteça. A gente trabalha com pôsteres em relação a algumas campanhas. Eu acho que 

foi evolução mesmo. Ela cada vez mais ela percebeu que ela tinha que alinhar o modelo de 

comunicação interno ao modelo de negócio dela. A comunicação é parte do negócio da 

Ericsson, porém uma comunicação digital, no sentido não necessariamente digitalizada de 

computador, mas não impressa. Então eu acho que foi uma evolução. Essa questão de não ter 

mais murais deve ter pelo menos dois ou três ano que já foi a decisão de não manter. Não foi 

uma coisa de pesquisa, resultado de pesquisa, foi feito tal coisa. A gente está executando e ste 

ano uma pesquisa de comunicação sim, trabalhar canais, mas é para gerar indicadores. A 

gente está querendo criar métricas para área.  

 

Qual o conteúdo destes canais? Qual a dinâmica? Como eles funcionam? 

L.P.S.: Atualmente a gente na verdade forma como os canais funcionam está vinculada a 

maneira como área está organizada. A área de comunicação interna ela tem uma estrutura 

enxuta, obviamente, como boa parte das empresas têm. A gente tem um modelo que a gente 

chama de communication party, que é como se fosse um atendimento que a gente trabalha 

com agências para os nossos clientes internos, por exemplo, tem uma gerência de 

comunicação que atende determinadas áreas internas, o RH, área de compras, área de vendas, 

área de finanças. Então a gente tem uma distribuição de nossas gerentes para que cada uma 

delas atendam determinadas áreas. 

 

São todas profissionais de comunicação? 

L.P.S.: Todas profissionais de comunicação. Talvez esta estrutura de três, quatro áreas por 

gerente,  eu sou responsável por gerar toda a comunicação daquela área e então eu vou definir 
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com o vice-presidente da área ou com pessoa que ele indicar todas as necessidades 

comunicação da área dele, não só internamente, quanto também da área com as outras áreas. 

Então a gente tem que pensar interno dele dentro daquela estrutura como também a relação 

interface dele com outras áreas. Esse plano de comunicação que envolve muito parte de 

suporte ao RH, que às vezes o RH define alguma estratégica específica para determinada área 

a gente também tem que dar suporte para ele, como também de processos. Tem uma área que 

lida com todas as outras áreas dentro da área e ele tem que reafirmar ou comunicar novos 

processos quando forem estabelecidos e a gente estabelece a comunicação de acordo com 

aquilo que é necessário. No geral a gente trabalha os canais de comunicação que a gente já 

tem, novo processo de compras, a gente vai falar intranet, vai falar por e-mail, na TV, como 

também, se a gente achar necessário, vai fazer uma campanha específica, porque é o processo 

é tão novo, nunca ninguém viu na vida, que a gente precisa realmente mudar um pouco a 

cultura da maneira assim que a pessoa fez de um jeito, tem que fazer da maneira diferente. 

Então nesses casos quando a gente avalia que cabe fazer uma intervenção maior, a gente 

introduz uma campanha. 

 

É como se fosse uma campanha de endomarketing? 

L.P.S.: Quando falo de campanha, é uma campanha de endomarketing, que pode ou não 

envolver premiação. A gente tem nossa estrutura de reconhecimento pelo RH, então no geral 

se  a gente entender que tem alguma ação de comunicação que envolva a necessidade de 

reconhecimento, recompensa, a  gente tenta atrelar ao programa de reconhecimento que a 

gente tem na Ericsson. 

 

 

 

São transmitidas informações das áreas, de um processo, novos clientes? 

L.P.S.: Também de negócios e a gente não tem muito novo cliente porque a Ericsson ela 

é...todas as operadoras são clientes da Ericsson. De novidade em cliente si não, mas de novos 

negócios fechados com aquele cliente. Então porventura a Ericsson sempre vendeu para 

determinado cliente só telefonia fixa e conseguiu fechar pela primeira vez o contrato de 

telefonia móvel, vale com certeza a comunicação para todo mundo, não só para reconhecer o 

esforço que foi feito e mostrar um negócio que fechado, mas também para poder mostrar 

melhores táticas para outras regiões e de estimular: olha isso aconteceu em tal lugar, vamos 

tentar ver se a gente consegue estimular em outros clientes, será que estamos perdendo 
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oportunidades. Então a comunicação geral é para informar, para compartilhar melhores 

práticas, para reconhecer. A gente tenta sempre, nossas comunicações internas trazer o lado 

humano da história, o quanto alguém ou alguma  área fez diferença e colocar faces, realmente 

colocar: olha essa pessoa foi que liderou, a imagem do time que fez, tentar trazer realmente 

um lado mais humano para a comunicação. E a gente tenta também mobilizar as pessoas para 

grandes mudanças, como a Ericsson tem essa questão do próprio negócio exigir muitas 

adaptações, um mercado realmente dinâmico, volta e meia a gente que fazer algum reflexo 

destas mudanças internamente, seja na nossa estrutura organizacional, seja na forma como a 

gente está vendendo determinado modelo de negócio e aí este tipo de coisa exige que as 

pessoas mudem forma de fazer, envolve o lado cultural da empresa e sem dúvida a gente 

apoia o RH neste tipo de comunicação também, de mobilizar e engajar pessoas.   

 

Como esse conteúdo chega até o funcionário? Quais são os meios utilizados? De que forma? 

L.P.S.: Ele no geral, tem os canais formais, ou seja, ele vai receber aquela informação 

provavelmente na intranet. Na nossa intranet a gente publica as notícias nas três línguas: 

português, inglês e espanhol. Ele provavelmente, dependendo da área, ele vai receber por e-

mail. Tem algumas áreas que mandam mais ou menos e-mails. A gente faz de acordo com a 

necessidade da área. 

 

Por que ela não acessa na intranet, por isso recebe por e-mail? 

L.P.S.: Não, é mais para fazer uma convergência dos meios. Semanalmente a gente manda 

uma newsletter, com todas as matérias que foram publicadas naquela semana. 

 

Mas foram publicadas na intranet? 

L.P.S.: Na intranet. A gente convergem um meio com outro. A gente não republica no e-mail, 

a gente faz destaques daquela notícia para que o funcionário, caso porventura não tenha lido, a 

gente deu mais uma oportunidade para lembrá-lo, ele vai ter lá todas as notícias da semana. 

Ele pode ler aquilo que achar que vale, é claro. A gente tem utilizado bastante de algumas 

necessidades, aquelas que envolvem mais mobilização, engajamento, ou que tem peso muito 

grande do negócio, a própria liderança. A gente faz alguns pacotes de comunicação e a gente 

treina os líderes para falar sobre aqueles assuntos com seus times. 

 

Mas ai por que meio? 
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L.P.S.: A gente manda por e-mail. Depende. Tem alguns casos que a gente marca uma 

conferência, fala: olha a gente precisa que vocês reforcem tais e tais pontos com seus times; a 

gente já comunicou na intranet, já mandou e-mail, sei lá mais o que e é importante que esta 

comunicação seja face a face, que ele ouça de vocês a opinião sobre esse assunto, o que a 

empresa está pensando, qual  a direção que a gente quer . Então a gente pega neste processo, 

fornece o material que eles precisariam para fazer a comunicação com seus times e eles 

agendam reunião, por determinados períodos de tempo, e aí as pessoas vão ter informação 

mais pessoal e ouvir daquele que no fundo acaba que quem importa. Várias comunicações que 

a pessoa só vai dar verdadeira credibilidade quando ouvir do chefe ou supervisor direto, líder 

da áreas; isso a gente se vale também quando é a gente acha necessário. 

Essa comunicação é cotidiana? Na intranet são todos os dias, a newsletter. Eles recebem no 

celular também? 

L.P.S.: A gente se vale disso em alguns países, porque infelizmente não é uma tecnologia que 

a gente consegue utilizar para todos os países. A gente está falando de pessoas, por exemplo, 

que ficam no interior do Peru . 

 

A comunicação sai daqui? 

L.P.S.: Depende. Eu atendo três áreas. Eu faço daqui para áreas que eu atendo, 

regionalmente. Tem uma outra pessoa que fica na Argentina que atende outras três áreas, que 

faz de lá para toda região.  

Vocês estão sempre se conversando? 

L.P.S.: Sempre. Semanalmente, a gente tem uma reunião de conferência para alinhar todas as 

iniciativas e esclarecer dúvidas, pedir suporte quando é necessário. 

 

Dentro desses canais formais, o funcionário tem algum momento em que ele participe, em 

que vai falar, vai sugerir? 

L.P.S.: Da outra mão? 

 

Exatamente 

L.P.S.: Isso a gente entra bastante as ferramentas de mídias sociais internas. A gente tem uma 

plataforma na nossa intranet chamada Ericom. É um modelo de chatpoint que a gente criou 

pra fórum de discussão, blogs, um ambiente que a gente consiga, em determinadas áreas, 

estimular determinados assuntos ou não. A gente tem um canal direto com o presidente, que o 

funcionário ele pode mandar uma pergunta para o presidente e essa pergunta é respondida 
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para ele. Mas a gente agora também uma coisa mais instantânea que é uma Maynet, que é esse 

facebook interno. 

 

Que funciona como? 

L.P.S.: A pessoa, assim como no facebook, você pode postar algum comentário, do tipo o que 

eu estou pensando agora, tem também lá uma pergunta, posso fazer lá uma pergunta. 

 

Eu funcionário? 

L.P.S.: Eu funcionário faço uma pergunta pra você ou para todo mundo e aí as pessoas 

respondem aquela pergunta, interagem com ela, como se fosse facebook, mas a diferença é 

que a gente tem alguns mecanismos do Twitter, que é os tags. Se eu quiser fazer uma pergunta 

que todo mundo vai saber sobre natação, eu faço aquele tags de natação, e todo mundo vai 

querer falar sobre aquele assunto, vai receber tags.  

 

Posso fazer só perguntas, eu posso, por exemplo, postar uma informação? 

L.P.S.: Posta, posta matérias, tem pessoas que fazem comentários: eu acho isso, aquilo, 

melhor fazer assim e outras pessoas vão comentando em cima. 

 

Há quanto tempo tem? 

L.P.S.: A gente lançou esse ano, em maio.  

 

E como está a participação? 

 L.P.S.: A gente percebe existem alguns assuntos mais naturais as pessoas participarem, 

outros nem tantos. 

 

Por exemplo? 

L.P.S.: Inovação aqui é muito comentado. 

 

Inovação de tecnologia, por exemplo? 

L.P.S.: De tudo. A Ericsson é a empresa mais inovadora ou especificamente de um portfólio 

de negócios da Ericsson, enfim como inovar mais aquele tipo de portfólio, maneiras de fazer 

diferentes determinados processos da Ericsson, de tudo que você imaginar de inovação.  

 

Qual é a participação? Eles vão fazendo comentários? 
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É, pessoas postam comentário: eu li no blog, agora do Steven Jobs. Ele faleceu obviamente 

muita gente postou de tudo, do legado dele, do quanto ele conseguiu ser mais inovador, 

porque a Apple é uma empresa tão inovadora, o que a Apple  tem de inovadora que a Ericsson 

não tem, e muita gente comentou sobre isso.  

 

E vocês da comunicação, qual é a participação nessa ferramenta? 

L.P.S.: Hoje a gente não tem. Na verdade a gente tem algumas específicas quando a gente 

precisa, por exemplo, fez agora a pesquisa de clima, terminou agora final de outubro. Nesse 

caso a gente fez um post nesses canais. A gente pegou, por exemplo, algumas comunidades 

que têm lá e fizemos. Então a pesquisa de clima está aí, sua opinião é sempre importante, 

você já viu o resultado do ano passado, viu que foi feito este ano. Participe porque a gente 

procura melhoria contínua. Então a gente se valeu de algumas ações. A gente falou da 

estratégia da Ericsson tem nos dois meses, a gente falou: Você conhece as estratégias da 

Ericsson? Ai bota um link na intranet que fala sobre as estratégias. Então a gente vai 

convergindo os canais para poder falar, manter uma certa uniformidade nos canais de 

comunicação. 

Vocês ficam no monitoramento? 

L.P.S.: Monitoramento e alguns posts, quer dizer, a gente faz algumas ações de estimular 

algumas ações, mas não é que todo dia eu estou lá fazendo isso. Ele tem uma vida própria. 

 

A Ericsson tem algum receio, medo do que pode ser postado? Existem regras e limites ? 

L.P.S.: Nunca aconteceu de a gente ter fazer nenhum tipo de moderação. Eu acho que existir, 

existe, porque a partir do momento que a Ericsson criou uma plataforma de mídia social, ela 

já tem alguma restrição, no sentido que ela podia se valer do próprio facebook, deixar tudo 

isso acontecer lá ou criar uma comunidade no linkedin, poderia se valer do que existe. Então 

eu acho que de todo mau, ela sabe que tem algumas questões que têm estar sob algum 

controle, mas ao mesmo tempo nossos funcionários todos têm acesso liberado a todas as 

mídias sociais e a um estudo para poder integrar o mynet ao facebook, ao twitter, etc. Então 

acho que é uma coisa só de vamos tentar entender como vai existir o comportamento dos 

funcionários neste ambiente para daí a gente realmente integrar as plataformas internas e 

externas. 

 

Vocês tiveram algum problema? 

L.P.S.: Não, nunca aconteceu. 
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E blog, há blogs internos? 

L.P.S.: Muitos. O Ericom quando foi lançado no ano passado, a maior chamada dele de 

participação é exatamente a questão de fóruns e blogs e realmente a gente alguns muito ativos 

e, claro, outros nem tantos. Nosso CEO Global ele tem um blog, o presidente da América 

Latina também tem um blog  e tem algumas áreas que têm blogs.  

 

São todos de acesso restrito interno? 

L.P.S.: Sim. Assim as pessoas....a gente  tem um índice bom, não diria alto, mas bom de 

acessos e de participação eu diria assim ainda conservadora. 

 

Como assim? 

L.P.S.: Em um post de um presidente, do presidente quando a gente coloca, a gente tem em 

média 100 comentários. A gente está falando de  um universo de mais de 10 mil pessoas. 

Então na verdade é bom, é conservador porque não é uma coisa agressiva, porque a gente tem 

a nossa grande massa neste tipo de interação. É claro que a gente também não poderia esperar 

que todo mundo interagisse com ele, porque nem todos os assuntos que ele posta, nem todo 

mundo tem interesse de comentar. A qualidade dos comentários que a gente tem hoje, são 

comentários bons, são pertinentes, são discussões que realmente enriquecem. A gente está 

satisfeito da maneira como está, mas a gente claro sempre fica perguntando como poderia 

melhorar, se cabe melhorar, a maneira como está já está atendendo a necessidade das pessoas, 

daí o porquê desta pesquisa, para realmente tentar capturar um pouquinho mais de feedback 

em relação esses canais. 

 

Quando você fala que os comentários enriquecem, em que sentido? 

L.P.S.: São construtivos e abertos. Tem pessoas que realmente questionam o presidente: será 

que esta estratégia realmente é a melhor? Ele posta: a gente vai passar a fazer mais isso. Tem 

funcionário que coloca: eu não acho que tem que ser assim. Claro que com respeito, ninguém 

nunca falou de maneira desrespeitosa, mas tem esse tipo de abertura, de questionar. 

 

Isto é aceito? 

L.P.S.: É aceito e acontece. 
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Dentro desses comentários, desses posts, houve algum exemplo, que você possa comentar, de 

mudança de processo ou de alteração, uma sugestão que foi adotada? 

L.P.S.: Na verdade, acontece muito de ter muito comentários que o funcionário não sabe, mas 

que a empresa já está cuidando. Já aconteceu de ter posts que a pessoa disse: mas a gente não 

está fazendo isso? A gente está, mas a gente não pode falar. Até que ponto a gente pode falar 

de algumas coisas, que é questão de estratégias de negócios, então gente não pode. 

Neste caso, qual a resposta ao funcionário? 

L.P.S.: É que a gente tem. Essa mudança tem um projeto x, sendo tocada pela pessoa y, que 

vai endereçar esse tipo de coisa. A gente fala que tem uma pessoa cuidando disso, essa pessoa 

aqui. Daí até elas se conversarem se for o caso, mas a gente não pode dizer qual o status 

talvez, ou se for uma coisa muito para acontecer já, a gente fala: muito breve, semana que 

vem, daqui duas semanas, a gente vai lançar tal e tal coisa, então fique atento e participe, se 

for o caso. 

 

Você tem ideia de quantos blogs hoje são? 

L.P.S.:  Nossa. Muitos, você está falando América Latina? Não consigo imaginar, mas 

América Latina, a gente deve estar com uns 200 blogs por aí. 

 

Como funciona? Uma área decide, vai lá abre seu blog na intranet? Não precisa passar por 

aprovação?  

L.P.S.: Não. 

 

Tem de ter uma identidade visual? 

L.P.S.: Isso sim. 

 

Já é uma plataforma pronta? 

L.P.S.: Sim. Na verdade o que acontece que alguns blogs, o blog do presidente, o blog das 

áreas oficiais, esses são geridos pela nossa área, porque a gente cuida dessas coisas.  

 

Como? Vocês monitoram? 

L.P.S.: Monitoram e postam.  Posta, acompanha os comentários para ver se tem alguma coisa 

para ser modificada, respondida, aí gente faz um trabalho de acompanhamento mais de perto. 

Eu cuido de cinco blogs, por exemplo. Então eu cuido de cinco blogs, mas dentre outros 50 

que devem ter.  
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Mas nesses cinco não é só você que posta? 

L.P.S.: Não. Aí entra o post do meu líder, do líder da área, por exemplo, que ele posta lá , 

respondem ou não respondem; eu posto alguma coisa. Daí depende do modelo do blog. Tem 

blog do presidente, que só ele posta.  

 

E o restante faz comentários? 

L.P.S.: O restante comentários. Tem um blog de uma área, que posta o diretor da área, posta 

eu, então depende. 

 

 

Tem blog que posta todo mundo da área? 

L.P.S.: Tem blog que é aberto todo mundo da área, todo mundo pode criar um post. 

 

Existe este blog? 

L.P.S.: Existe com certeza. A grande maioria na verdade. Todos estes outros blogs que a 

gente não gerencia tem este nível de autonomia. As pessoas podem criar posts, comentar os 

posts, com total liberdade. 

 

No momento de criar o blog, existe alguma política que o pessoal tem que ler para saber? 

L.P.S.: Tem porque tem uma a política na Ericsson relacionada a questão do uso do Ericom, 

como se valer da questão de mídias sociais...então os funcionários sabem que existe essa 

política, mas a gente percebe, essa uma discussão que a gente tem tido, que assim a liberdade 

foi grande, que tem coisas que a gente não consegue ter controle, a gente não consegue olhar 

os cem, cento e cinquenta blogs que têm criados hoje. 

 

Como vocês veem isso? 

L.P.S.: A gente tem discutido. 

 

Se é negativo ou positivo isso? 

L.P.S.: É. A gente está realmente numa fase de discussão. A gente tem discutido a forma 

como as plataformas vão se conversar e aí entra a questão de como vai ser a interação com o 

ambiente externo, com as mídias sociais, porque até que ponto a gente mantém este modelo 

que a gente tem, de dois mundos, ou seja, se o funcionário pode interagir fora da Ericsson, 
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com os canais da Ericsson, que Ericsson tem face, tem youtube, como também pode entrar de 

dentro da Ericsson. Então a gente tem falado muito isso, porque é muito recente, o mynet tem 

cinco, seis meses agora, no caso do Ericom tem mais ou menos um ano. A gente realmente 

deixou, definiu-se uma estratégia naquela época e está agora avaliando os pró e contras dela. 

 

Mas não tem nenhuma conclusão? 

L.P.S.: Não. 

Mas até agora vocês não observaram nenhuma experiência negativa? 

L.P.S.: Não. A nossa experiência negativa é isso, que a gente chegou num ponto em que não 

consegue ter controle de tudo. A gente não consegue olhar todos os cem blogs que a gente 

tem; não consegue ver o quanto eles são realmente efetivos, porque tem blogs que são mais 

ativos outros não. A gente...chega uma hora que foge da nossa ossada e ai é muito do modelo 

que a gente criou de relação a tudo, facebook, que a gente não tem realmente o controle. Uma 

proporção de replicação e de desdobramento muito grande. 

 

Mas vocês têm como objetivo ter o controle? 

L.P.S.: Até então não. A gente tem que parar para pensar depois desse tempo todo se é isso 

mesmo, se não é. Até porque a gente tem percebido o aspecto de integração mesmo. A 

plataforma da intranet, com do Ericall, com do mynet e desse todos com um ambiente externo 

ou não. Então a gente está realmente percebendo até que ponto tudo isso é a mesma coisa. Se 

o funcionário fala no Facebook da Ericsson, ele fala no mynet a mesma coisa ou não? Esse 

tipo de coisa que a gente está agora botando na mesa. 

 

Nisso tudo, qual a preocupação com a imagem da Ericsson? Do funcionário levar alguma 

coisa que é discutido aqui dentro para fora? Isso está protegido pela política? 

L.P.S.: Nesse sentido, a política, o funcionário uma vez estando aqui é bem claro, até porque 

a segurança da informação é algo que pode mudar negócios totais. A gente recentemente fez 

até uma campanha para essa área. A gente fez um reforço das políticas de segurança da 

informação. Acho que é tipo de coisa que tem falar de tempos em tempos. Tem que lembrar 

as pessoas como funciona, que tipo coisa você tem. A gente fez recentemente isso aqui. Acho 

que a preocupação existe, mas não percebo maior que a liberdade, tudo que a gente tem por 

conta de ter esses canais hoje.  

 

Por que vocês chegaram nessa abertura? Qual foi o objetivo? 
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L.P.S.: Eu não consigo lhe dizer com tanta clareza porque foram decisões que eu não estava 

presente aqui ainda. Eu não participei nessa época quando a Ericsson estava lançando esses 

projetos, mas o que eu sinto é aqui na Ericsson, a gente realmente tem muita liberdade de 

falar, de opinar. Existe controle, existem processos, existe a política, mas assim não sinto que 

isso seja maior do que a liberdade que eu devia ter para externar uma opinião e de trocar uma 

ideia, buscar informação. Eu percebo que já existia uma certa clareza na época  de que esse 

limiar entre interno e externo não existe muito mais e que é meio burro você ficar tentando 

estabelecer muito controle desse tipo de coisa, porque a gente consegue definir o grau de 

senso de uma pessoa, do quanto ela julga aquilo ali uma coisa interna e externa. A gente tem 

como fazer como a gente faz. A gente fala sobre o assunto, a gente reforça as políticas e 

monitora. Se houver  de há necessidade, age-se, mas não aconteceu até hoje. Nunca fiquei 

sabendo de uma situação que a gente teve que agir  com funcionário que ele postou alguma 

coisa.  

 

Em sua opinião como a Ericsson vê seus funcionários? Como vocês enxergam os 

funcionários? 

L.P.S.: Isso é...olha o tipo de coisa que a gente tem mais percebido em relação ao que eu 

chamo de funcionário, é realmente que a comunicação seja relevante na vida dele. A gente 

tem discutido muito a questão dos nossos esforços estarem vinculados aquilo que é realmente 

relevante para empresa, mas para ele. Aí quando a gente pensa na questão de relevância, a 

gente vai muito naquela linha tipo: o cara tem que pensar todas as coisas necessárias para 

fazer o trabalho dele, além disso ele tem que ser sustentável, motivado, todas essas mensagens 

corporativas que a gente quer que ele incorpore.  E como fazer isso parte da vida dele, sem 

que isso atrapalhe, ou deixe se sentido mais estressado, tudo mais. O quanto a gente consegue 

ser ágil também , não perder o time. Então eu acho que a gente tem olhado muito o 

funcionário do tipo, a gente entende, a gente quer agregar valor para você, quando a gente fala 

em agregar  valor ao negócio, a gente quer agregar valor para você, que você realmente veja 

que aquilo que é comunicado para você, ou seja, seja relevante para você e você saiba onde 

achar também, porque a gente não tem um mix de 15 canais, a gente tem poucos, então não é 

o que o funcionário não sabe onde achar, ele sabe onde achar. Então ele sabe onde achar e 

quando ele precisar ele vai saber se algo que realmente faz a diferença para ele.  

 

Vocês percebem que ele está devolvendo isso para vocês? Está havendo participação? Ou 

ainda não está essa cultura implantada? Como vocês veem? 
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L.P.S.: Hoje a gente tem percepções, por isso que a gente vai fazer essa pesquisa. Realmente 

essa pesquisa vai nos ajudar a trazer mais métricas, mais dados, em tudo que é percepções que 

a gente tem hoje. Hoje a gente tem um retrato, que é esse que estou passando para você,  mas 

a gente conseguiu liberar essa pesquisa exatamente para confrontar ou não o que a gente está 

achando.  

 

Essas pesquisas vocês vão medir exatamente o quê? 

L.P.S.: O nível de satisfação da comunicação, os próprios canais de comunicação, o grau de 

flexibilidade das novas mídias, um pouco da apreensão da informação, o quanto eles 

realmente conseguem aprender de algumas informações. 

 

E assuntos de interesse deles? 

L.P.S.: Assuntos de interesse, em relação a canais, quais são os assuntos de interesse, 

frequência.  

 

Hoje em sua opinião, como profissional aqui dentro,  você acha que a Ericsson é aberta ao 

diálogo com o funcionário?  

L.P.S.: Eu acho que sim. Eu sinto, que claro, a gente tem tantas formas de fazer o funcionário 

chegar, que tem o blog, ele pode falar pelo blog, ele pode falar pelo próprio canal que tem 

direto com o presidente, ele pode falar via mynet, que ele pode mandar alguma coisa para 

alguém, alguém responder para ele. Formas ele tem e tanto tem que a gente recebe este tipo de 

feedback. Agora imaginar o quanto isso representa da população toda de funcionário, eu não 

consigo te dizer. 

 

Hoje são quantos funcionários? 

L.P.S.: A gente está com quase 11 mil na América Latina. 

 

Aqui no Brasil? 

L.P.S.: A gente deve estar com sete ou oito mil.  

 

Vocês têm a preocupação na comunicação junto ao RH de reter pessoas? Já que é um perfil 

muito jovem, existe a questão do pessoal ir para uma outra empresa?  

L.P.S.: Tem . Isso super existe. Recentemente a gente estava falando sobre isso com RH, da 

geração y e de quanto isso representa dentro da empresa. A gente até participou de uma 
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pesquisa exatamente focada nisso para poder captar mais informações e direcionar  algumas 

ações para o ano que vem . O RH hoje ele está muito focado na questão de retenção, atuação e 

retenção, na verdade, porque nosso mercado é um mercado muito dinâmico de movimentação, 

então a gente tem dificuldade de atrair e de reter, as duas frentes a gente tem que trabalhar 

para continuar recebendo novos talentos, como uma vez eles aqui dentro de mantê-los.  

 

A principal característica deles qual é ? 

L.P.S.: Nada diferente de qualquer padrão de comportamento de uma geração y, como por 

exemplo, a gente não acha que aqui dentro eles agem diferente do que eles agiriam numa 

qualquer outra multinacional, qualquer outro segmento. O nosso desafio, que é o grande 

desafio de qualquer empresa é lidar com essa característica deles e quanto a gente vai adaptar 

a empresa para esse mundo, ou seja, porque tem questões relacionadas, por exemplo, a 

Ericsson é muito versátil em relação a flexibilidade de trabalho, que é uma coisa que a 

geração y, no geral, tende a buscar na empresa, que ele consiga equilibrar a vida dele pessoal 

com a vida profissional. Então aqui a gente tem home Office, tem horário flexível, então é 

uma empresa, que por sua própria natureza, tende atrair mais este tipo de público. Talvez uma 

outra empresa que tem necessidade de atrair esse público e não tem este tipo de política vai ter 

que fazer um esforço maior para mantê-los. A gente sabe porque a gente já tem alguns 

mecanismos que são atraentes para esse público. 

 

Que seria isso mais o quê? 

L.P.S.: Acho que é questão da carreira. O geração y ele tende buscar uma ascensão na 

carreira mais rápida do que o normal e isso acontece aqui. A Ericsson é muito dinâmica em 

relação a mudanças e, por exemplo, por ser uma empresa multinacional e regional, acontece 

muitas movimentações de pessoas fora do Brasil, de ficar três, seis meses, voltar, isso também 

atrai normalmente este público que tem interesse de viajar, quer morar em outro país, são 

coisas que são atraentes.  

 

E na comunicação, qual o desafio você vê para vocês lidarem com esse público? 

L.P.S.: Com esse público eu me sinto confortável, porque eu acho que a gente tem bastante 

ferramentas. Acho que eles nesse sentido não vejo nada especial para a gente fazer para esse 

público. O nosso maior desafio é conseguir mostrar para eles o quanto a Ericsson é uma 

empresa interessante para eles trabalharem realmente, mostrar todas essas formas, políticas, 

benefícios que ele tem aqui, que são condizentes com a sociedade, em relação a isso. A gente 
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realmente apoiar muito o RH em programas de lideranças jovens, os trainees, a gente tenta 

realmente tenta dar suporte ao RH nessas ações que eles fazem específicas que eles fazem 

para atender este tipo de público.   

 

Essa preocupação é um público subdividido? 

L.P.S.: Em algumas situações sim. É claro a gente consegue segmentar, quando a gente 

precisa segmentar a geração y pela idade, a gente consegue fazer a segmentação, mas a gente 

não faz, não é assim tão...no geral a gente abre para todo mundo, inclusive ser for técnico e a 

gente faz focar em determinadas áreas, criar grupos, por exemplo, de nível médio, que é 

gerência média assim. A gente tenta focar nessas lideranças, porque até por nosso perfil de 

idade é esse público que a gente está falando da geração y, entre 25 e 30, naquele grupo em 

geral que está sendo atingindo, quando for o caso.  

 

E quantos os canais informais de comunicação? 

L.P.S.: Eu diria que estas reuniões da liderança com os seus times, como não é uma coisa que 

a gente tenha total controle, ele acabou sendo informal, vai sendo de acordo com o perfil do 

gestor, o quanto ele é mais adepto a ter reuniões face a face, de estar próximos aos seus times 

do quanto ele só atende quando a gente faz  a necessidade, o senhor precisa colocar isso 

pessoalmente, aí ele vai faz, mas assim eu diria que essas reuniões de lideranças são as 

reuniões entre os líderes, os gestores, os seus times, a parte de comunicação informal mais 

presente. 

 

Mas vocês têm algum trabalho, ou algum monitoramento ou não existe a questão de boatos, 

ruídos de comunicação? 

L.P.S.: Existir deve existir com certeza. Existem, fato, mas a gente não faz monitoramento. 

Essa pesquisa tem uma parte dela focada na comunicação informal. A gente perceber qual o 

peso dela, qual o nível de credibilidade que ela tem em relação aos canais. 

 

 

 

Mas isso vocês não percebem, qualquer tipo de conflito que seja gerado por boatos, ruídos? 

L.P.S.: A gente percebe, quando a gente percebe, a gente atua. Quando existe algo 

acontecendo que toma uma proporção muito grande, não aconteceu nada tão grande, mas a 
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gente percebe que está provocando algum ruído, que chega a uma proporção um pouquinho 

maior que o normal, a gente atua. 

 

Atua de que forma? 

L.P.S.: Ah de acordo com a necessidade. Se a gente, por exemplo, se for uma questão 

relacionada, sei lá, a mudança  de uma pessoa de uma área para outra, nossa essa área vai 

mudar, porque tal pessoa vai sair, aí a gente vai lá verifica com o Rh, investiga os fatos e 

notifica: a mudança essa mesmo ou não vai mudar. 

 

Mas vai via esses canais: intranet...? 

L.P.S.: Sim, intranet, por e-mail ou se tiver necessidade de falar com um grupo específico, 

porque só está acontecendo numa área x, só na área de compras, a gente pega lá e fala com 

aquele grupo de pessoas : olha gente, o que está acontecendo na sua área isso e fala. A gente 

atua de acordo com a necessidade, a gente não faz um trabalho de antecipação, de ficar 

constantemente monitorando. No geral sempre chega, a gente sempre acaba sabendo. 

 

Você falou que existe um planejamento de comunicação interna com outras áreas anual? 

L.P.S.: Anual 

 

Como você hoje vê a Ericsson que os funcionários colaboram  para a comunicação, para o 

crescimento, não só com a sua força de trabalho? 

L.P.S.: São duas coisas. Colaborar com a comunicação é uma e com o negócio é outra. Eu 

diria que pra comunicação a gente quer mais. A gente realmente quer usar ainda mais, 

explorar ainda mais a capacidade que a gente tem tecnológica das plataformas que estou 

falando para que ainda aconteça muito mais interação entre funcionário e a Ericsson. Em 

relação ao negócio, eu acho que sim, sem dúvida, a gente tem na parte da inovação, que 

poderia demonstrar como as pessoas estão comprometidas com o negócio da Ericsson, a gente 

tem um modelo chamado    ID I boss, que uma plataforma na internet que a pessoa pode 

colocar ideias, que elas são colocadas, é um repositório de ideias mundial e as pessoas 

chegam lá interagem, avaliam, acompanha aquela notícia, todo o fluxo de avaliação que ela 

tem que ter. Nesse sentido a gente tem uma participação muito boa. 

 

Elas são colocadas em prática? 
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L.P.S.: Sim, ela tem um fluxo, se ela for considerada boa obviamente, ela avaliada, uma vez 

avaliada ela segue um fluxo para ser executada e uma vez ela sendo avaliada que ela tem que 

ser executada, ela vai ser executada, porque é designada uma pessoa que vai fazer aquilo 

acontecer. Já aconteceram várias ideias que foram executadas mesmo.  

 

E para comunicação você que essa colaboração pode melhorar em que sentido? 

L.P.S.: Olha o que eu sinto é que os funcionários, quando a gente faz uma ação muito 

específica de pegar uma campanha, por exemplo, que a gente pede pro funcionários 

participarem, mandando ideias, ou uma foto, sei lá, alguma coisa que a gente pede um 

feedback, eles respondem muito bem. A gente sabe que quando acontece tem uma boa 

resposta. Então cabe a gente fazer mais e avaliar o quanto mais a gente tem que fazer, porque 

tem uma hora que cansa tantas vezes,  instigar o funcionário a participar, mas a gente sabe que 

pode fazer mais, pode tentar. 

 

Considera uma resposta boa quando? Questões de número?  

L.P.S.: Eu acho que o número pesa sem dúvida, uma vez um número Brasil tenha dez em 

relação a 5 a 7 mil, é muito pouco, obviamente isto já mostra um pouco de apelo, um quanto 

aquela ação teve um apelo perante os funcionários ou não. E claro que na qualidade também. 

Se eu estou pedindo uma ideia, a gente não pede ideia, mas no caso pedir, que a gente está 

querendo fazer agora, de ação dos dias das crianças para os funcionários mandarem as fotos 

deles quando eles eram pequenos para serem reconhecidos. Neste caso, a parte quantitativa 

tem um peso maior que a qualidade, porque no geral a gente quer assim participe. Então 

quanto maior o índice de participação dos funcionários é melhor para a gente. Quando uma 

coisa relacionada a frase, mande uma frase, aí talvez a qualidade da frase, esteja num segunda 

métrica para a gente avaliar o quanto foi bom ou não.  

 

Como você vê o papel da comunicação interna na empresa, na Ericsson? 

L.P.S.: Aqui eu acho que a gente tem um esforço muito grande de transcender realmente  a 

parte do nível de informação que o funcionário tem que ter para ter um estímulo de 

colaboração, tanto que as nossas ferramentas permitem isso. Então acho que a gente tem um 

papel muito grande de realmente permitir que um funcionário sinta-se a vontade para e para 

fazer o esforço para que aconteça. Então a gente tem que testar essa dosagem do quanto  a 

ferramenta por si só auto estimula o funcionário e quanto é o nosso papel de fazer uma coisa 

também acontecer. O que nos cabe, uma vez acontecendo na plataforma, por exemplo, de 



291 

diálogo em que funcionário pode submeter uma pergunta, responder a pergunta, não demorar 

para responder, ser uma resposta realmente adequada. É bem esse básico realmente provocar 

talvez o funcionário. Eu acho que a gente já ultrapassou o nível de só informar para o nível de 

criar condição para que haja interação, que haja diálogo ou colaboração. 

 

Qual o próximo nível? 

L.P.S.: O próximo nível (silêncio) eu acho que quando o funcionário se empodera tanto da 

empresa, ele vira o embaixador, é quando a gente está falando do estágio de apreensão, de 

uma ideia, de um assunto. Ele está sendo informado, ele aceita aquela informação, ele expõe, 

troca ideias, daí ele passa a estimular as pessoas a fazer igual a ele. Quando a gente chega 

neste nível em que o funcionário vira embaixador da marca, ele vira embaixador da empresa e 

ele naturalmente, não se sente motivado e informado, mas ele quer que outro faça, eu acho 

que aí é um estágio bem avançado, a gente está aí contando com um universo aqui na 

América Latina de 11 mil defendendo máquina, isso tem reflexo em tudo na empresa, dentro e 

fora.  

 

Esse é objetivo final ? 

L.P.S.: Eu digo a minha visão, nunca tive a discussão de olhar tão no horizonte, de qual seria 

o próximo passo, mas é quando você consegue que o funcionário sinta-se informado, ele se 

sinta estimulado, a vontade para interagir e que, não ele faça tudo isso, ele mude uma 

determinada, ele sinta-se engajado para ao ponto de provocar que outro também seja.  Ele está 

no ponto de maturidade, de satisfação muito grande. 

 

 

Até agora a gente falou da Ericsson, a Ericsson proporcionar os canais, voltando para a 

questão da geração Y, você acha que os funcionários da Ericsson estão preparados para essa 

abertura, para colaborar esse nível ou você acha que eles estão passando por 

amadurecimento? Como você vê? 

L.P.S.: Eu acho que como a gente tem uma presença grande de pessoas nessa faixa de x e y, 

eles estão mais sensíveis a essa questão de tecnologia, então para eles não existe tanta 

resistência. Assim como a gente também tem x, a gente tem baby boomers aqui e, esse 

público, talvez não tenha tanta afinidade com as tecnologias. Eu acho que não é diferente do 

extrato que teríamos em qualquer outra empresa de acordo com a proporção que a Ericsson 

tem. Eu não acho que as nossas dificuldades sejam maior ou menor aqui. Eu acho que 
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representa o nosso universo de público. O nosso universo de público é mais Y e X, está nessa 

faixa. A gente também tem baby boomers. 

 

Percebe uma menor participação desse público? 

L.P.S.: Claro. É natural. O nosso comportamento aqui em relação as gerações não é diferente 

de qualquer outra empresa, definitivamente. Eu não acredito que aconteça muito diferença  de 

um comportamento de um y aqui na Ericsson ou de um comportamento de um y na Nestlé, 

que é completamente diferente o negócio, o que era na Dako, quando eu trabalhava na Dako. 

Os comportamentos deles são exatamente as mesmas coisas. 

 

Que são questionadores... 

L.P.S.: Questionadores, que não respeitam tanto hierarquias e que eles têm uma necessidade 

de crescimento muito maior, o tal nível de ousadia e de rebeldia em relação ouvir ordens, de 

quanto eles estão predisposto a ouvir. Acho que tudo que qualquer um percebe em qualquer 

outra empresa. Eu acho que é uma característica da geração. Não acho que aqui seja diferente 

não.  
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ANEXO 10 

Entrevista com o professor Dr. Rudimar Baldissera, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) 

Dia: 17 de novembro de 2011 

Local: Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, durante Congresso de 

Comunicação Social 

 

Como você define comunicação? 

Rudimar Baldissera: Definição de comunicação. A minha definição de comunicação é: 

processo de construção e disputa de sentido no âmbito das relações organizacionais, no caso 

de comunicação organizacional. Comunicação em si, processo de construção e disputa de 

sentido. Essa ideia vem de um...ela vem pautada de dois nortes. Um primeiro que é a própria 

questão da semiótica, que vem por aí a questão dos sentidos, que nunca estão, por exemplo, 

Humberto Eco trouxe e vai dizer: olha o signo é entidade, não é uma identidade fixa, é uma 

entidade no máximo a expressão pode ser fixa, por exemplo, posso ter a palavra eu continuo 

escrevendo amor enquanto língua portuguesa, enquanto esse signo for aquilo. No entanto, o 

sentido que vai sendo atribuído para essa mesma palavra é alterado na medida que a gente 

cresce, a medida que a gente evolui, a medida em que a sociedade fica complexa . Nunca está 

pronto, por isso a ideia de construção de sentidos assim por diante, além de prever ali a 

relação, quer dizer, a medida que se entra em relação os sentidos vão sendo alterados, eles vão 

circulando, assim por diante. Então tem essa base. A outra base está nas relações, na 

perspectiva de Focault, mas sempre é uma relação de forças, quer dizer, comunicação é 

relação. Então sempre há ali uma relação de forças e mesmo se a gente buscasse isso, por 

exemplo, na perspectiva do Bakhtin, na perspectiva de diálogo e tal, vai dizer olha: quando se 

entra em relação sempre já há um já dito, um já falado, um já comunicado. Cada sujeito que 

entra em relação é portador de todo um sistema simbólico, de cultura, de percepções de 

mundo, de ideologia e tudo que a gente puder. Então já está dado. Na relação da 

comunicação, o sujeito que entra na comunicação, eles entram com esse já dito, a partir dos 

seus grupos sócios culturais.  O que vai acontecer então? No processo de comunicação esse já 

dito eles vão ser postos em circulação e aí acontece a relação de disputa, ou seja, quando nós 

comunicamos, de uma forma ou de outra, nós  construímos e desfrutamos que nós queremos 

ver internalizados no outro, na alteridade. Então se trata de uma relação de forças; forças neste 

sentido de forças culturais, porque cada um atualiza o seu lugar de fala e na relação 

comunicacional existe esses redimensionamentos. Então assim, esses sentidos são extraídos 
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de uma rede de significados, quer dizer, que seria algo de uma cultura que já está 

internalizada e que é do grupo; são postos em circulação na comunicação e depois eles 

experimentam novos processos de decantação e assim por diante. Há todo momento eles são 

remexidos esses sentidos e ele se reorganizam. A comunicação vem, ao mesmo tempo que ela 

remexe esses significados que estavam tranqüilos, organizados, ela remexe isso, mas depois 

ela também tenta ou trata, é uma fórmula de tentar organizar esses mesmo sentidos para não 

haver dispersão. Então ela faz esses dois movimentos, ao mesmo tempo que ela sacode o que 

já está pronto, ela também procura reorganizar esses mesmos sentidos em novas redes ou nas 

mesmas redes de significação. 

 

Então na sua visão, como fica o papel do comunicador organizacional na empresa? 

R.B.: Então aí, eu tenho texto, que é anterior isto, que eu falo em três dimensões da 

comunicação organizacional. Nós temos um lugar, a primeira dimensão, que para mim é a 

mais trabalhada ou que pelo menos de modo geral, é mais discutida teoricamente, que é a 

dimensão da organização comunicada, ou seja, aquilo que eu seleciono para organização, os 

aspectos que eu seleciono dessa organização, eu sujeito comunicador, eu profissional de 

comunicação, a partir do viés da organização, portanto a fala autorizada, a fala legitimidada, 

eu dou visibilidade, quer dizer eu seleciono. Essa visibilidade pode ser lá pela publicidade, lá 

pelo memorando, quer dizer, por uma assessoria de imprensa, pelo site, pelo twitter, não 

importa. 

 

Não importa o canal? 

R.B.: Não importa o canal, quer dizer, ele importa no sentindo que ele produz sentido, mas 

assim qualquer um desses, todos eles, são processos daquilo que é selecionado, a faceta ou 

face, ou lado da identidade que vai assumir visibilidade, quer dizer, num todo que ela, eu 

seleciono aspectos e dou visibilidade. Seria um pouco,  a ideia de como ela se expressa, aquilo 

que é expresso. Por outro lado, nós temos um nível, uma outra dimensão, que é aquilo que eu 

chamo de organização comunicante, que não exclui a comunicação comunicada, pelo 

contrário, mas ela acrescenta todo um outro conjunto de comunicação, outros níveis, num 

nível mais complexo, que é tudo organização diz, mesmo que não queira dizer, por exemplo. 

Em qualquer relação que o sujeito entra, estabelece com a organização vai produzir sentidos e 

na perspectiva da escola, por exemplo, de Paulo Alto ou do próprio Humberto Eco, ele vai 

dizer olha: numa relação em presença não tem como saber se outro teve a intenção ou não de 

dizer e nesse caso será considerado comunicação. Se eu atribui sentido de uma forma ou de 
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outra eu reagi aquilo, produzi sentido na minha mente, isso implica um comportamento 

específico, então eu não tenho como saber se houve ou não a intenção da organização dizer, 

mas se eu compreender que aquilo foi dito, ok. Se a organização arrumou o jardim querendo 

dizer que ela é uma organização preocupada com as questões de estéticas e tal, vai depender 

sempre do sentido que eu vou atribuir aqui do outro lado, que os funcionários, que no caso 

dos empregados, funcionários, dependendo do tipo de organização, passa por aí. E um terceiro 

nível, que eu chamo de organização falada, que é todo um conjunto de comunicações, que se 

referem a organização, mas que não surgem de uma relação direta com organização. Por 

exemplo, eu faço pesquisas sobre a organização x e falo da organização x, isso para mim 

também é comunicação organizacional porque ela dá conta e mais, eu diria, com as redes, 

cada vez mais, essa organização falada exige muito da comunicação organizacional, seja no 

sentido de neutralizar boatos, seja no sentido de qualificar as informações e assim por diante. 

 

Monitorar.... 

R.B.: Monitorar para saber o que as pessoas dizem. Essas pessoas podem falar mesmo que em 

outros ambientes que não diretamente, que estão interferindo cada vez mais. Então o que está 

ocorrendo, a percepção que eu tenho, que se antes a organização comunicada era suficiente ou 

era principal, cada vez mais há um deslizamento, cada vez mais a organização comunicada 

depende das outras duas, principalmente da organização falada. Estou conseguindo ser claro? 

Mas passa por aí, além de dizer  o que foi, o a gente fez durante muito tempo em termos de 

comunicação organizacional, a gente queria dizer, eu vou apresentar a publicidade, eu vou 

dizer ao jornal, eu vou dizer ...é fala. Agora há um deslizamento de um lugar de fala para uma 

potencialização de um lugar de escuta. Eu preciso mais ouvir, ouvir aqui entendido no sentido 

amplo de diferentes mecanismos, a ideia é escuta mesmo, ou seja, com pesquisa, com 

acompanhamento da internet, o que as pessoas estão dizendo, quer dizer, os diferentes 

mecanismos que me permitem, de uma forma ou de outra, saber o que as pessoas falam de 

mim, mim organização, neste caso, e de uma forma ou de outra, na medida da necessidade, 

qualificar esses processos, via processos informativos e assim por diante. Eu percebo o que 

está sendo dito é equivocado e eu me apresento.  

 

Só ouvir? 

R.B.: Não. Todo processo de escuta, neste sentido, ele implica retroalimentar o sistema, quer 

dizer, quando penso em comunicação aqui, se eu ouvir por ouvir, eu não preciso ouvir. A 

escuta pela escuta, eu não preciso da escuta. Agora se a escuta me permite pensar: bom eu 



296 

preciso tornar esse público mais presente, eu preciso qualificar essa informação está 

equivocada, trata-se de um boato, não é o que a organização está fazendo, então aí eu tenho 

um trabalho qualificado profissional. Não é escuta pela escuta, mas é uma escuta intencional, 

não no sentido de vou caçar as bruxas, mas no sentido de vou apreender com isso, vou 

qualificar os processos com isso. Para mim a comunicação passa por aí. Então passaria por 

essas três dimensões. Daí qual o papel do comunicador? Ele tem um papel informativo, tem 

porque também é importante. Tem a parte mais qualificada, como aquilo que a gente diz, que 

o Morin diria: nós temos a estratégia, mas nós também nós temos as práticas cotidianas que 

não são mais estratégicas, mas elas precisam ser realizadas. São informações que precisam 

chegar aos diferentes públicos. Então assim, tem esse papel, tem, mas eu acho que um dos 

grandes papéis hoje é esse papel de escuta, de percepção, quer  dizer, como. Daí vai depender 

de que organização é essa; se a organização quer escuta ou não quer. Também é o seguinte: 

não adianta ter um comunicador que quer uma fala dialógica, participativa e assim por diante , 

se a organização não quer, porque aí esse comunicador vai está gerando um problema e não a 

qualificação dos processos, quer dizer, ele vai ter que arrumar outra estratégia se ele 

realmente acredita que a fala dialógica pode ser positiva, ela vai qualificar aqueles processos, 

ele que aja no sentido de mudar as percepções dos gestores naquele sentido. Eu acho que qual 

o papel? Conhecer muito a organização, conhecer muito os seus públicos e a partir daí 

trabalhar no sentido que as relações possam ser qualificadas; conhecer, por exemplo, como a 

organização pensa a presença do outro, da alteridade no processo de comunicação, em que 

medida que esse outro pode se fazer presente, em que medida a organização suporta a 

presença do outro, porque não adianta, olha se a organização não está preparada não adianta 

propor isso. Prepara a organização. O papel do comunicador ele vai variar de acordo com os 

níveis de desenvolvimento da organização, da missão dessa organização, da estratégia dessa 

organização, das percepções que essa organização tem. Não me parece, se pensar numa 

perspectiva de complexidade, que é isso ou aquilo, não tem essa resposta prévia, pronta, 

porque não adianta, de repente aquilo que você acredita como ideal em termos de 

comunicação, é pode ser um veneno da organização a medida que ela não está pronta para 

aquela dose. Digamos assim, o excesso de comunicação tão prejudicial quanto; pode ser hoje 

em dia são as mídias sociais, então teremos mídias sociais, mas a organização não está pronta 

para as mídias sociais, isso pode ser pior do que não ter apresentado. 

 

Ela tem escolha, se ela quer ou não ouvir? 

R.B.: Eu acho que escolha ela tem 
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Pensando em posicionamento de marca, em sobrevivência no mercado competitivo? 

R.B.: Eu acho que sempre há escolha, sempre há escolha. A questão é o seguinte esta escolha 

está melhor adequada ao contexto ou não. Daí assim, analisa o teu cenário para tua realidade e 

aí entra a escolha, quer dizer não vejo uma escolha no sentido entre esse e aquele, eu vou 

escolher, entre o vermelho e o azul eu vou, não uma escolha uma aleatória. Ela pode definir. 

 

Por exemplo, se a empresa não está preparada, de repente ela não quer? 

R.B.: Mas ela vai avaliar risco. Ela tem que avaliar risco. Eu não estou preparado e não quero, 

ok. Mas e o cenário? Não depende só dela, não é uma coisa determinista. Ela tem que saber se 

ela não está preparada e não quer, pode ser que daqui pouco, que o cenário está tão 

desenvolvido aqui que lá adiante não dá mais conta. Se eu pensar, por exemplo, na questão, 

tem um texto que eu estava lendo na questão da sustentabilidade, algumas organizações não 

acreditam na sustentabilidade, mas elas veem na sustentabilidade um cenário futuro de bom 

negócio. Então para realidade hoje é péssimo, mas ela julgando no futuro, ela está se 

preparando para o futuro, acho que aí que entra a ideia da escolha, neste sentido. Como que 

pela análise de um determinado cenário, eu me preparo? De repente aquela história de que 

time que não está ganhando não se mexe. Mexe sim. Eu preciso avaliar se esse time que está 

ganhando tem fôlego para amanhã. Não adianta eu ganhar hoje quando eu penso em 

longevidade, quando penso em permanência no mercado, eu tenho que estar atento. Há 

escolha? Há. Eu posso decidir se vou ou não, mas eu também sei que cada escolha implica em 

desdobramentos e claro e aí nós vamos ter que pensar na Teoria da Complexidade que um 

sistema interfere no outro, quer dizer, o sistema, a realidade sócio cultural, o contexto, a 

qualidade, a diferença  num público, que estava falando do público jovem ou outro, eu tenho 

que levar em consideração para o processo comunicacional. Eu não tenho como simplesmente 

não considerar isso no contexto. É um problema diria, num sei nem sei se basilar, é básico até, 

é menos que basilar, é questão de adequação de linguagem, é questão de produção de 

sentidos, é a questão de tornar o outro presente ou não, é a questão cultural  e assim por 

diante, é o imaginário que vai ser acionado aí. Então não tem como pensar nisso no processo 

comunicacional. Para mim isso é quase que raso na comunicação, não tem como não sair se 

pensar nisso. Qualquer processo de comunicação tem considerar este tipo de coisa. Então sim, 

tem escolha. Se a organização vai ou não fazer a melhor escolha, vai depender da sua 

competência de analisar cenários, de analisar contextos, analisar desdobramentos, fazer  mais 

que o diagnóstico, também fazer esse prognóstico: o que vai acontecer se eu não fizer esse 
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trabalho. Parece-me que passa por aí. Ela pode escolher, não há como determinar. A ideia da 

própria complexidade, por exemplo, de se pegar Capri quando vai se falar dos sistemas vivos, 

ele vai falar: um sistema não determina o outro, mas ele perturba  o outro e esse outro se auto 

organiza. A complexidade vai trabalhar com essa ideia de auto organização como sistema 

vivo, quer dizer, ela vai se auto organizar por quê? Por um lado ela não só depende do 

externo, mas por outro lado ela precisa considerar esse externo. Ela não só depende dos 

funcionários ou dos empregados, mas ela precisa considerar esses especificidades, essas 

características desses empregados, senão não tem comunicação ou terei níveis, talvez muito 

baixos de comunicação ou níveis insuficientes de comunicação para que eu chegue num bom 

termo, seja num perspectiva mais informativa, seja numa perspectiva participativa, digamos 

assim. Eu posso ter níveis extremos de participação ou ter níveis muito rudimentares de 

participação na comunicação. 

 

Como você vê a questão do diálogo na comunicação organizacional? 

R.B.: Em que sentido? Se está acontecendo ou não está acontecendo? 

 

Se é para acontecer ou não é? Se é possível ou se é impossível?  

R.B.: Eu acho que ele é fundamental para pensar a comunicação, naquele sentido que eu falei 

do que eu entendo de comunicação organizacional, sem diálogo eu tenho qualquer outra coisa, 

mas não necessariamente comunicação organizacional, posso ter um sistema informativo e 

assim por diante.  

Caracterizo ou não como comunicação? 

R.B.: O sistema informativo puro? 

 

É 

R.B.: Eu diria assim, naqueles níveis, se eu penso que há uma disputa, ela sempre haverá um 

nível de comunicação aí. 

 

Por que vai ter um feedback? 

R.B.: Porque a pessoa pode até não me dar um retorno verbal, pode não ser hoje, mas amanhã 

ela pode arrebentar uma máquina. Ela vai reagir em cima disso, ela vai dizer coisas com isso, 

ela vai produzir outros tipos de comunicação horizontal e assim por diante. Eu não acredito 

muito que um sistema, por mais que o processo em primeiro momento seja informativo, ele 

sempre acaba tendo algum nível, podem ser níveis muito baixos, mas haverá níveis aí de 
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comunicação, de uma maneira ou de outra. Não significa comunicação nesse sentido direto ou 

formal, mas ela gera algum tipo de reação, de retorno. Talvez a gente não esteja preparado 

para observar esses indícios, a gente olha só naquela coisa direta, só naquilo que está visível, 

mas todo processo vai gerar alguma coisa lá abaixo. Talvez a gente tenha que começar a 

pensar: bom o que caracteriza o sistema informativo? Mas este sistema informativo gera 

comunicação organizacional, naquele sentido que eu falava anteriormente, quer dizer, talvez a 

organização comunicada seja um sistema informativo, não significa que ela não vai gerar 

outros níveis de comunicação organizacional, quer dizer, ela pode gerar lá organização 

comunicada, comunicante, ela pode gerar naqueles níveis, ela pode gerar alguma coisa. 

Parece-me que seria ingênuo achar que é só informação porque ela teria que morrer ali e nós 

lidamos com cérebros e esta resposta pode tardar 10 anos, mas ela virá. É que a gente está 

pensando em uma coisa...talvez....e isso estou pensando contigo um pouco agora, quer dizer, a 

gente está pensando numa coisa muito cortada, estática, espaço temporalmente. 

 

A gente cai na questão da recepção? 

R.B.: Da recepção passiva e não é. Aquilo que é dito hoje pode ficar guardada no cérebro por 

algum tempo e depois vai ser complementada, se é que dá para falar em complementação. 

 

Alguma coisa vai acontecer? 

R.B.: É, ela gera algum tipo, mesmo que seja uma disputa interna, quer dizer, o cara me disse, 

não vou considerar, que isso é besteira da organização, estão querendo me enrolar e que o fato 

de eu perceber nesta fala que estão querendo me enrolar, pode gerar lá numa outra fala uma 

reação de agressão. Está me entendendo? Olha me parece difícil dizer é só informativo, não 

existe...eu fico ...se pensar no nível da teoria da complexidade 

 

Não houve intenção de comunicar, houve a intenção da transmissão... 

. R.B.:  Da transmissão, mas não significa que não determinar 

 

Senão a gente cai no funcionalismo? 

R.B.: No funcionalismo, está me entendendo? Se pensar na questão do próprio principio 

dialógico, a organização e desorganização, está ali. Então não tem como separar o seu outro 

dela. Nessa ideia de organização também tem ....e aí nós vamos pensar. Posso falar em 

incomunicação, posso em sistemas informativos e assim por diante, mas não tenho mais como 

segmentar, até aqui é informação, daqui para frente, não tem como mais controlar. A gente dá 
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conta que neste cérebro acontecem coisas, que nem o sujeito, que percebe aquela informação, 

sabe exatamente o que está acontecendo. Então fica difícil dizer: olha é o sistema informativo. 

Vão com calma. Não dá. Posso dizer que tende caracterizar por uma intenção informativa, o 

que não significa que se reduz a um processo informativo, essa é a compreensão, porque se eu 

penso em disputa de sentidos, mesmo quando eu não digo,  o outro está disputando. Se ele 

achar que eu disse e aí vai gerar outros níveis comunicação, outras dimensões desta mesma 

comunicação. Assim, cada vez mais me parece que é mais difícil estabelecer esses níveis, 

sempre são caracterizações, são eu diria são potências, são tendências, são principais 

caracterizações, mas dizer que corte que a gente buscava não cabe mais, não cabe mais, seria 

muito fácil para gente, até aqui terminou, eu disse isso, então aquilo. E mais...Se pensar 

mesmo na teoria da complexidade, como Morin fala da recursividade, um processo que se 

caracterizou em primeiro momento como informativo, não significa que ele vai parar ali. Só 

que aquilo lhe causa efeito e efeito sobre a própria causa. Se teve uma intenção informação, 

mas lá adiante o outro entendeu como comunicação, ele retorna, que vai depender dessa 

relação, então não tem como, um sistema informativo vai gerar uma greve, houve ou não 

houve comunicação? Um sistema informativo vai gerar, como já aconteceu, uma informação 

chegou do chefe e lá o funcionário arrebenta uma máquina por causa daquilo. 

 

Até o silêncio do chefe pode gerar uma outra coisa? 

R.B.: Não é. Você está me entendendo? Quando passa por aí, fica muito difícil ter este tipo de 

avaliação mais rígida. Não sei se te respondi tudo, acho que por aí. 

 

Em sua opinião, quando acontece o diálogo? 

R.B.: Voltando para o diálogo, não respondi então. Quando o sujeitos de fato entram nessa 

relação e pode de fato expressar, trazer a sua força nessa relação, quer dizer se houver 

comunicação de uma forma ou de outra.  

 

Que tipo de expressão? 

R.B.: Quando puder, porque assim num dá pensar autoria, porque assim, o diálogo para mim 

é uma perspectiva muito Bakhtin, quer dizer quando esses sujeitos portadores de redes de 

comunicação, de redes de significação, de cultura e de ideologia se atualizam nessa relação de 

força.  

 

Interagem? 
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R.B.: Interagem, passam por aí. Antes disso eu não tenho diálogo.  

 

Quando eu posso falar esses sujeitos estão interagindo, estão se relacionando de alguma 

forma para haver diálogo? 

R.B.: Estou pensando, porque aí novamente, porque será...não sei se eu consigo te responder 

ou te perguntar de volta. Se esses sujeitos estão em relação, há algum nível de diálogo ali, que 

não precisa ser expresso verbalmente. Se pensar no diálogo só, numa perspectiva de 

verbalização, talvez não, mas se eu pensar que mesmo quando você não dizes nada, eu 

redimensionou minha estratégia houve algum tipo, pode ser um nível muito básico, mas 

houve ali uma interação. Houve um nível de interação, talvez ainda não no nível dialógico, 

porque na verdade você está vendo ali, que eu estou dizendo, estou lendo e dizendo de novo. 

Eu posso estar totalmente  equivocado naquilo que tu não dissestes, quer dizer coloquei a mão 

na cabeça, você fala alguma coisa, eu coloco a mão na minha cabeça e vou sacudir a cabeça 

de alguma forma, tu interpretas como uma negação. Na verdade, sacudi a cabeça porque eu 

estava sentindo uma dorzinha no pescoço, quer dizer, não houve diálogo ali, mas houve 

atribuição de sentido e houve algum tipo de interação, de comunicação mesmo que seja 

naqueles níveis da impossibilidade de não comunicar da escola de Paulo Alto ou naqueles 

níveis que Humberto Eco falava, de não comunicar. Para mim o diálogo vai implicar essa 

interação de disputa destes sentidos, quando existe uma expressão de percepções de mundo, 

digamos assim, sobre esse mundo, algum aspecto desse mundo está em questão, em que os 

sujeitos de uma forma ou de outra, atualizam as suas percepções, vê, expressa essas 

percepções e partir daí existe uma interação sobre essas questões, acho que aí vai ter diálogo, 

antes me parece que não. 

 

Quando penso em Paulo Freire em diálogo, tem uma citação dele em que os participantes do 

diálogo um não pode sobrepor  o outro. Você acha possível isto na comunicação 

organizacional, quando eu penso a relação direção e funcionários? 

R.B.: Eu acho que é possível porque na verdade não se trata de sobrepor sempre. Eu acho que 

se eu pensar numa comunicação numa perspectiva mais democrática, participativa de fato, se 

for uma questão de discussão de ideias não significa sobreposição, eu posso me dar conta que 

a minha ideia não era tão importante como a tua ou não era efetiva ou não era tão boa, mas 

você pode me mostrar isso, não significar sobrepor. Eu acho que a medida que eu posso vir 

com minhas percepções e tu com estas tuas, a gente discorre sobre aquilo e depois a gente eu 

acho que melhor isso, a gente decidi por alguma coisa não significa necessariamente 
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sobreposição. Então acho que sim, é possível. Sempre não, não sempre, por várias questões. 

Às vezes não tem tempo para essa participação, tem decisões que precisam ser tomadas 

naquele instante, se eu esperar para convocar o grupo para discorrer sobre isso, não dá tempo, 

a empresa já queimou. Uma situação de crise evidencia claramente essa situação, não dá para 

ouvir todo mundo. Se esperar para ouvir todo mundo, a crise pode assumir dimensões tão 

grande que não tem mais retorno. Então eu acho que há momentos que esse diálogo neste 

sentido participativo, efetivo, pode acontecer e há momentos que não. Não tem como dizer é 

melhor ou pior, vai depender novamente de contexto, de situação, por isso nem sempre o 

diálogo é o melhor, nem sempre é o melhor, me parece que nas perspectivas da organização, 

não significa que seja manipulação, não significa que seja não permitir a presença do outro, é 

que realmente o contexto não dá conta, senão passa a vida toda dialogando e as coisas podem 

centrar num sistema de recursividade que não chega a lugar nenhum, meio que fechado na 

própria coisa. Existe o momento da decisão e decidir não significa necessariamente sobrepor, 

quer dizer, se a gente pensar numa perspectiva de diálogo de fato, a relação que estabelece a 

partir do teu olhar e do meu olhar, pode chegar a alguma coisa á não é nem tua, nem minha, é 

diferente. Eu vejo muito isso. Se eu pensar em reuniões de coordenadores, eu tenho diálogo 

ali muitas vezes; reuniões, por exemplo, de uma universidade, reunião de professores em que 

de fato a coordenação quer o diálogo, já vivenciei muito isso. Diálogo, discussão de ideias e 

assim por diante, isso é dialogar? É com certeza. Venceu a mim ou tua, não importa, nós 

dialogamos. Não significa que o fato da tua ideia ter vencido se sobrepôs a minha. Não sei se 

estou conseguindo ser claro, mas para mim, é possível? É possível. Eu já vi em empresas isso. 

Já coordenei empresas, sei. Muitas vezes o meu argumento de chefe era vencido pelo meu 

argumento do meu funcionário, do meu empregado, ele dizia: olha, na verdade se a gente fizer 

desta forma os resultados é melhor. Ele sobrepôs ao meu? Não. Houve a interação? Houve. 

Houve o diálogo? Houve o diálogo. Disputamos e construímos sentidos? Com certeza. Me 

parece que passa por aí. 

 

Para acontecer como a empresa tem que ver o funcionário? 

R.B.: Para mim, é uma perspectiva de o funcionário não como, como é vou dizer, para mim a 

ideia passa já por um lugar de concepção de organização. De modo geral, quando a gente 

define as organizações, define organizações como agrupamento, um relação de diferentes 

sujeitos para atingir os objetivos comuns, ok. Eu diria assim: isso vai ser possível na medida 

que nós entendemos as organizações como organização de pessoas para atingir os objetivos 

comuns e também os individuais, ou seja, tornar presentes os sujeitos.  Espaços participação 
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deste sujeito. Como ele participa? Quem é esse outro? Quem é esse sujeito na minha 

empresa? Para que possa acontecer isso, esse sujeito tem que ser pensante, um ser com 

competência. Eu acho que passa por aí. Exige da organização este tipo de postura, o que não 

significa que vai decidir todo mundo junto, mas significa reconhecer que para além, de uma 

forma muito mais complexa dos objetivos da organização, as pessoas que estão na 

organização, esses sujeitos também tem objetivos. E se eles, de uma forma ou de outra, não 

verem seus objetivos alcançados, eles vão agir ou reagir aquela situação, seja não produzindo 

o que eles precisam produzir, boicotando os objetivos organizacionais, se demitindo, 

produzindo com menos qualidade do que eles poderiam produzir, de uma forma, dando muita 

situação de doenças de trabalho, quer dizer, revelando um segredo para o concorrente, ele vai 

subverter isso porque ele sofre muito ali dentro. Então de uma forma ou de outra há algum 

tipo de reação nessa relação. Então me parece que passa por aí. 

 

Como você vê as organizações hoje? 

R.B.: Em que sentido? 

 

A comunicação organizacional nas organizações em geral 

R.B.: Aí, é , como vou te dizer. Eu vejo ainda muito, muito essa definição de organização, os 

objetivos das organizacionais são o que importam  e a comunicação muito no nível da 

comunicação....a comunicação compreendida, não que ela aconteça desta forma, muito...o que 

vejo os comunicadores hoje é fazendo muito a comunicação formal e muito pouco espaço 

para escuta, muito competência para escuta. Como é que eu vejo a comunicação 

organizacional? Hoje a comunicação que essas organizações realizam focadas na organização 

comunicada, estão preocupadas em dizer, estão preocupadas em informar e muito pouco em 

permitir a presença desse outro, se puderem anulam a presença do outro. Tem muito a 

intenção de controle dessa comunicação, de controlar os sentidos que o outro vai produzir, só 

que isso não tem como controlar, é impossível controlar.  O outro age e reage a partir dos seus 

lugares, quer dizer, há uma intenção de controlar e assim por diante, não necessariamente seja 

ruim. Quando nós pensamos em comunicação estratégica, há intenção ali, algum nível, 

gostaria de ser percebido. Vamos pensar em questão de imagem, quero ser percebido como 

uma organização responsável, ok, mas eu não posso esquecer que eu não tenho controle sobre 

isso. Eu posso estimular as pessoas, quando falo em pessoas aqui, podemos substituir por 

sujeitos públicos, eu posso estimular os públicos a me perceberem de uma forma ou de outra, 

mas não tenho como controlar isso. Me parecer que existe arrogância misturada com 
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ingenuidade nesses comunicadores. Arrogância no sentido que vou controlar e ingenuidade é 

acreditar que realmente eu possa controlar, essa relação, essa produção de sentidos. Então a 

comunicação, as organizações hoje ainda estão muito voltadas para si mesmas, como se elas 

fossem sistemas fechados, eu digo assim, a maior parte, há outras que já são bem mais 

dinâmicas.  

 

Em sua opinião, quais são os desafios dessas empresas em relação a comunicação 

organizacional? 

R.B.: Para mim, um dos grandes dos desafios é realmente é essa competência de escuta. 

 

Quando você fala em competência de escuta, a gente pode pensar em o funcionário sendo 

protagonista? 

R.B.: Também. Isso vai depender da situação. Eu acho que tem aí duas ou três coisas. A 

competência de escuta implica em processo de compreensão de outro, desses códigos 

culturais do outro, em compreensão de como as coisas são construídas, quais são os sentidos 

que a organização tem para o empregado, no caso do teu trabalho diretamente, qual é o 

sentido dessa empresa ou dessa organização? Porque a partir daí eu vou poder qualificar o 

processo. Seu eu pensar em diálogo numa perspectiva até apta, processo Freire, dá para falar, 

a comunicação pode se qualificar pedagogicamente inclusive. Como essas pessoas, além de 

produzirem organização, além de qualificarem organização, se qualificam também? Se 

desenvolvem também? Eu não estou falando em treinamento, estou falando em 

desenvolvimento de cérebros, no sentido de as pessoas terem uma compreensão mais 

qualificada das suas coisas, do que é a organização, do quem são elas na organização, dos 

seus papéis na organização, de sentirem sujeitos constitutivos da organização. Se ocorrer isso, 

esses sujeitos se tornam protagonistas em diferentes situações, porque assim, quando essas 

pessoas qualificadas, elas sabem tomar decisões, por exemplo, que vem de encontro aos 

objetivos organizacionais.  

 

Por que hoje as empresas precisam ouvir, em sua  opinião? 

R.B.: Eu acho que não tem mais espaço para não ouvir, mesmo que elas não queiram. Talvez 

alguns setores ainda não estejam nessa dimensão, mas são várias coisas. Eu acho a percepção 

é assim: isso vai implicar respeitar a diversidade, qualificar os processos, só ganha com isso, 

no sentido, a medida que diferentes percepções de mundo são trazidas a tona, eu consigo ver 

esse mundo de uma forma mais complexa, por exemplo, quer dizer a fala organizacional, a 
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organização ela consegue ter, a  medida que esses diferentes empregados falam sobre ela, ela 

consegue ter uma visão mais clara do que é a organização e não apenas o viés do gestor. A 

medida que eu conheço melhor algo ou alguma coisa, as possibilidades de atuação nesse algo, 

alguma coisa, são potencializadas. Eu consigo ter uma compreensão melhor dos riscos que eu 

estou correndo, dentro outras coisas, me parece que é por aí. Por que ouvir? Por que essa 

escuta? A medida que a diversidade se manifesta, ela desestabiliza também, isso gera 

inovação, quer dizer, qual é a organização que se mantém viva sem inovação? Ela se torna 

mais econômica, eu diria também, porque esses sujeitos se sentido de fatos participantes, e 

não estou falando aqui no sentido manipulativo, estou falando realmente se sentido 

participante, eles qualificam os processos, eles tendem a não se importar inclusive em 

compartilhar conhecimento. No momento em que eles se sentem o outro da organização e não 

a organização, porque é uma relação, no momento que eu participo, que me escutam, que eu 

percebo que há essa escuta, eu me sinto mais organização e não outro da organização. Há ali 

uma dinâmica, talvez,  que supere aquele ranço de eu, outro, no sentido empregado caçando o 

empregador e o contrário. Claro que essa relação de compra e venda permanece, não vamos 

tirar dali, mas esses sujeitos tendem a sentir mais vinculados a organização. 

 

Diminuiria a tensão? 

R.B.: Diminuiria a tensão e uma vez que essa tensão diminui, a tendência é a colaboração ser 

ampliada e isso certamente vai gerar uma compreensão melhor da organização, diminui níveis 

de problemas, por exemplo, de saúde no trabalho, a tendência a trabalhar de uma forma mais 

qualificada, com uma maior dedicação nesses processos, o que não significa trabalhar 

infinitamente, levar o trabalho para casa, não é isso; melhora o clima organizacional, quer 

dizer, aquela coisa que todo mundo sente: Bah vou sair para trabalhar , o Bah pode tirar, eu 

vou sair para trabalhar, mas eu vou feliz para aquele lugar. Então são, é redimensiona essas 

relações, eu vou falar assim, complexamente eu não posso dizer vai redimensionar, mas 

tendência, existe aí uma potência para esse redimensionamento. Deixa mais claro, eu acho 

que amplia a clareza deveres, direitos, que geralmente não se sabe; fica claro qual é o perfil 

que a organização quer. Bom qual é o perfil da organização? Diminui aquelas tensões é 

demitido e você não sabe. Você não tem o perfil da organização, mas o que é esse perfil de 

organização? A medida que se tem clareza, esses empregados vão poder inclusive se portar 

melhor nos seus processos, quer dizer, eles vão saber o que eles têm que fazer. É uma série de 

questões, eu acho que são muitos os ganhos nesse sentido.  
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Até agora a gente falou de organização, quando a gente pensa no funcionário, ele está pronto 

para falar? 

R.B.: Eu acho que todos nós estamos prontos para falar. Nós temos medo por conta de uma 

constituição. Assim, a medida que esse espaço for sendo gerado e a medida que esse sujeitos 

superarem essa relação de medo, eu acho que é medo mesmo, não sei se é o melhor termo, 

assim medo de ser demitido, medo do desemprego, medo de ser perseguido... 

 

É cultural? 

R.B.: É cultural. Então assim, a organização para atingir isso, ela vai precisar desenvolver 

uma cultura de participação, não é de um dia para o outro. É que nem pesquisa de clima, 

primeira pesquisa pode por fora, porque as pessoas não dizem o que elas pensam, na segunda 

talvez alguma coisa, na terceira é que vai começar melhorar, porque eu vi que lá na primeira e 

na segunda ninguém foi demitido por dizer, eu acho que passa por uma lógica mais ou menos 

assim, quer dizer não tem como num instalar dedos mudar uma cultura de ameaças, de 

autoridade e achar que os empregados estão prontos para sair dizendo o que pensam. Eles 

temem e eu diria talvez os jovens menos que os mais velhos. Os jovens talvez por uma 

compreensão de mundo hoje, o que os levam a uma organização não é trabalhar numa 

organização a vida toda, então talvez eles estejam um pouco menos preocupados com isso e, 

portanto, eles têm uma competência talvez mais ampla de dizer. Eu posso tomar isso de 

exemplo, a própria sala de aula, vai depender, para alguns professores os alunos não dizem, 

para outros que têm uma cultura de participação, de estímulo ao diálogo, eles dizem, chegam 

e dizem: olha professor sua aula hoje foi boa, sua aula hoje não foi boa. Se achar que isso 

significa que ele vai ser reprovado no final do semestre, ele jamais vai dizer, ele não vai correr 

esse risco ou vai correr quando ele vai estar no extremo, que não importa, eu prefiro reprovar 

do que guardar isso. É aquele empregado, eu prefiro ser demitido do que ficar, não aguento 

mais. É quando é tarde mais, não há como recuperar, aí já era. Então assim vai depender 

muito dessa percepção. Por mais que a organização queira o diálogo, não significa que ele vai 

acontecer, pelo menos no primeiro momento. Ela vai precisar gerar espaços para que isso 

aconteça. Que espaços são esses? Não sei, vai depender de cada organização. Não adianta eu 

criar um lugar, tenho um blog para vocês dialogarem, ok. Mas o que vai ser feito com isso? 

As pessoas temem ainda mais no Brasil que o fantasma do desemprego a toda hora ele tai. A 

mídia, mesmo que os níveis de emprego estejam digamos elevados, basta pegar os jornais e 

sempre olha a taxa está tanto, mas ....quer dizer o fantasma esta aí permanentemente, então há 

que se cuidar permanentemente. Eu não acho que as pessoas não estejam preparadas para 
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dizer. Elas sabem, elas têm as suas leituras de mundo e podem dizer. Elas têm medo, de modo 

geral, elas têm medo. Eu não acho que isso seja preparadas, porque me parece... será que elas 

têm competência? Elas têm tudo isso, mas elas foram sempre repreendidas. Claro alguém 

dizer alguma coisa contra, disse alguma coisa no blog contra, a minha fala foi embora e ainda 

vou levar uma advertência, então não digo mais. As pessoas silenciam, porque há castigo, 

então passa por aí. 

 

Posso dizer, como Paulo Freire, que o diálogo é inerente ao ser humano? 

R.B.: Com certeza. Existe ali inerente em que contexto, que implica imaginário, implica 

cultura, implica relações poder, política como um todo, os riscos e tal e que esses riscos nem 

sempre são efetivos. Basta que haja o imaginário dele e as pessoas não se arriscam tanto, 

principalmente aí voltamos àquela história, os jovens talvez mais, vai depender. Imagina 

assim: eu sou jovem, mas minha está doente e estou precisando trabalhar, eu me sujeito, eu 

silencio, eu não vou correr o risco de perder meu emprego para dialogar. Então tem uma série 

de atravessamentos. Então assim, nós somos sujeitos, somos preparados para o diálogo, eu 

não tenho dúvidas. Qualidade deste diálogo é outra discussão, no sentido de estou mais 

preparado intelectualmente para discutir sobre isso, menos, ok, nós temos níveis diferentes, 

competências diferentes, mas preparados nós estamos, de uma forma ou de outra, nós temos a 

competência de dialogar, para dialogar. O que acontece é que nós talvez não queiramos, por 

diferentes razões, não quero me expor, sou tímido, nem sempre a gente quer dialogar, daí vai 

entrar a habilidade da organização para gerar um ambiente suficientemente bom para que as 

pessoas também parem de defender, abaixem os escudos e queiram dialogar. 

 

E a questão das novas tecnologias, das mídias sociais hoje nas empresas? 

R.B.: Eu acho que existe muito apologia, muito de felicidade digamos em cima das mídias. 

Eu não vejo, não sou descrente, pelo contrário, as tecnologias para mim são uma grande 

potência. Elas permitem potência para ampliar os níveis de diálogo, tem potência para 

participação, tem potência para exposição de ideias e assim por diante, mas eu acho, tenho 

visto, que elas também, como é que vou dizer, são muito mau empregadas, são empregadas 

por questões de modismo e não por compreender a potência de seu uso. Acho que são muito 

mais para vigilância que para participação. Então há blogs para gestão de conhecimento, por 

exemplo, ok então todo mundo diz, isso ganha futuro, ganha o futuro? Vão com calma. Ganha 

o futuro para quem? Quer dizer, se o sujeito só tem aquilo e aquilo lhe é tirado, como é que 

fica? Ah, então assim, por outro lado não vejo com esses olhos: ah as tecnologias permitem a 
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participação, eu acho que tem uma coisa anterior. As tecnologias estão numa dada cultura, 

num dado imaginário, numa determinada relação de poder e as tecnologias provavelmente 

reproduzirão aquilo que está dado aqui. Se aquela cultura é cultura de participação, é provável 

que essa tecnologia só potencialize a participação. Se aquela cultura é de vigilância e castigo, 

é provável que a tecnologia só amplie os níveis de vigilância, porque eu vou saber quem diz o 

quê, eu saberei quem tem ideias melhores e quem não tem ideias tão boas e quem só diz 

besteiras, só diz coisas que não tem que dizer e talvez até demita porque ele só não contribui 

com nada. A tecnologia para mim, as mídias e tal olha são a grande potência, potencializam 

tudo porque assim como elas podem potencializar o diálogo, elas podem potencializar a 

vigilância, assim como elas podem potencializar...está me entendendo? Quer dizer, não está 

posto, não é uma coisa sem então. Eu acho que mais um meio. 

 

Por esta perspectiva, tem diferença dos canais tradicionais? 

R.B.: Eu acho que tem de alguns canais, talvez, quer dizer se eu pensar em alguns canais, por 

exemplo, se eu pensar em uma reunião como um canal, como um processo, eu não vejo 

grande diferença. A diferença é técnica, tecnológica, mas não necessariamente em termos de 

possibilidade de diálogo, de facilita. Ela facilita em que sentido? A possibilidade de eu estar 

dialogando de diferentes ambientes, não preciso levar todo mundo para São Paulo para fazer a 

reunião, ela potencializa neste sentido. 

 

A diferença técnica mesmo? 

R.B.: Eu acho que em alguns casos é só uma diferença técnica. Outros casos a diferença não é 

só técnica, por exemplo, se aquela tecnologia, eu sei que existe nessa organização uma 

tendência a vigilância ou existe um imaginário de que nós vigiamos, demitimos, ok e eu vou 

usar a tecnologia pra preservar o anonimato, para as pessoas poderem dizer sem correrem 

risco de serem identificadas, aí está ultrapassando a ideia, quer dizer, a reunião eu tenho que 

dizer eu digo, ali eu posso dizer e posso ter retorno no sentido mais aberto, sem ter me 

identificado, então ela pode me preservar de algumas situações assim. Então eu acho que ela 

tem uma coisa e outra. Eu acho que ela potencializa em alguns aspectos, em outros aspectos 

ela simplesmente se sobrepõe e em outros aspectos ela menos, porque assim, por exemplo, 

quando é menos, bem Morin, aquela coisa é mais e menos, a reunião, por exemplo, ela me dá 

a possibilidade de ler o outro, além daquilo que ele escreve. Se pegar o Gofman lá, quando vai 

falar, expressa, eu digo sem saber o que estou dizendo, me permite ver pelo conjunto, então 

ali eu tenho uma outra relação que eu não tenho na tecnologia ainda, que eu não tenho no 
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blog, que provavelmente a pessoa vai pensar texto, ela pode voltar, pode deletar, assim por 

diante. Por outro lado eu tenho uma agilidade que aqui eu não tenho, a possibilidade espacial. 

Eu acho que ela é menos, é mais e é igual. Então vai depender em comparação com qual. 

 

As empresas, se hoje você conhece que adotam essas novas tecnologias na comunicação 

organizacional, qual é sua opinião? 

R.B.: Eu acho que ainda, do que tenho visto e tal, tenho conversado e assim por diante, eu 

acho que está indo muito numa perspectiva experimental, o problema é as empresas usam, já 

falei anteriormente, é muito modismo; não me parece que estão explorando de fato. Por que 

não estão explorando de fato? Porque o problema não é tecnologia, é a compreensão do que 

seja a comunicação é o problema e compreensão de quem é esse outro no processo que é o 

problema. Se eu não percebo esse outro como alguém importante, eu não me importo com 

isso, eu não vou pensar que se eu deixar aquele sujeito dizer no anonimato, ele vai dizer o que 

ele pensa de fato, eu vou querer que ele identifique, mas ele não quer se identificar, por isso 

ele não vai dizer, por isso não haverá o diálogo. Parece-me que é muito isso. Não há ainda de 

modo geral das que eu conheço, algumas façam isso melhor, alguns aspectos, mas dos 

contatos que eu tenho tido e que tenho visto ainda é muito experimental, é muito 

experimental, reprodução do que tem nas outras mídias, é mais do mesmo, quer dizer, a única, 

houve um deslizamento de uma tecnologia para uma outra tecnologia, mas não significou que 

houve um deslizamento em termo de compreensão de comunicação, de qualificação da 

participação, da ampliação da possibilidade de participação.  

 

Você acha que as novas tecnologias permitem? 

R.B.: Eu acho que elas têm potência para ampliar isso. Elas têm potência, não acho que de 

fato se realize. Eu acho que as tecnologias, para evitar de dizer é contra, eu acho que as 

tecnologias têm essa potência, é possível, só que eu não sei em que medida isso de fato vai ser 

efetivado, se está sendo efetivado, porque para mim o lugar é anterior. A discussão não é a 

tecnologia e eu vejo muito, inclusive, a tecnologia, a tecnologia, o lugar não é a tecnologia. A 

tecnologia se realiza num ambiente, um ambiente é cultural, é de imaginário, que é político, 

que é social, que é econômico e daí portanto complexo, porque são muitos sistemas. O que eu 

vejo é a discussão da tecnologia pela tecnologia, da potência da tecnologia pela potência da 

tecnologia. Enquanto não houver uma discussão articulada entre a tecnologia e esses sistemas 

que interferem diretamente, me parece que vai ser sempre uma discussão não frutífera, quer 

dizer, não vai levar a grandes coisas, vai ser: no caso  da empresa x deu certo ok e ? No caso 
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da empresa y tem isso que está funcionando, ok. Funcionando para quem? Para comunicação 

ou para simplesmente organizar conhecimento para empresa poder ganhar com isso e demitir 

os funcionários rapidamente. Funcionando em que sentido? É para o diálogo efetivo ok, mas 

eu acho que implica mudanças que são na base naquilo que permite. Então assim, me parece 

que passa por ai e eu vejo muito pouco essa mudança. Eu vejo muito é reproduzir tecnologias 

as mesmas coisas que estavam lá, então tecnologia não muda nada, muda só tecnologia, a 

técnica pela técnica, o fazer pelo fazer, mas o sujeito, a presenças destes sujeitos não foi 

alterada de fato, ou seja, eu continuo informando e vocês continuam a fazer o que eu disse que 

é pra fazer. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz no meu mestrado e  eu conversei com 

profissionais da empresa que trabalhavam com treinamento, na época treinamento era o 

termo, hoje a gente fala outra coisa. Treinamento era o termo que dava desde um treino de 

fato até o desenvolvimento de pessoas. O respondente, o instrutor chegou e disse assim: olha 

o treinamento implica conscientizar. Eu fiquei pensando: poxa interessante esta visão. 

Treinamento estou pensando, ele está pensando em desenvolver pessoas, torná-las conscientes 

de e ali complementou: conscientizar o funcionário, empregado daquilo que se quer que ele 

faça. 

 

Era só o verbo... 

R.B.: Era só o verbo, está me entendendo? Quer dizer, eu acho que é muito isso. A tecnologia 

significa participar, participar o outro daquilo que eu quero que ele faça e torná-lo 

participativo para atingir os meus objetivos, o que não significa de fato participação naquele 

sentido mais complexo; não significa de fato diálogo. Me parece que está ali no sentido meio 

restrito, me passa a informação para cá, que eu passo informação para lá, não pense muito, 

por favor. Vejo muito por aí.  
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ANEXO 11 

Entrevista com a professora Dra. Margarida Maria Krohling Kunsch da Escola de 

Artes e Comunicação (ECA) da Universidade de São Paulo (USP) 

Dia: 5 de dezembro de 2012 

Local: sala 12, no Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo, na ECA 

USP 

 

O que a senhora entende por comunicação? O entende por comunicação interna? 

Margarida Maria Krohling. Kunsch: Comunicação tem toda uma literatura, mas eu vejo 

que comunicação pressupõe uma interação entre quem comunica e quem recebe; vai muito 

além de uma informação, pressupõe uma troca de ideias, uma troca de opiniões. 

 

No entender da senhora, quando pensamos empresa, quando há transmissão de informações 

somente, por exemplo, através de um house organ, podemos chamar de comunicação ou não, 

quando ela unidirecional? 

M.M.K.K: Olha eu, normalmente generaliza-se tudo isso como comunicação. Agora na 

medida que as empresas simplesmente produzem um veículo informativo, elas na verdade 

elas estão informando.  

 

A senhora vê a diferença entre informação e comunicação? 

M.M.K.K: Neste sentido fica muito claro, é unidirecional, ela está informando e pode ser que 

veículo provoque uma reação, provoque um retorno, enquanto isso não acontecer, ele se 

caracteriza mais como uma informação.  

 

Quanto a questão da comunicação e o diálogo? A comunicação interna e o diálogo? 

M.M.K.K: Ai tem uma questão chave que é difícil, por exemplo, na medida que uma 

organização estabelece políticas de portas abertas, ela realmente, ela tem uma abertura para o 

diálogo, a coisa muda de figura, por quê? Porque na medida que ela  vai possibilitar ouvir as 

pessoas, a comunicação interna deixa de ser uma comunicação que se caracteriza mais como 

informativa para buscar uma interação. Então o diálogo neste sentido ele é fundamental. 

Agora diálogo na prática não é fácil. Por quê? Pressupõe pontos de vistas diferentes, busca de 

consenso, então eu vejo que é bem complexo, por exemplo, você abre canais de diálogo, 

ótimo. Você tem primeiro realmente ouvir e também buscar interagir com quem se busca o 

diálogo, caso contrário ficará mais no discurso.  
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Como a senhora entende a questão do diálogo, quando ele efetivamente acontece, que a gente 

pode dizer que ele acontece? Por exemplo, quando é aberto um canal que os funcionários têm 

a oportunidade de perguntar dúvidas sobre uma determinada notícia, isso por si só seria 

abertura ao diálogo ou não? 

M.M.K.K: Eu acho que na medida que as empresas colocam lá, de forma institucionalizada, 

um espaço, seja por meio de um canal, seja por meio de manifestações até via intranet, ela 

está realmente possibilitando o diálogo. Por quê? Ela não está só comunicando de cima para 

baixo, ela está possibilitando as pessoas se manifestarem, portanto ela está dando direito a 

voz, porque Linda Coult, usando das metáforas, é bem interessante quando ela fala do uso da 

metáfora da voz e do diálogo, justamente nisso. Você tem nas empresas em geral, como 

qualquer organização, as chamadas vozes dominantes, aquelas vozes que determinam, que 

mandam, que manipulam, mas você muitas vezes não tem direito a voz. Então eu acho que na 

medida, como já coloquei, se você institucionaliza a abertura, espaço, você está possibilitando 

o diálogo. 

 

Na sua opinião, quais hoje são os desafios na comunicação interna das organizações? 

M.M.K.K: São muitos, primeiro os novos contextos que nós estamos vivendo. O mundo 

mudou radicalmente, nós temos novas relações de trabalho, então não dá mais para fazer uma 

comunicação como se fazia, muito massiva. Você tem que levar em conta diferentes 

vertentes, diferentes situações e complexidade mesmo, por exemplo, a figura do tercerizado. 

O tercerizado de uma grande empresa, como a Petrobrás, ele não tem todos os benefícios; ele 

trabalha lá full time e não tem os benefícios que um concursado da Petrobrás tem: décimo 

quarto salário, outras vantagens, bônus, etc, etc. Por outro lado você não pode tratá-lo como 

público interno em termos de mandar o jornal para a casa dele, etc., etc. Como lidar com isso? 

Por isso, a comunicação interna tem que ser vista como além das mídias, além dos meios.  

 

 

Como ela dever ser vista? Qual deve ser o papel do comunicador nessa nova conjuntura, 

nesse novo cenário? 

M.M.K.K: Sobretudo ele que ter um bom conhecimento, primeiro uma visão de mundo. Ele 

tem que conhecer muito bem o perfil do público com o qual ele vai trabalhar e uma postura 

ética e muito verdadeira, porque eu costumo dizer assim: a comunicação interna é a mais 

difícil, porque as empresas, como fonte de informação, elas podem até por meio de uma 
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maquiagem, vamos dizer assim, usar de todo um discurso para fora, agora para dentro é 

difícil, porque as pessoas conhecem a realidade. Eu acho que hoje o desafio é usar de bom 

senso, usar da verdade é uma questão sine qua non. E também aquela comunicação ufanista, 

tipo, que é muito usada pela área de marketing, do chamado marketing de incentivo, é como 

se ali fosse uma verdadeira lavagem cerebral. Eu sou contra , eu acho que o funcionário, o 

trabalhador, ele não é tão mais ingênuo, ele tem que ser tratado com respeito. Então só um 

bom profissional com uma boa formação, inclusive na área de comunicação, uma base em 

antropologia, em psicologia, talvez conhecimentos normalmente informações gerais 

humanística, que vai ter condições. Se ele for alguém muito técnico só, ele vai ficar muito...ou 

vai fazer algo muito publicitário, muito mercadológico, marketeiro, famoso endomarketing ou 

ele vai ficar muito só na divulgação, nas mídias muito, que é muito comum jornalista, que não 

tem uma formação mais ampla de conhecer a complexidade das organizações, vai ficar muito 

só nas mídias. 

 

Indo além do papel das mídias, qual deve ser atuação dele, qual deve preocupação do 

comunicação dentro das organizações de conhecer os públicos? A partir daí qual o dia-a-dia 

dele? 

M.M.K.K: Eu acho que ele deve ter muito sensibilidade para perceber as realidades com as 

quais ele vai trabalhar, quais são os melhores meios. Às vezes aquilo que ele está pensando 

como ideal talvez não seja, isso ele vai saber por meio de observações também, conhecendo o 

terreno onde ele pisa.  

 

Nessas relações trabalho hoje, a professora falou da questão da tercerização e a questão de 

reter talentos, como a professora vê? 

M.M.K.K: Hoje se fala muito na geração y, que é o grande desafio. Então foi se o tempo 

onde você ficava 25, 30 anos na empresa era um cartão de visita, quer dizer, o mundo também 

mudou neste aspecto. Então o que acontece? A chamada y ela não está, não é só o salário que 

motiva esses jovens, os trainees. Eles também querem, as pesquisas mostram isso, eles 

querem um bom ambiente de trabalho e possibilidades de carreiras. Então o que eu vejo para 

área de comunicação, é também um outro desafio, como se comunicar, como a empresa vai se 

comunicar para atingir esse segmento? Agora para você segurar talentos, não adianta, a  

comunicação interna não faz milagres. Se a empresa não oferecer as condições favoráveis, 

nem diria ideais, mas favoráveis para a pessoa ficar, seja em termos do ambiente de trabalho, 

seja em questões salariais, dificilmente você vai conseguir segurar talentos. Agora pelo que eu 
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tenho acompanhado, por base em pesquisa, o que tem pesado muito são as condições 

institucionais e o ambiente mais favorável; eu acho que está sendo mais considerado que a 

questão mais salarial, por exemplo, qualidade de vida, se a pessoa tem a questão da 

acessibilidade, tem vários fatores aí. 

 

Diante dessa nova geração, quando a gente pensa no departamento, no setor, nos 

profissionais de comunicação nas organizações, a comunicação para o funcionário mais 

funcionalista, mais tradicional, que a gente vê em tempos atrás, ela dá conta ou não? Como 

ela deve agir? 

M.M.K.K:  Não, porque justamente essa geração ela quer participar, ela quer reagir. Eu 

orientei um trabalho há dois anos, no Banco Central, onde foi feito justamente uma pesquisa. 

O Banco Central dado o número de aposentadorias, tem uma previsão que daqui uns anos, 

poucos anos, são mais 700 servidores que serão substituídos e quem vai vem, pelos concursos, 

são pessoas dessa geração. Então aquela comunicação de transmissão não interessa e a 

pesquisa, a auditoria que foi feita, ficou muito claro isso, eles querem participar, eles querem 

interagir. Então se você não souber usar, inclusive bem, as redes sociais do ponto vista 

interno, você está perdendo com esse povo. Na minha percepção e pelo que eu tenho 

acompanhado também no mercado, eu acho que é fundamental buscar mídias e formas de 

comunicação que possibilite interações e reações. 

 

Como fica isso, por exemplo, em um perfil de empresa que sempre ou quase sempre procura 

o controle? 

M.M.K.K: É uma mudança difícil, porque você vai envolver uma mudança de cultura. Por 

quê? Você imagina se a empresa sempre funcionou assim, que estava tudo bem, de repente 

tem que mudar de comportamento, mudar de posicionamento, é uma tarefa difícil. Isso leva 

tempo também. É um trabalho de longo prazo, ao meu ver. 

Também tenho ouvido das empresas, mesmo na questão de transmissão de informação, 

justamente uma dificuldade que elas encontram hoje, que é o excesso de informação para 

serem repassadas? 

M.M.K.K: Esse é um outro muito contemporâneo porque você tem uma avalanche de 

informações e você bombardear para todos lados. Então eu vejo que tudo tem que estar na 

medida certa. Cabe também ao comunicador, ao gestor cuidar no gerenciamento para que não 

haja sobreposições porque numa empresa onde não há uma organização, você recebe o 

mesmo e-mail de várias partes, essa é uma questão. A outra é a própria pessoa, quer dizer, nós 
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hoje temos que saber selecionar. O desafio está nesta ambigüidade, que ao mesmo tempo, 

você quer ver tudo, ao mesmo tempo você não tem tempo. Então a comunicação ela tem que 

ser na medida certa, a dose certa, quer dizer, uma dose de remédio a mais ou de menos 

também...Então eu vejo assim: é preciso que a comunicação, quando necessária, ela tem que 

ser feita não de forma ...às vezes as empresas gastam muito com os projetos, na hora de 

comunicar investem pouco e às vezes é o contrário, tem excesso de comunicação, que é 

também. Então tem que ter um equilíbrio, não pode ser nem demais, nem de menos.  

 

Voltando para a questão da geração y, essa nova forma de ver mesmo comunicação, que eles 

querem participar, a gente poderia dizer o funcionário, eles são protagonista da 

comunicação? 

M.M.K.K: Porque hoje o que acontece, o público, ele é também emissor, então ele pode 

também ser protagonista, dependendo do grau de capacidade e liderança que ele pode ter, 

porque no ambiente organizacional você vai ter diferentes perfis. De repente alguém, por isso 

sou muito ativa favor de otimizar a comunicação interna, as redes informais... 

 

A questão da otimização 

M.M.K.K: Da otimização da rede informal, por exemplo, se você souber aproveitar pra 

comunicar fatos importantes, mensagens que você quer passar aproveitando essas lideranças, 

você pode otimizar. Ao contrário de quando se vê a rede informal, a comunicação informal, 

apenas como boatos, como coisas negativas. Eu acho que é um pouco por aí. O que acontece? 

O público interno hoje não pode ser considerado aquele público estanque, isolado. Ao mesmo 

tempo que ele é trabalhador, empregado, ele está lá numa Ong, ele é consumidor, ele pode 

participar ativamente da vida de uma comunidade, sua família pode estar vinculada a outros 

setores. Então a comunicação interna tem que ser entendida aquela que voltada para o 

ambiente organizacional. 

 

E as empresas que não veem seus funcionários assim, também como emissores, uma pessoa 

que pode participar e não abrir, continuar com uma comunicação mais de transmissão de 

informação, mais tradicional, ela tem essa escolha hoje ou não? 

M.M.K.K: Ter a escolha depende muito da estrutura, depende muito da cultura. Eu acredito 

que é uma questão de tempo, porque se a gente parar para pensar e analisar, nós vamos ver 

que a grande maioria das empresas ainda elas tem um formato só de informação. Nós não 

temos ainda pesquisas mesmos confiáveis que mostrem outra realidade. Então o que 
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acontece?  Quando vai tudo bem, quando não há tanta turbulência, vamos dizer assim, as 

empresas acabam se acomodando. Para que que eu vou mudar se até hoje isso funcionou 

assim? Então eu acho que varia muito de situação para situação, mas a tendência é que as 

empresas comecem a ser sacudidas, porque as pressões vem de fora e quanto mais 

democrática for uma sociedade, mais essa democracia vai para o ambiente das empresas. 

 

E como fica o papel do controle? 

M.M.K.K: É uma outra questão também importante que desmistifica um pouco esse poder, 

que o comunicador, mesmo os proprietários, os diretores, eles acham que eles podem segurar 

a informação, que eles podem controlar, assim como vamos planejar que vai ser tudo como o 

figurino. Há um desconhecimento, uma incapacidade até de perceber que você não tem mais 

esse poder todo de controlar. Eu acho que é um desafio, você pode monitorar, você pode 

acompanhar, agora achar que você pode controlar e segurar a informação é impossível no meu 

entender.  

 

Por quê? 

M.M.K.K: Porque você hoje a pessoa tem acesso as informações, você tem n formas e meios, 

quando na época do fax já era complicado, imagina hoje com a internet. É aquele caso que 

você conta no qual o coloco no pé do ouvido a pessoa, conto o segredo, pede segredo. O que 

acontece? Nem sempre, a não ser que seja uma pessoa, é mesma coisa as empresas acharem 

que elas vão segurar, vão controlar, é impossível na rede, no meu entender é impossível. 

 

Como a senhora vê, qual a sua opinião sobre as mídias sociais? 

M.M.K.K: As mídias sociais, elas estão aí e não tem volta. Eu acho que as mídias sociais 

estão contribuindo exatamente para essa troca, que essa comunicação chamada até pelo Pierre 

Levy, de inteligência coletiva, quer dizer, uma comunicação coletiva, um vai ajudando outro, 

somando. Agora tem um lado bom, como tudo na vida, tem um lado ruim. Você tem muita 

coisa boa, mas tem muita bobagem também, muita perda de tempo com bobagens que não 

levam a nada. Então as mídias sociais elas têm que ser encaradas como sinais, até como 

desafio, mas como uma realidade que não tem volta, na minha opinião.  

 

E na comunicação interna, como elas podem ser usadas, se podem ser usadas? 

M.M.K.K: E ai vai depender. Eu acho que elas podem e devem ser usadas, como se falava 

muito, que não podia usar a internet na empresa. A questão do correio eletrônico, o 
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monitoramento, você acha que é possível esse controle? Muito complicado, porque tem 

válvulas de escape, por exemplo, como é que você vai achar, você pode controlar o 

computador, mas a pessoa não tem hoje os aparelhos móveis?  Quer dizer está na palma da 

mão. Então as mídias sociais elas têm que ser, assim como eu falei das redes informais, elas 

têm que ser otimizadas para a comunicação interna no bom sentido, porque como eu falei, 

você pode passar uma mensagem e essa mensagem ser super implicada, no sentido 

construtivo, como também, você pode perceber um fato que não corresponde a realidade, não 

é verdadeiro, foi colocado e você pode, na medida que você monitora, que você acompanha, 

você pode passar o seu ponto de vista também. 

 

Quando a professora fala em elas serem construtivas na comunicação interna, como elas 

podem ser? 

M.M.K.K: Eu acho que primeiro, quando for sedimentada em fatos reais, não inventados; 

quando ela ajudarem a promover as pessoas, quando ajudarem a contribuir à cultura, porque 

você pode também por meio de mensagem contribuir para o desenvolvimento das pessoas, 

quando, por exemplo, você passar uma mensagem que vai ajudar para a qualidade de vida, 

para saúde, melhorias não só nesse lado social, mais amplo, mas até para o setor na medida 

que você ajude melhorar as relações de trabalho, ajude a melhorar os processos de gestão, 

usando essas mídias sociais, você está sendo construtivo. 

Em relação as ferramentas tradicionais da comunicação interna: house organ, jornal mural e 

as mídias como elas podem conviver, a diferença? 

M.M.K.K: Eu acho que o quadro de avisos e as mídias antigas elas continuam convivendo 

com as mídias sociais, não tem como. Eu sempre falo da famosa convergência midiática. Na 

verdade há uma convergência. No último caderno, não sei se você já tem, que saiu do Jornal 

Valor, que é a comunicação que a ABERJE faz todo ano, Comunicação Setorial. Esse ano 

saiu, eles entrevistaram vários diretores de comunicação: da Vale, da Itaú...então lá, tem lá 

uma matéria, onde uma pessoa, que eu não lembro, é até uma mulher, uma profissional, ela 

fala lá do famoso quadro de aviso que ele continua valendo muito, se eu não me engano, não 

sei se é Usiminas , qual é a empresa. Então mostra isso, não adianta você tem que usar todas 

as mídias.  

 

Mas na opinião da senhora, as mídias sociais elas podem trazer algo mais em relação as 

mídias antigas ou não? 
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M.M.K.K: Eu acho que podem trazer sim, porque você possibilita um processo mais 

interativo, coisas que as mídias antigas não têm. Você coloca lá uma informação no quadro de 

avisos, a informação está lá para quem quiser, mas não é uma informação viva, é uma 

informação morta, ela está lá, que ela pode provocar uma reação ou não.  

 

E com as mídias sociais... 

M.M.K.K: Com as mídias sociais normalmente há uma resposta, as pessoas gostam, querem 

opinar. Por exemplo, você faz um blog e introduz lá e possibilite que as pessoas se 

manifestem, desde que haja uma liberdade mesmo, é uma forma de você...então isso não 

acontece com as mídias tradicionais, que elas são estanques, elas estão lá. O jornal está lá 

impresso, pronto, para ser digerido. 

 

A gente falou desta questão de interatividade, gostaria de aprofundar com a senhora, quando 

a gente fala desta questão de liberdade de se manifestar. Quando uma empresa se propõe a 

se abrir realmente para o funcionário se manifestar, qual deve ser limitação desta 

manifestação? A gente vê empresas em que a liberdade vai até o ponto do funcionário 

esclarecer dúvidas, mas isso é realmente colaborar efetivamente? Até ponto, quando a gente 

fala em abrir, deve ser essa abertura, que ela realmente uma empresa aberta? 

M.M.K.K: Aí depende muito da política, do pensamento, da cultura, porque na maioria das 

empresas eu acho que é difícil ter essa abertura que você está colocando. Normalmente assim, 

quem quiser pode se manifestar, tal. Agora na medida que você, vou dar um exemplo: há uns 

anos atrás, não sei se continua, a Vale, lá no Rio de Janeiro, ela abriu, botou como política, 

criou um canal de comunicação direta, ou seja, toda semana, todos os funcionários, quem 

quisesse, poderia mandar por escrito, alguma coisa, que ele queria saber ou alguma coisa que 

ele não estava satisfeito, tudo canalizado para área de comunicação, só que não era só em 

relação a comunicação, era em relação a qualquer assunto. Então estagiários, assistente, desde 

o alto escalão até apoio. Então isso foi feito no sentido mesmo de abrir o diálogo. A área de 

comunicação levava isso muito a sério, não havia censura em hipótese alguma. Na época, isso 

deve ser 2007, deu muito certo, pelo menos os depoimentos dos profissionais em palestras; 

ganhou prêmios. Então neste sentido você realmente, no caso ali da Vale, ela instituiu algo 

concreto. Não tinha: isso eu não posso dizer, a pessoa tinha total liberdade de se manifestar. 

 

Por que há tanto receio das empresas, na opinião da senhora, em abrir realmente? 
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M.M.K.K: Eu acho que é a incertezas, desconhecimentos e um certo temor também. Ainda há 

um viés muito autoritário. 

 

E esse temor, na opinião da senhora como profissional, como pesquisadora da área de 

relações públicas, de comunicação interna, é válido no sentido, qual é realmente o perigo de 

um funcionário poder falar o que ele pensa, poder se expressar, sugerir abertamente, o que 

isso pode ser prejudicial ou não? 

M.M.K.K: Porque se a empresa, ela tem algo que não pode ser divulgado, ela tem que ter um 

manual de conduta. Na medida que você entra para trabalhar numa empresa você tem que 

seguir as regras também; políticas, determinações que você tem que cumprir. Eu acho que vai 

muito sobretudo tanto pelo...pela tradição. As empresas são conservadoras. O certo, eu diria 

eu acho que a maioria nem faz isso como maldade, vamos dizer assim, faz até por 

desconhecimento, na medida que eles percebessem que se as pessoas pudessem se manifestar, 

se tivesse canais de diálogo vai ser muito melhor ambiente, consequentemente haverá mais 

produtividade eu acho que ela mudaria de comportamento. Agora depende muito da cultura, 

do pensamento do dirigente principal, do fundador. 

Ainda há com uma crítica negativa algo muito prejudicial 

M.M.K.K: A pessoa não tem assim uma abertura, pelo que você me falou, o fato não vamos 

querer dar entrevista porque vão falar mau, quer dizer, não querem nem ouvir uma análise 

crítica, porque eles preferem ficar naquilo que eles acham que é uma situação mais 

confortável. Na medida que as pessoas falam, se manifestam, vamos pegar a própria sala de 

aula, o que é mais cômodo ao professor? É o aluno passivo. Aquele aluno que instiga, que 

pergunta, que insiste, ele não dá mais trabalho? A democracia é muito mais custosa, muito 

mais difícil, a medida que você que quer abrir para ouvir opiniões, você tem que estar 

preparado para isso, porque se a empresas não está não adianta.  

 

Quando a gente pensa em sala de aula, a partir do momento que o aluno participa, a 

tendência é a aula ser melhor? 

M.M.K.K: Claro, é um bom exemplo. 

 

A tendência é desenvolver... 

M.M.K.K: Você até se sente melhor ao sair de uma sala de aula onde houve uma 

participação. Eu acho que as empresas ainda são muito conservadoras. 
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Elas não conseguem enxergar, de certa forma, um ponto positivo nessa participação, parece 

que fica a questão negativa? 

M.M.K.K: Fica só questão de perda tempo, de aquele ditado: manda quem pode, obedece 

quem tem juízo. Então fica muito nessa, sem perceber que poderia ser melhor o ambiente. 

 

Neste contexto de comunicação interna atual, como fica o papel das pesquisas? 

M.M.K.K: Eu vejo as pesquisas como base para qualquer trabalho, projeto. As pesquisas são 

fundamentais. Infelizmente não uma tradição da valorização da pesquisa com relação a 

comunicação interna institucional como se tem na comunicação mercadológica. Ninguém 

muda uma embalagem, arrisca lançar um produto sem pesquisa. Então quando você falar de 

opinião, de conhecer o público, ah gente já sabe. Os profissionais da área de comunicação 

começarem a trabalhar fundamentado em pesquisa, o trabalho vai ser muito mais valorizado. 

Por exemplo, o tema que você está abordando aqui, você faz uma pesquisa para ver o nível de 

satisfação que o público interno tem em relação a essa comunicação que é feita. Se você 

comprovar que é um nível de insatisfação muito grande, com base estatística ou até se for uma 

pesquisa qualitativa com segmentos importantes, representativos, estão falando a mesma 

coisa, você tem elementos para argumentar com a direção, com alta cúpula, do que você ficar 

no achometro. Eu acho, eu vejo, eu percebo. 

 

Na opinião da senhora, de tudo isso que a gente já conversou, talvez um pouco redundante, é 

possível uma comunicação interna mais dialógica? 

M.M.K.K: Eu acredito, eu sou muito otimista. Se nós tivermos profissionais mais preparados, 

que tenham uma visão, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa, esta pesquisa ela for 

depois aproveitada por gestores e conseguir sensibilizar os dirigentes, eu avalio que todo 

mundo vai ganhar com isso, não só a empresa, o comunicador e o público interno.  
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ANEXO 12 

Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 

Entrevistada: analista de comunicação analista de comunicação da empresa, Thais 

Fernanda A.G. Carvalho 

Dia: 22 de dezembro de 2011 

Local: sede da CPFL, em Campinas 

 

Quais são os canais de comunicação? 

Thais Fernanda A. G. Carvalho: Como eu tinha lhe falado, foi em 2008, que a gente deixou 

o papel e foi para intranet. Primeiro começou com o PDF na intranet, depois surgiu o Portal 

de Notícias, daí sim tinha atualização diária como UOL, Terra. A ideia era essa de colocar 

mais informações. Tinha jornais semanais e tinham jornais quinzenais, que eles eram 

segmentados. Tinha o Expresso, o Jornal do Call Center, tinha o jornal da Qualidade de Vida, 

eram todos segmentados. A gente decidiu colocar todos esses segmentados em um Portal, 

uma coisa para unificar e é uma coisa mais correta, porque você consegue ter informação de 

todo mundo então não precisa pegar o jornal lá no Call Center para ver o que aconteceu. É 

uma coisa que interessa para todo mundo, mesmo que eu não seja daquela área.  Então, o 

Portal de Notícias nasceu em 2008. Esse ano a gente fez uma reformulação no layout, para 

deixar ele mais bonito, mais clean e ele fica na nossa intranet. O Portal de Notícias tem uma 

média de troca de quatro, cinco matérias por dia. Do que são essas matérias? De coisas dos 

funcionários. A pessoa pode mandar uma notícia, que é colaborador repórter, uma notícia 

sobre a área dela, sobre a empresa ou também pessoal. Nós temos aqui um colaborador que 

nas datas comemorativas, dessas comerciais: Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos 

Pais; ele sempre faz poesia e manda. Tinha um gerente que também fazia poesias e também 

mandava. O eletricista está fazendo uma manutenção de rede e de repente ele vê um ninho 

que o passarinho fez de fio de aço, daí ele acha bacana, imagina um passarinho conseguir 

construir com isso e ele faz a foto, manda, a gente coloca. Então tem esse perfil para o 

colaborador, mas tem também muito para o corporativo. Então todas as notícias que a gente 

precisa passar que a gente tem informar o colaborador, a gente coloca no Portal de Notícias. 

Tem essa rotatividade de quatro a seis matérias por dia. Às vezes têm muitas, mas o mínimo é 

quatro. Nosso pageview é de 2.300 acessos por dia. Nós temos na companhia sete mil, sete 

mil e quinhentos colaboradores, porque a CPFL tem em Campinas, em 560 cidades, tem 

também no Rio Grande do Sul, contando a RGE, contando com eles. Mas quem tem 

computador, que tem acesso exclusivo ao computador, porque nas estações avançadas, onde 



322 

ficam os eletricistas, não é um computador por pessoa, eles dividem os computadores, porque 

eles não têm essa frequência. Eles não ficam o dia inteiro no computador, eles ficam em 

campo. Então a gente tem de quatro a cinco mil computadores, isso se a gente pensar, metade 

desses computadores entram todo dia em nosso Portal, então é um número bastante 

expressivo.  

 

Entrar quer dizer o quê?  

T.F.A.G.C: Que ele entra, lê, vê as matérias, porque além de matérias a gente tem 

classificados. Eu vou passar para você. Têm as partes interativas, que é o Podcast. O Podcast 

a gente grava com diretor, com gerente, com colaborador, então sempre que tem uma notícia 

que a gente acha que vai ficar legal um áudio, a gente explora isso no, porque às vezes você 

está com o seu celular ou com seu MP4, MP3, enfim e acontece na hora notícia, não tem 

como você, para ser muito ágil a gente grava e já passa sobe a matéria. A gente está 

conseguindo bastante essa coisa de tempo real e isto está sendo bem bacana, porque a pessoa 

que está lá em Ribeirão Preto fica sabendo na mesma hora que o cara de Campinas. Então é 

uma coisa bem ágil, está bacana, com o Podcast foi isso. O Sem Segredos foi uma editoria 

que a gente lançou este ano, que é um lugar que o colaborador pode perguntar o que ele 

quiser. Isso não vai ser a comunicação que vai responder. Ele pode perguntar para o RH: Por 

que a CPFL não aderiu aos seis meses de licença maternidade? A gente vai enviar essa 

questão e tudo aberto, fica lá no Portal a pergunta da pessoa.  

 

Todo mundo vê?  

T.F.A.G.C: Todo mundo vê. Todo mundo tem acesso.  

 

Não tem moderador?  

T.F.A.G.C: A única moderação, a gente não teve nenhum episódio de brecar uma pergunta 

ou mesmo um comentário, porque todas as notícias podem ser comentadas. A gente faz 

moderação, por quê? O que aconteceu uma vez, não foi barrado porque ele escreveu alguma 

coisa que não podia, mas você fica logado com a sua matrícula, só que se você não bloquear o 

seu computador, vem outra pessoa e senta. E aconteceu com um colaborador de Bauru, ele 

deixou o computador aberto e ele dividia o espaço dele com outra pessoa. Quando ele 

levantou e foi tomar café, estava com a matrícula dele, o outro sentou no computador, viu a 

matéria, viu o gerente deles, que estava competindo, era uma competição de basquete e ele 

estava segurando a bola, e ele tem uma intimidade com o gerente que é uma coisa particular 
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entre eles e ele foi e colocou: “olha que legal, o fulano não dá para saber quem é a bola, o 

fulano ou”... e colocou só que estava com a matrícula do outro e foi. Quando a gente, neste 

caso eu vi o comentário na matéria, não estava publicado. Veio e fica ali para a gente aprovar. 

Vem um e-mail na hora para a gente aprovar. São várias pessoas que têm acesso para 

aprovação. Eu vi e disse: “gente não aprova, deixa ligar para pessoa, porque é ofensivo”. A 

gente tem esse bloqueio, quando você vai ofender alguém, vai usar palavra de baixo calão. A 

gente não pode deixar isso acontecer porque é um ambiente corporativo. Eu liguei para o 

colaborador e falei assim: “escuta fulano, você publicou um comentário, eu sei que você pode 

ter uma intimidade com ele, não sabia qual era o grau da relação, mas a gente não costuma 

publicar este tipo de comentário. Se você puder mudar, não falando, não querendo dizer que 

ele está gordo, mas ou valorizar que ele joga basquete, de outro teor, eu acho que é melhor”. 

Aí olhou como assim: “eu não coloquei nenhum comentário”. Mas eu disse: “está na sua 

matrícula, foi tal horário”. Ele conversou com o colega de trabalho, o colega falou, ele me 

ligou e falou: “Thais, obrigado, porque ele é meu gerente, eu não posso colocar uma coisa 

dessa”. Então eu disse: “Tá bom posso bloquear?”. “Pode”. E aí a gente fez isso, mas quando 

chega comentário perguntando em matéria, esse ano teve acordo coletivo, gente colocou o 

reajuste que estava sendo proposto, daí um colaborador colocou: mas a inflação é tanto, não 

sei o quê, questionou e questionou. A gente publicou. Ele colocou outro comentário: “eu achei 

que vocês não fossem publicar. Que legal bom saber. Agora eu quero resposta”. A gente 

manda para o RH e o RH responde. Então tem esse fluxo.  

 

A resposta aparece publicada lá?  

T.F.A.G.C: Aparece, quando a gente manda, a gente pede área: por favor, publique. Se ela 

não publica, passa um dia, a gente liga: Você respondeu. Ah respondi por e-mail. Passa para 

mim, que eu vou publicar. A gente tem que publicar. E essa Sem Segredos nasceu justamente 

por isso porque a gente estava recebendo comentários em matérias, que a gente sentia que eles 

estavam querendo mais. Daí a gente lançou justamente essa coluna especificamente por isso. 

Então colaborador coloca lá: Por que na CPFL Atende, que era uma planta que era o antigo 

Call Center e agora é nossa empresa que faz isso, a gente presta serviço para demais 

distribuidoras aqui da nossa hold. “Por que no CPFL Atende o vale alimentação é X e na 

CPFL Energia é tanto?”. Aí o gerente vai lá e responde. Fica público. Então isso foi uma coisa 

muito legal, que a gente tem recebido comentário, pergunta todo dia. A gente passa para o 

gerente, dá um prazo para ele responder, tem pergunta para o diretor, tem pergunta para a 
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comunicação. “Ou pera lá, por que vocês colocaram tal matéria e não colocaram outra?” 

Então a gente sempre responde. Isso é um ganho que a gente teve, muito devagar.  

 

Desde quando?  

T.F.A.G.C: Começou este ano, em agosto.  

 

E fica na intranet?  

T.F.A.G.C: Fica na intranet. Esse do Colaborador Repórter, que eu comentei com você, o 

pessoal usa muito. Quando tem festa de arrecadação, que eles arrecadam algum alimento, eles 

têm o espírito voluntário da área, por exemplo, estão aqui, a gente resolve, no Natal a gente 

vai adotar 100 crianças dos Correios, a gente arrecada brinquedos e a gente vai levar nos 

Correios. Quando eles fazem essa entrega, eles fazem foto e aí falam para gente ajudar, para 

mostrar o trabalho deles. Isso é bem movimentado também. Outra parte que é bem interativa é 

dos classificados, eu posso vender minhas coisas, nada que, por exemplo, meu marido tem 

uma imobiliária eu vender os apartamentos que ele tem na imobiliária. Não, a gente tem essa 

política, mas geralmente vende moto deles mesmos. Eles colocam: “preciso de carona, moro 

no Cambuí, será que tem alguém para revezar comigo”. É uma coisa legal que acabou 

estimulando e eles acessam bastante. Esse ano a gente conseguiu com o novo layout colocar 

fotos, quando a pessoa não tem foto, fica essa imagem, mas conseguiu dar esse avanço. O Se 

liga é o caso que eu te contei, o eletricista ele acessa o Portal. só que ele, como a gente 

começou fazer reuniões, isso também foi lançado esse ano, em fevereiro. Quando a gente 

começou a fazer reuniões com eles para sentir, porque a gente costuma fazer reuniões com 

grupos diferentes, para sentir como está à comunicação, se eles estão acessando, não estão, 

por quê? Os eletricistas começaram: “então, eu acesso o Portal, mas é difícil porque eu nunca 

estou lá, quando estou está na hora de ir embora, eu fico mais na caminhonete e eu queria uma 

coisa para levar, para ler e minha mulher sempre quer ver quando eu saio lá na notícia e para 

ficar imprimindo, a gente tem política para não imprimir e tal”. A gente disse vamos sentir. Aí 

ouvimos isso o ano passado, começamos a trocar ideia com todo mundo, com os gerentes dos 

eletricistas e eles disseram: “é verdade, a gente sente falta”. E a gente retomou o papel, foi 

super legal, eles adoram, eles realmente levam para casa. Tem uma parte... 80% das notícias 

elas são corporativas, só que tem o 20% que é a parte deles. Então, o eletricista que toca 

guitarra, o eletricista que é o chefe de cozinha da turma deles, então tem vários deles. É a 

última parte que geralmente a gente explora isso. Eles têm os causos, têm uns caras que 

acharam uma sucuri pendurada na rede de energia, eles mandaram. Então a gente explora isso, 
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é quinzenal esse produto. Todo dia a gente envia para os colaboradores, por e-mail marketing, 

as notícias que a gente publicou no dia anterior, porque a gente tem manchetes do dia, que a 

gente pega as notícias dos principais jornais e coloca só as manchetes, tipo: Valor, Estadão, 

Folha e Globo. A pessoa não tem a notícia completa, mas ela sabe o que é manchete e ela 

pode clicar ali e ela é direcionada para a página do jornal. Quando a gente começou a colocar 

isso, a gente coloca entre 8h30 e 9hoo. Depois que a gente subiu isso, a pessoa quer ler isso 

rápido, ela não quer receber isso à tarde. A gente não conseguia publicar tudo de manhã, 

porque muita coisa que acontecia naquele dia, é à tarde. Então o que a gente falou? Vamos 

publicar a notícia do dia anterior. Então a gente pega depois do meio dia, ou tudo que foi 

publicado e coloca nesse e-mail marketing e da! a pessoa é direcionada. Muita gente acessa, 

porque quando a  gente abre o Explorer aparece a Intranet e não o Portal de Notícias. O Portal 

de Notícias está lá, mas ela tem que clicar para ser direcionada. Eles acham muito mais fácil 

quando eles abrem o e-mail e está lá. Então eles clicam e são direcionados. Então a gente 

criou esse produto também para eles. Em janeiro, a gente começa com um produto novo, que 

já vem sendo estudada desde o ano passado, •que é a TV Corporativa Então gente tinha um 

planejamento para colocar em muitas cidades. A gente foi atrás e empresas e por sugestão 

mesmo de vários benchmarking vamos começar com um número menor para verificar a 

programação que a gente pensou, se a grade é adequada, se a periodicidade é adequada, 

porque a ideia é que a gente tenha programas diferentes, porque tem o jornalismo, tem 

perguntas, é igual TV. A gente faz uma parceria com a FACAMP, que são estudantes, então 

tem essa característica Profissão Repórter, do Caco Barcellos, tem uma coisa da CPFL que é 

essa de estimular o conhecimento, por isso que a gente fez parceria com a Universidade. A 

gente uniu essas coisas e a programação vai ser semanal. Só que, por exemplo, as campanhas, 

como elas mudam muito, a gente vai ter... na grade tem: a TV, o programa, que é essa aqui 

conexão CPFL, é o nosso jornal; Você Repórter é como se fosse um Youtube Corporativo, 

então a gente tem aqui, por exemplo, o gerente do Regulatório, ele toca guitarra, uma banda 

com os amigos desde que eles eram pequenos numa cidade e ele se encontra uma vez por ano. 

Então ele tem uma gravação de uma música deles num baile que eles fazem beneficente e ele 

trouxe e vai estrear essa editoria. Eletricistas que estão muito na rua, eles conseguem pegar 

muita coisa, eles pegam quando tem temporal, a gente mostra, eles mandam. Como a gente já 

recebe isso para o nosso Portal, coloca no Portal, para TV vai ser também um sucesso com 

certeza. Na Mídia é o que a gente pega de clipping da CPFL e também do setor elétrico e vai 

ficar passando rotativo. E têm as notícias do Portal de Notícias. Além disso, a gente vai ter 

campanha. Toda campanha que a gente tiver Campanha de Vacinação, a gente coloca. Vai 
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ficar rotativo. A programação, se eu não me engano, tem três horas, programação diferente. 

Ela vai ser repetida, porque a ideia é que ela funcione da sete da manhã até a sete da noite. 

Essa Pura Energia é da CPFL Renováveis, porque esse ano que teve essa divisão de tudo que 

for energia limpa, limpa não, que for energia renovável vai ficar exclusivamente ser tratada 

com a CPFL Renováveis porque isso nasceu de uma aquisição que a gente fez esse ano e teve 

então essa divisão. Então a gente faz esse produto para eles. Eles têm acesso à intranet, mas 

esse produto específico para quem está lá na Usina, para quem está lá no parque eólico e não 

tem como acessar. Aí esse cara não tem o computador, então ele precisa saber a notícia da 

empresa, aí esse aqui que é trimestral. O Canal Executivo é um outro produto da comunicação 

que é muito bacana, que ele funciona agora como um multiplicador do face a face. A gente 

agora lançou esse programa de Face a Face para estimular a troca do gerente, do superior 

imediato com o colaborador. O Canal Executivo ele já existia, agora ele tem uma força maior 

que é com o Programa Face a Face. Quando tem uma notícia que antes de todos saberem, de 

todos os colaboradores saberem, o gerente tem que saber ou para tomar alguma medida, 

alguma precaução. Quando a gente faz alguma aquisição, que ainda não pode ser divulgada 

para o mercado, os gerentes têm que saber. São notícias muitas específicas para eles e agora a 

orientação, antes já tinha: favor comunicar aos colaboradores; algumas não vinham com essa 

frase, quando era um assunto muito polêmico ou um tema muito estratégico que não podia 

vazar. Agora com o Face a Face, a ideia é que todos, todos os canais que a gente divulgar para 

o executivo, ele tem que reunir a sua equipe. É muito legal, por quê? A gente fez a primeira 

experiência do Face a Face quando o presidente Wilson, agora no começo de dezembro, 

anunciou a nova estrutura organizacional da CPFL. No outro dia a gente ligava para fazer 

entrevistas com algumas pessoas, a gente não conseguiu falar com ninguém: “cadê fulano?” “ 

ah o diretor está reunido?” Então a assistente atendia o telefone e falava: “ah o nosso diretor 

está reunido porque teve um comunicado ontem”. Então foi um boom, todo mundo conseguiu 

fazer o Face a Face. Para a gente foi um grande um sucesso. A gente lançou claro que a gente 

quer todos façam, mas a gente não achava que iria ser uma coisa tão... Todo mundo ficou 

sabendo. A rádio peão fica feliz. É uma coisa que a gente precisa ter estar sempre alinhada 

com a rádio peão, sem dúvida, e fazer com ela tenha menos força porque a gente conseguiu 

chegar primeiro no colaborador. Aqui vendo muitas pesquisas, o Augusto, que é o nosso 

diretor, ele está muito alinhado com todas as pesquisas de comunicação aqui, fora e teve uma 

recente que fala: o colaborador, ele se sente muito mais dono e parte da empresa quando ele 

sabe de tudo, quando ele não fica sabendo no jornal que a empresa está comprando outra, 

quando ele não fica sabendo na intranet o que está acontecendo. Quando o gestor dele chega e 
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fala: “oh gente aconteceu isso e aquilo” e explica esse contato do superior imediato é muito 

importante. Por isso a gente conseguiu agora colocar o Canal Executivo totalmente alinhado 

com esse Face a Face. A Porta Voz, a gente sempre tinha um trabalho muito pontual com os 

nossos porta-vozes, isso é um produto de comunicação interna que está alinhado com a 

Assessoria de Imprensa, que está junto.  

 

Que são todos vocês que fazem aqui internamente?  

T.F.A.G.C: Assessoria de Imprensa nós que fazemos também, só que assim não é a 

comunicação interna, é uma outra equipe, que senta do lado uma da outra porque faz parte da 

mesma divisão. A gente trabalha muito alinhado um com outro. Informação que às vezes a 

gente divulga aqui interna e assessoria acham que vale pauta, pega do Portal de Notícias. Oh 

vou falar com o gerente para a gente divulgar externamente, ok? Ok, isso vai. Quando alguém 

da Assessoria: “gente está acontecendo alguma coisa legal em outra cidade”, vem; faz a 

matéria. Tem muito essa troca, isso é bem bacana, funciona bem legal.  O nosso Porta Voz, a 

gente tinha um trabalho muito pontual e justamente pela integração da Assessoria com a 

comunicação interna: vamos fazer um trabalho com eles? Vamos pegar os que são mais 

requisitados e aqueles que nunca querem dar entrevista porque tem medo ou porque não tem 

tempo, não dá tanto peso, vamos fazer um trabalho com eles? Então a gente está fazendo. 

Uma vez por mês a gente manda um texto falando de comunicação, destacando assim a 

importância, mostrando o papel dele enquanto um articulador também da empresa. Não pode 

ficar a gente tenta tirar um pouco, pulverizar um pouco isso, para não ficar só com o Wilson 

que é o presidente, só com o diretor da área, para que todos sejam porta-vozes, porque se a 

minha vizinha é da mesma empresa de energia que eu, ela recebe energia da CPFL, ela vira e 

fala assim: “ah aqui acabou a energia, porque a CPFL é isso e aquilo”. Se eu como 

colaboradora tiver um papel agora de ser uma porta-voz, vou virar e dizer: “não, mas calma 

lá, vamos conversar. Não é assim que acontece. Caiu o poste aqui e em 50 mil lugares locais, 

um desses 50 mil lugares tem um hospital, a gente não pode deixar faltar energia ali”. Então 

tem as prioridades, você tem que se sentir porta-voz. Nesse sentido a gente quer também que 

o porta-voz mesmo oficial pense nisso, não só quando ele está falando com a imprensa, mas 

em todas as relações. Esse newsletter a gente começou acho que em setembro.  

 

Não vai para todo mundo?  

T.F.A.G.C: Não, só para o porta-voz. Tem um núcleo, acho que tem umas 50 pessoas mais 

ou menos, porque são de todas as regiões. A gente busca sempre atender à imprensa em todos 
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os locais e não sempre com a mesma pessoa. Essas Notícias do Dia é um produto de 

comunicação interna com foco na Assessoria, por quê? A gente pega o clipping, a gente 

recebe o clipping todos os dias, e a gente manda para os executivos. Isso é para executivos: 

presidente, diretor e gerentes. Falando de CPFL, mas também do setor elétrico, porque eles 

precisam estar muito alinhados com isso. Tem dia que tem 30 matérias, tem dia que tem 100 

matérias. A gente faz uma avaliação rápida e coloca. Isso a gente faz todos os dias. Para 

distribuição especificamente, isso vai para todos os gerentes também. A gente tem muitas 

particularidades diretamente da distribuição de energia elétrica, por exemplo, caiu um poste 

em Araraquara e a imprensa começou a pegar no pé, porque a CPFL não fez isso. A gente tem 

o trabalho de Assessoria de falar: isso não é poste da CPFL, isso é de Telefônica, mas ele tem 

que saber. O gerente que está em Campinas tem que saber o que está acontecendo em 

Araraquara. Isso vai só para eles. Isso é só de distribuição, só de árvore que caiu, quando tem 

problema na rede, ou quando vai aumentar a rede. É uma coisa bem específica para eles. Isso 

também é diário. Aí tem as nossas campanhas internas, que é uma parte mais focada, que 

antes era cuidada pelo marketing e o ano passado começou a ser cuidada por nós, da 

comunicação interna, que fez esse núcleo, antes era marketing e jornalismo. Aí a gente criou: 

marketing, jornalismo e no jornalismo não tinha assessoria de imprensa, só tinha Portal de 

Notícias. O que é mais correto na nossa visão? Vamos criar um Núcleo de Comunicação 

Interna e foi isso que nós fizemos o ano passado. Essas campanhas internas de endomarketing 

entraram todas para a comunicação interna. Então a gente faz as campanhas, a gente tem e-

mail marketing, tem banner, banner físico, banner eletrônico, tem o cartaz de elevador, o 

cartaz mural e tem um outdoor na praça, não sei se você viu?  

 

Na praça não, eu vi do elevador.  

T.F.A.G.C: Tem um tipo de outdoor, não é outdoor, seria indoor. Tem esse na praça, que a 

gente trabalha os temas mais estratégicos. Agora para e-mail marketing, A3 e os banners 

eletrônicos, a gente tem assim, por semana, vamos pensar campanha nova que entra, no 

mínimo uma.  

 

Que tipo de conteúdo são as campanhas?  

T.F.A.G.C: Programa de Estágio, a gente não faz só para fora, a gente faz para dentro, porque 

eu posso conhecer alguém que tenha interesse. A campanha agora do Planejamento 

Estratégico, está no elevador, que é para chamar todo mundo para o blog para ele saber qual é 

o direcionamento das empresas para os próximos anos, ele tem que saber disso. Tem a 
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campanha Eu Sonho. Quando a gente entrou no centenário, que foi no dia... a CPFL fez 99 

anos no dia 16 de novembro. No dia 17, a gente fez um evento com o presidente e ele lançou 

o ano do centenário. Nesse dia, ele fez um discurso muito bonito, muito bacana e ele falava 

muito de sonho, do que ele espera para CPFL, de tudo que foi traçado, o que gente esperava e 

o que agora a gente espera. Então a gente aproveitou todos estes sonhos e pegou o gancho do 

discurso dele e a gente falou: vamos fazer uma campanha. Para quê? Para disseminar o sonho 

e depois a gente vai envolver o colaborador para ele falar o sonho dele para a CPFL Então a 

gente fez a primeira fase e hoje está entrando a segunda fase. Eles estavam trocando já os 

cartazes. A primeira fase foi com a foto do presidente e ele falando os sonhos dele para 

empresa. Na peça de e-mail marketing fez um sonho, no banner fez outro sonho, e assim foi. 

Aí a gente fez no hot site dos 100 anos, a gente colocou um template, uma página para os 

sonhos. Então a pessoa ia lá e colocava o sonho dela. Isto está aberto, ela pode ir lá e colocar. 

A gente fez uma seleção de algumas frases, entrou em contato com o colaborador, pedimos a 

foto dele. As que a gente não conseguiu que a resolução não estava muito boa, a gente fez a 

foto. Do mesmo jeito que está o Wilson falando do sonho dele, Wilson é o presidente, que a 

gente tem mania de falar Wilson. Aqui é legal isso também, a gente não fala: ah o senhor 

Wilson ou o senhor Augusto. A gente costuma ter esse tipo de tratativa inclusive nos nossos 

comunicados. Ai o colaborador está lá falando o sonho dele para a CPFL É uma campanha 

que a gente queria envolver o colaborador e lançar bem nessa época que está falando de Natal, 

Ano Novo, então já ficou uma coisa para final de ano e dá para ficar por mais um tempo. 

Quando a gente tem o Agita Verão, que é um programa de qualidade de vida, que tem várias 

atividades em Campinas e nas regionais. Então tem estímulo para que você faça uma 

caminhada de 30 minutos por dia. Não precisa ser uma caminhada sequencial. Vai parar o seu 

carro no shopping, não para na porta, para lá no último e vai andando, vai a pé. Você chegou 

aqui, tem elevador, não, não, vai de escada. Então a gente faz essas dicas e vai levando o 

colaborador para direcionar para uma qualidade de vida, que é um dos nossos princípios. A 

qualidade de vida está nos princípios da CPFL, então a gente tenta disseminar todos os nossos 

princípios, que são esses aqui: criação de valores, superação; nas nossas campanhas. Essa do 

sonho tem muito a questão de superação, envolve muito isso. A do planejamento estratégico 

está totalmente alinhada com o direcionamento do grupo. As campanhas são essas. Quando 

tem vacinação, que a empresa promove. Tem a campanha de vacinação, a gente estimula que 

a pessoa vá porque eles esquecem. Ah você que trabalha numa estação avançada vai se tal dia. 

Doação de sangue, a gente faz bastante aqui em Campinas, nas regionais. Então é sempre para 

divulgar tudo que a gente tem aqui internamente, é isso, de produto é isso. Nos murais que a 
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gente tem, a gente coloca esse cartaz A3. Tem gerente que faz o quê? Ele pega o canal 

executivo, fala com a sua equipe e coloca o canal executivo impresso lá no mural. Então ele 

pode usar o mural para divulgar também as coisas deles. Eu acho que isso que a gente tem de 

produto interno. A gente parte daquela premissa: quanto mais informação correta e oficial o 

colaborador tem, mais assertivo a empresa vai ser e ele vai ficar muito mais... vai confiar 

muito mais na empresa. Ele não vai se sentir traído, ele não é o último a saber. Ela se sente 

parte. A nossa visão para a comunicação interna é essa, fazer com que o colaborador se sinta 

parte da empresa.  

  

E para isso ele deve receber informação?   

T.F.A.G.C: Ele recebe e também troca, que essa parte que a gente tem de interatividade no 

Portal Notícias, por exemplo. Essa é a nossa intranet, têm os banners, aquela transformação 

que eu te falei que teve mudança de executivo.  

 

 

 

 

Aí é a intranet geral e não só o Portal?  

T.F.A.G.C: A intranet geral, que tem de todas as áreas, tem alguns portais específicos, o blog 

do Planejamento Estratégico, aqui a parte do sonho. Esse banner, deixa entrar no 

Planejamento Estratégico. Então ele tem acesso a entrar aqui. Se ele precisar. ...  

 

Esse é o blog?  

T.F.A.G.C: Esse é o blog do Planejamento Estratégico. Eles têm mensagem do presidente. 

Ele tem tudo aqui o que ele precisa. Ele pode comentar, aparece o seu nome e você faz o seu 

comentário. Em todas as nossas ferramentas que a gente tem na intranet, a gente dá opção 

para ele poder se comunicar, para comentar. Aqui é o do sonho que eu te falei. Esse é o hot 

site dos 100 anos. Aqui estão os sonhos dele, que faz parte desse discurso. Aí vem aqui e 

destaca o sonho que ele tinha para aquela área e você pode dar o seu sonho. Está aqui em 

cima na barra, está vendo. Aí a pessoa vem e deixa o sonho dela. Todo mundo já vai deixando 

o sonho.  

 

E se o funcionário quer fazer uma sugestão de processo, por exemplo, ele tem algum canal? 

T.F.A.G.C: De processo de uma área específica?   
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Exatamente Ele tem como entrar numa...ou ele vai em contato direto com o líder dele, por 

exemplo?   

T.F.A.G.C: A gente, ainda não implantou, mas seria lançado agora no começo do ano 

passado, estou em 2011 ainda. No começo deste ano a gente ia lançar um projeto que chama 

Usinas de Ideias. A gente não lançou porque ele está totalmente alinhado a esse programa de 

transformação que começou com a estrutura organizacional. Então a Usina de Ideias vai ter 

essa vertente de você sempre sugerir melhoria de processo, sempre sugerir, qualquer 

melhoria. Esse processo hoje não tem uma estrutura oficial, vai entrar com as Usinas de 

Ideias, mas, por exemplo, para o Planejamento Estratégico, 'quando tem alguma meta, se você 

tem melhoria funcional, você consegue noTauru, que é um projeto nosso... aqui você 

consegue fazer uma melhoria, mas é mais voltado para as melhorias questão ligadas à 

distribuição de energia elétrica, a sugestões de ideias. Aqui você coloca... está vendo. Não é 

essa parte, porque aqui era da Usina de Ideias e está totalmente ligado. Tem aqui em algum 

lugar, que não me lembro aonde, que você coloca a sua sugestão, mas hoje ainda não tem essa 

estrutura formal. O nosso Portal de Notícias projeto de transformação, isso que eu falei para 

você... as manchetes do dia. A gente coloca saiu na Mídia, tudo o que a gente acha que é 

relevante. Oh o Sem Segredos aqui. Esse é o nosso Portal de Notícias. Têm essas fotos da 

semana, tem o podcast, os comentários ficam passando aqui rotativos e está lá a matéria, mas 

esses aqui são os últimos comentários. Essa é a enquete, que toda semana tem enquete. Olha 

aqui os classificados. Essa é a parte do colaborador repórter. O meu, como eu tenho, sou 

administradora, fica feio assim. Deixa ver se tem. Aí no Sem Segredos, estão aí às perguntas: 

Gostaria de saber a possibilidade de incluir em nossa compensação anual os dias 26 e 2 e 

quarta-feira de Cinzas, pois são apenas quatro horas? Aí o gerente dela, oh da CPFL Atende. 

Aqui cadê? Essas aqui acho que são novas e vão ser respondidas. Aí essa aqui, ele perguntou 

para Recursos Humanos e aí vem à resposta aqui. Fica sempre aberta. A CPFL Atende a 

resposta. Ele perguntando: Tenho filhos na idade escolar, ele vai falando tudo. É bem aberto 

mesmo. A gente até achou, ah ninguém vai querer perguntar. A gente ficou surpreso. Todo 

mundo pergunta, não tem aquele senso crítico: ai meu Deus o que vão pensar. Eu quero saber, 

eu vou perguntar. É um espaço, eu vou, é legal usar. Todo mundo tem usado bastante, está 

vendo? Daí tem as respostas. Muito para a CPFL. Atende, muito para RH, aqui é de 

Universidade Corporativa, tem bastante, tem até da parte financeira, tem de patrocínio. Então 

foi uma conquista mesmo essa ferramenta, todo tem usado. Aqui tem uma agendinha, que a 

gente coloca os próximos eventos, então a pessoa pode saber o que vai acontecer na empresa, 
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em outras cidades. Esse da CPFL na Mídia, que deve está errado, não é possível que é 17 de 

outubro, deve ser, mas depois eu vejo isso com eles. Muito vento e sol forte atraem 

investimentos, então a gente pega alguma notícia que saiu e coloca para que a pessoa também 

veja porque o clipping fica aqui na intranet. Todo mundo tem acesso, Aqui clipping on line. 

Todo mundo dica aqui e tem acesso. Agora é mais fácil quando você está lá no Portal vendo e 

vem alguma notícia que tem mais relevância porque aqui tem todas as notícias que foram 

publicadas nos jornais sobre a CPFL e sobre o setor, então você não tem ninguém que filtre. 

Lá no Portal a gente já filtra, é melhor, vai mais direto ao ponto.  

 

Como vocês se preocupam com a questão da quantidade de informações que vocês repassam 

aos funcionários? Há uma preocupação nesse sentido?  

T.F.A.G.C: Há sim, porque a gente mede pelos acessos diários, por exemplo, o dia que tem 

uma notícia só a gente tem pouco acesso. Só que o dia que tem 10 notícias, a gente também 

tem pouco acesso, porque a pessoa não consegue ler, ela não consegue ficar. É muita coisa 

que chama a atenção dela, mesmo quantidade de e-mail que a gente envia. Aquelas 

campanhas a gente manda também por e- mail. O que a gente pensa? Hoje eu recebi 20 e-

mails, se destes 20, três forem campanhas, eu não vou ler, ele vai direto para a minha caixa de 

lixo. Isso eu não estou falando eu, é pesquisa, a gente conversa com vários colaboradores para 

isso. Tem uma pessoa que faz pesquisa, que faz sempre pesquisa para gente, que é interna, faz 

com focus group e faz quantitativa também.  

 

Vocês fazem qualitativas também?  

T.F.A.G.C: Quali e Focus. Aí o que aconteceu? A gente descobriu que quando tem muito, ele 

também bloqueia, então a gente procura mandar um e-mail marketing por dia, porque se tem 

que ser naquele dia, porque aquele dia vai acabar a entrega de brinde de Natal, precisa ser 

urgente. Aí assim, a gente dá um peso para isso, mas a gente procura estudar para que não 

fique nem muita informação, nem pouca. Por isso a gente faz essa média, de quatro a seis 

matérias por dia, que é o que uma pessoa, que tem um monte de trabalho para fazer, porque a 

gente não para. Cada dia mais a gente têm muita mais coisa para fazer e todo mundo tem, 

então isso não é característica... eu não trabalho muito e meu colega de trabalho não trabalha. 

Eu trabalho muito e ele trabalha muito e todo mundo trabalha muito. Se a gente quer que essa 

pessoa leia, a gente tem que dar a quantidade razoável de matérias. As matérias no Portal não 

são grandes, são menores, tem essa característica também, que internet é coisa rápida. Então a 

gente tem essa preocupação sim.   
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O que você entende por comunicação na empresa? 

T.F.A.G.C: Informação é comunicação. A gente divulga, a gente tem um critério, por 

exemplo, se chega uma área e quer fazer um e-mail marketing à empresa toda para falar que 

ela tem uma estrutura nova na área dela. Não, a gente tem um critério de relevância. Isso é 

uma comunicação? É, mas quem realmente precisa saber disso? É a empresa toda? Não. A 

gente tem um questionário para quando a gente receber uma demanda de campanha, de 

notícias. Noticia geralmente a gente não bloqueia não tem tanto senso de divulgação, porque 

no Portal a pessoa tem a oportunidade de acessar com calma quando ela precisar. Claro, festa 

de aniversário do meu filho, não, não dá, porque é um ambiente corporativo. Agora, a área fez 

uma confraternização e isso ficou legal, a gente vai colocar, sem bebida alcoólica, fotos que 

não tenha pessoas de biquíni, sem camisa. Tem esse tipo de critério, que eu acho que é senso 

comum. Agora para campanha tem um questionário que a gente responde. Isso vale 

informação para empresa toda. Tem relevância com os nossos direcionadores, com o nosso 

posicionamento. Isso é importante? Qual a relevância? É um, dois, três ou quatro? Dai 

dependendo do número que ela chega no final, à gente vai definir se vai ser uma campanha, se 

vai ser um e-mail marketing ou se vai ser uma matéria, então a gente faz esse critério. No dia 

a dia, a gente tem isso, tem esse feeling já. Quando a gente troca, a gente nunca pede uma 

demanda e diz: olha eu não vou fazer isso ou eu vou fazer isso. Está ok, eu vou analisar a sua 

demanda. Como a gente faz? Como senta todo mundo muito perto, eu falo: gente eu recebi tal 

demanda, rapidinho vamos conversar cinco minutos, vamos tomar um café e ai a gente troca 

ideais. Legal vamos para frente. A gente tem uma agência que nos atende, então a gente passa 

o briefing, eles produzem a criação, olha tal ok, qual a linguagem, texto, que a gente passa o 

texto, está ok? Precisa de adaptação? Não precisa? Passa para área se ela aprova, a gente 

continua o fluxo. Para a comunicação, para a gente o quê? Tudo pode ser comunicação, só 

que aí a gente passa por esse filtro: é relevante? Não. Então vamos ver o que a gente pode 

fazer, para lhe ajudar. Se tem relevância, vamos ver a melhor forma de comunicar. Não é 

comunicar por comunicar, porque ai perde o foco. Quando você recebe um bombardeio de 

informações você não capta mais nada. Claro que hoje, os adolescentes eles têm um perfil 

diferente dos nossos, do que é o ambiente corporativo. Se você pega uma menina de 13, 14 

anos, ela fica no Ipad, Iphone, tocando música. Se perguntar, ouviu tudo, ela sabe tudo que 

está acontecendo, mas é o perfil desta geração que está chegando agora. De ambiente 

corporativo, eles já têm muitas informações de vários lugares, então o papel de comunicação 

não é ser mais um, é ter o papel correto, informar. O colaborador tem que saber o que a gente 
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informou. Agora como ele vai receber isso? Ele não pode receber 10 e-mails ou 10 

informações diferentes no mesmo dia, vamos trabalhar isso. A gente tem que comunicar, mas 

não comunicar por comunicar, tem que assertivo. Não sei se eu respondi a sua pergunta.  

 

Como vocês veem a questão do diálogo com o funcionário?  

T.F.A.G.C: Faz parte daquele programa Face a Face. É extremamente importante, por isso 

que a gente conseguiu implementar agora oficialmente um programa, porque antes era assim, 

principalmente os eletricistas têm um diálogo diário sobre segurança. Nesse diálogo diário de 

segurança, o que acontece? O gerente do eletricista reúne a equipe antes de sair em campo e 

passa algumas coisas para sempre lembrar segurança, porque para gente é muito importante, 

se ele faz uma manobra errada, ele morre. Não é esse o objetivo. Como a gente tem um índice 

de acidente muito baixo, a gente quer manter, então tem esse diálogo diário. Ele já passava as 

informações, isso já era muito natural dele, do gerente com eletricista. No ambiente 

corporativo, como a gente tem uma característica diferente, fica todo dia junto, está muito 

perto todo mundo, tinha essa coisa: há você viu fulano, tal, tal, não era oficial. Agora com o 

Face a Face é oficial. Todo colaborador, se ele sabe de uma notícia, a área vizinha diz: você 

ficou sabendo que a CPFL vai comprar tal grupo? Não. Ele pode chegar no gerente dele: a 

gente recebeu alguma coisa? O que está acontecendo? E o gerente para ele não receber essa 

bronca, ele já reúne. Ele recebe o Canal Executivo, ele reúne a equipe dele: gente, rapidinho 

tem um comunicado para fazer com vocês. E faz. Abre para perguntas, porque muitos no 

Canal Executivo, às vezes vê o roteiro do que você deve abordar você pode ser questionado 

por isso, como você vai responder. Esse diálogo é fundamental. A gente implementou o 

programa, fez uma coisa que já era de bastidor oficial justamente por isso.  

 

Por que vocês abriram neste sentido tanto Face a Face, tanto quanto aquela outra 

ferramenta Sem Segredos? Por quê? Qual a necessidade que vocês identificaram? Novo 

perfil de funcionários?  

T.F.A.G.C: Não é só um novo perfil de funcionários, não é. A rádio peão ela é muito 

eficiente. O que eu acho? Eu, particularmente, desde que estou trabalhando aqui e sinto na 

empresa. A gente tem que trabalhar lado a lado com a rádio, só que a gente tem que ser 

melhor. Como a gente vai ser mais eficiente que ela? o Portal de Notícias conseguiu isso. A 

intranet conseguiu. Porque até a rádio peão começar a se espalhar, a gente já colocou na 

Intranet, está lá, a informação está lá. Ah eu vi. Então já lima um pouco isso. A gente 

começou a sentir nos comentários das matérias alguns questionamentos. A comunicação 
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recebia uma solicitação de alguma coisa: olha então recebi um pedido, ele está meio 

insatisfeito, não sabe como chegar, onde chegar, ficou sabendo por uma outra área. Aí a 

Comunicação, os executivos e daí envolvemos a diretoria, porque a diretoria tem uma reunião 

semanal para falar de todos os assuntos da empresa, os mais relevantes e entrou, o diretor de 

comunicação acabou levando para essa reunião de diretoria essa preocupação. A gente está 

recebendo um monte de reclamação, não reclamação formal, mas assim chateado. Meu eu vi 

no jornal que a empresa comprou tal empresa e o meu gerente não me falou nada. Ai eu falei 

você viu. Ah não eu sabia, a gente comprou semana passada, só que só agora foi divulgado. 

Eu quero saber do meu chefe, eu quero saber dele. Como a gente pode fazer isso? Através de 

mostrando pesquisa de instituto, que é uma coisa que realmente o gerente tem que passar e aí 

acabou surgindo isso. A gente só formalizou uma coisa que a gente vinha tentando trabalhar, 

que algumas equipes já trabalhavam há muito tempo, como é o caso dos eletricistas.  

 

Como veem esta participação do funcionário?  

T.F.A.G.C: Ele bem ativo, agora mais. Agora ele não espera mais.  

 

Vocês tiveram que fazer algum trabalho para eles participarem destes canais?  

T.F.A.G.C: Não precisou fazer. A gente divulga, faz a comunicação clara. A gente lançou 

esse Sem segredos; claro que a gente pegou e fez campanha. Agora eu sei que tem novidade 

no Portal. Quando o presidente Wilson reuniu, fez uma reunião com todos os diretores, com 

vídeo conferência para outras cidades, só para executivo, para divulgar a nova estrutura 

organizacional, isso foi até tarde da noite. No outro dia de manhã quando a gente chegou tinha 

um e-mail, o primeiro e-mail que o pessoal recebeu era: pergunte para o seu gerente o que 

aconteceu ontem e foi aquele dia que eu te falei, que todo mundo. A gente ligava e estava em 

reunião. É uma coisa assim, a gente agora oficial. O colaborador agora não precisa ficar com 

medo de perguntar, com receio, ele viu, agora eu tenho que perguntar, eu vou perguntar sim. 

Não foi um trabalho de capacitação, não foi uma coisa de catequizar. Ele já tinha esse 

movimento, só que ele era tímido. Está aberto, eu vou mesmo perguntar.  

 

Qual é o papel do setor de comunicação da CPFL quando a gente pensa em estratégias? 

Como você vê?  

T.F.A.G.C: A diretoria de comunicação está bem... a gente tem um trabalho lado a lado com 

a diretoria de estratégia e de planejamento estratégico, que essa diretoria trabalha muito em 

parceria com a gente, que a diretoria de comunicação está ligada a vice-presidência de 
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Relacionamento Institucional, mas até novembro era ligada direto ao presidente, assim como 

a Estratégia. Sempre caminha, na verdade, todas as diretorias aqui têm esse papel de 

aproximação justamente por essa reunião que tem semanal.  

 

E nessa reunião a comunicação também participa?  

T.F.A.G.C: A gente também participa. A gente tem uma parte que a gente faz 

contextualização do cenário externo. Tem um peso porque a gente faz essa consolidação. 

Então toda segunda-feira, que ele se reúne, o nosso diretor tem que estar lá e parte de decisão 

para todos os pontos. A gente trabalha muito em parceria com o Planejamento Estratégico, 

com as decisões. O blog, a gente teve participação, no blog do Planejamento Estratégico. Qual 

vai ser a melhor forma de fazer a divulgação deste planejamento. Ah vamos um caderneta, um 

folder. ... ah não... vamos colocar na intranet, vamos fazer um blog... então vamos.  

 

Esse é o único blog que vocês têm de comunicação interna?  

T.F.A.G.C: Não. Tem aquele do Tauru, tem o blog dos jovens talentos, que é um programa 

do RH; tem o blog da Qualidade de Vida, que é de RH; da Universidade Corporativa.  

 

Todos eles permitem comentários?  

T.F.A.G.C: Todos eles permitem comentários. É premissa, não tem como, não tem como a 

gente criar um blog que só tem informação e não tem interatividade. A nossa premissa é que 

tem que ter interatividade. E todos os blogs passam por nós.  

 

A intenção de vocês é escutar o colaborador?  

T.F.A.G.C: Com certeza.  

 

Como vocês veem a questão das mídias sociais?  

T.F.A.G.C: Agora a gente está entrando... a gente tinha uma postura muito mais reativa. Isso 

está mudando. O que a gente começou há fazer este ano? Quando a gente recebe informação 

que teve interrupção de energia em uma região, em uma área, a gente coloca isso no Twitter. 

Então o jornalista já sabe, todos que seguem a CPFL.  

 

Isto é questão de comunicação externa?  

T.F.A.G.C: Aqui interna você diz...  
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Isso  

T.F.A.G.C: Aqui interna, a gente por enquanto, a gente ainda não tem. A política foi definida 

de redes sociais, só que ainda não foi implementada. É um dos programas que a gente vai 

implementar em 2012.  

 

Vocês têm acesso?  

T.F.A.G.C: Hoje não tem acesso.  

 

Vocês têm algum planejamento de trabalhar as mídias sociais internamente?  

T.F.A.G.C: Temos. É um projeto que também começou no começo deste ano, que vai, seria 

um facebook corporativo. Não é o acesso ao Facebook. É um Facebook corporativo tem 

bastante, tem em algumas empresas que a gente foi visitar e viu. Na Comgás é bem legal. 

Além desse Facebook corporativo, serve como um organograma vivo. Para a gente é 

importante, porque tem alguma rotatividade e você não sabe mais com quem falar. Eu falava 

com tal pessoa, o processo era feito com ele, quem eu procuro. A ideia é essa. Isso está dentro 

de um programa da Comunicação que chama Gestão do conhecimento. A gente vai lançar 

agora em 2012.  

 

Vocês têm esse programa dentro da comunicação? 

T.F.A.G.C: Tem um programa dentro da Comunicação que chama Gestão do Conhecimento. 

Além de ter uma vertente do organograma vivo e do facebook corporativo, tem uma 

ferramenta colaborativa, tipo o LinkedIns, uma coisa assim. Funciona só aqui na diretoria da 

comunicação. Por quê? Porque a gente faz primeiro o teste aqui, assim como a nossa TV 

Corporativa. A gente faz o teste primeiro e depois a gente lança para empresa toda. A gente 

fica vendo se o programa funciona ou não funciona. Então a gente tem feito trabalhos 

colaborativos nesse programa depois, para depois lançar.  

 

Qual ideia, qual é o objetivo? 

T.F.A.G.C: Por exemplo, se eu estou fazendo, eu preciso fazer um artigo para imprensa sobre 

carro elétrico. Hoje a gente vai até pessoa e fala e ela ajuda a gente montar isso. Só que tem 

muita gente que se \interessa pelo assunto e tem informações, por exemplo, tem o cara que é 

do veículo, só que tem um cara que é de P&D, só que em P&D ele não está conversando 
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diretamente com o cara de veículo elétrico, mas ele está falando alguma coisa de uma bateria 

nova que pode ajudar. Essa ferramenta, eu coloco lá: veículo elétrico artigo. Aí eu convido, 

deixo aberto para todos da empresa, mas eu convido também as pessoas, as áreas que eu 

acredito que tem interesse. Área de veículos elétricos, área de P&D e área de meio ambiente, 

porque tem baixa emissão e aí eles vão contribuindo com informações nesse meu texto. A 

gente fala que fica um Frankenstein e está ótimo, é essa a intenção.  

 

A ideia é passar isso para toda empresa, para todos os setores?  

T.F.A.G.C: Isso. A gente está testando a ferramenta. A gente tem uma ferramenta que é de 

uso muito restrito e é uma ferramenta que pode não ser essa empresa que a gente vai fechar o 

contrato, porque essa ferramenta tem que estar ligada... tem essa ferramenta colaborativa, vai 

ter o facebook corporativo com o organograma vivo. Então tem que ser uma empresa que 

suporte essas três ferramentas num ambiente só, porque vai estar tudo interligado.  

 

Vai partir aqui da Comunicação?  

T.F.A.G.C: Isso parte daqui. A Gestão do Conhecimento está aqui.  

 

Tem ideia de quando vocês vão implementar?  

T.F.A.G.C: A ideia é implementar em 2012, mas eu fiquei de licença maternidade, voltei 

agora e está no mesmo pé. Então a gente nem contratou ainda a empresa. A gente está fazendo 

avaliação das ferramentas. Se não for em 2012, talvez em 2013 talvez a gente consiga.  

 

Por que a empresa esta pensando em tudo isso, Gestão do Conhecimento?  

T.F.A.G.C: Porque vai fazer 100 anos e para que ela continue mais 100 anos ela precisa, ela 

precisa estar ligada, antenada, alinhada com tudo que acontece. Hoje você não pode escolher 

qual a sua empresa de energia, mas daqui um tempo você vai poder. E para que a CPFL seja 

escolhida, porque você tem opção de escolher outra, mas você quer a CPFL, ela tem que 

prestar o melhor serviço, ela tem que  oferecer energia de qualidade. Como ela vai 

fazer isso? Com as pessoas que estão aqui dentro. Ela quer que essa pessoa que está aqui 

dentro goste de trabalhar aqui, trabalhe bem, que isso faça parte a vida dela com prazer. Não 

quer ninguém trabalhando aqui obrigado. Então ela tem essa percepção. E o mercado cada vez 

mais profissional, quer profissionais com multi- tarefas. Não está bom aqui, eu vou para outro 

lugar. Como você vai. ... tem uma pessoa muito boa, como você vai segurar ela aqui? Não é o 

salário, a gente sabe que não é o salário. Tem que ter um ambiente bacana. Ela tem que se 
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sentir parte da empresa, ela tem que se sentir que tem peso, que a voz delatem peso aqui. Eu 

acho que essas ferramentas, todas essas coisas ajudam a isso. 

 

Você falou da rádio peão, eu queria detalhar um pouco isso. Como vocês trabalham com 

esses canais  informais, paralelos ao formal?  

T.F.A.G.C: Na verdade a gente não tem muito como trabalhar direcionado, porque você não 

quem é você não consegue identificar. É difícil neste sentido. Mas eu sou um funcionário, o 

outro também é um funcionário. Ele também recebe a rádio peão e não recebe de quem 

passou oficialmente. Então quando a gente fica sabendo de alguma informação que tem 

algum, que uma informação que talvez seja grave, às vezes a gente acaba se pautando naquilo. 

Vamos descobrir se isso é verdade. Vai até a fonte, até a área. Isso é verdade? Aconteceu? 

Não aconteceu? A gente trabalha...  

 

Mas vocês esperam chegar?  

T.F.A.G.C: Formal não existe de rádio peão. O que a gente faz para ser, para minimizar é 

tentar ser mais rápido que ela. 

 

 E a questão de pesquisa, que você também falou como é a política?  

T.F.A.G.C: Hoje, quando a gente precisa de uma pesquisa, a gente encomenda. Tem uma 

pessoa que é contratada para isso aqui.  

 

É contratada da CPFL aqui dentro?  

T.F.A.G.C: É contratada da Comunicação. Ele que lidera as pesquisas. Pesquisa para saber, 

pesquisa interna, mesmo quando a gente precisa de pesquisa... ele trabalha com os institutos 

de pesquisa, quando ele precisa externo, ele trabalha com instituto de pesquisa. Sempre 

trabalha com empresas. Para a gente pedir uma pesquisa de consumidor, por exemplo, ele que 

faz esse canal. Ele que vai entende e faz essa interface com a empresa, porque tem que ter 

nossa característica. Quando a gente quer pesquisa interna, a gente passa para ele: Ciro a 

gente precisa de uma pesquisa assim para descobrir. Aí ele dá a estratégia. Se for preciso ele 

contrata alguma empresa externa para fazer a pesquisa aqui, mas é... pesquisa da marca, 

quando a gente tem um novo serviço como esse do Sem Segredos. A gente sempre procura se 

basear em pesquisa, porque não é que é garantido, mas a gente não fica só na sensação, a 

gente tem o número, a gente tem o dado.  
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Por exemplo, sempre antes de lançar e depois...  

T.F.A.G.C Isso. O Se liga a gente fez antes. Depois que a gente lançou, a gente esperou duas 

edições e fez. Aí a gente ouviu, sentiu. Agora, ele foi lançado em fevereiro, à gente fez de 

novo agora em outubro. Então a gente aplicou mais mudanças, porque a gente tem que deixar 

o produto, nesse caso o jornalzinho, do jeito que ele quer. Então tem que sempre, a gente 

procura sempre ouvir e não ficar assim ah eu acho, ah eu acho, tem que saber.  

 

Tem uma periodicidade certa?  

T.F.A.G.C: A pesquisa? 

  

É  

T.F.A.G.C: Não, porque é muito de demanda, depende do assunto, depende. Para marcar eu 

sei que tem pesquisa, não sei qual é periodicidade, porque... 

 

Mas internamente?  

T.F.A.G.C: Não, internamente não tem uma periodicidade.  

 

Hoje vocês na comunicação interna são quantas pessoas?  

T.F.A.G.C: São seis pessoas, dois estagiários.  

 

São jornalistas?  

T.F.A.G.C: Jornalistas, publicitários e tem os estagiários de publicidade e jornalismo. 

 

Quais são os principais desafios que vocês enxergam na Comunicação Interna? 

T.F.A.G.C: Eu acho que tudo que a gente pensa é acertar com o colaborador, que assim a 

nossa comunicação seja muito efetiva, que a gente consiga comunicar e que todos. Só que são 

sete mil funcionários, agente quer que sete se sintam parte da empresa, que todos eles se 

sintam abraçados. Ah eu sei, eu trabalho na CPFL, eu tenho orgulho de trabalhar aqui, porque 

eu sei de tudo, porque eu sou bem informado. Nosso desafio é chegar lá. Com ferramentas 

novas? A gente vem estudando SMS para mandar informação mais relevante quando tem, por 

exemplo, o presidente assinou a compra de uma empresa nova. Ele assinou às 10 da noite, vai 

sair um SMS CPFL é dona do Grupo Tal. Então é isso que a gente... a gente trabalha para 

chegar sempre mais e da melhor forma no colaborador, para que ele se sinta informado, para 

que ele se sinta parte da empresa, para que ele tenha orgulho porque ele goste. Se o vizinho 
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dele perguntar: aconteceu tal coisa? Claro, ele. saiba, que ele seja mesmo a porta voz da 

empresa. E o sonho e desafios agora são esses pontuais. Ah, vamos lançar uma editoria nova? 

O Portal está bacana? Vamos lançar uma ferramenta nova? Tem Gestão de Conhecimento vai 

lançar agora ou não vai? Tem a Usinas de Ideias, como a gente vai conseguir fazer o 

colaborador participar, porque Usinas de Ideias é do Planejamento Estratégico e Inovação e 

da comunicação. Não é uma coisa só de uma diretoria, é interligado. Então acho que esses são 

os desafios, trazer o colaborador muito mais perto da gente, fazer com ele se sinta realmente 

comunicado porque o Face a Face veio para isso, para que ele saiba a informação em primeira 

mão pelo gerente, para depois ver na intranet, para depois ver fora, acho que é bem isso. 

Deixar o colaborador, trazer ele para a empresa, fazer ele se sentir bem e um dia a rádio peão 

dizer: não dá mais para fazer fofoca, não dá para inventar nada porque eles já divulgaram até 

o que a gente pensou em falar de fofoca. 


