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RESUMO 

 

Esta dissertação trata da comunicação organizacional realizada no âmbito da 

Justiça do Trabalho do Brasil e teve como objetivo verificar como se realizam as 

principais atividades dessa área em tribunais regionais do trabalho, relacionando-as à 

atuação estratégica das instituições. 

Para atingir tal objetivo, fizemos uso de pesquisa bibliográfica, evidenciando 

aspectos do Poder Judiciário em nosso país e também das principais teorias acerca da 

comunicação empresarial estratégica. Também realizamos a análise de documentos que 

ajudaram a obter dados históricos sobre a comunicação neste ramo da Justiça. Por fim, 

procedemos à aplicação de questionários e à realização de entrevistas em profundidade, 

por meio das quais pudemos obter um panorama da atual situação dos departamentos de 

comunicação nos TRTs. 

 A análise efetuada evidenciou a evolução vivenciada pelas áreas de 

comunicação dos tribunais nos últimos anos. Apuramos que a maior parte dos 

departamentos desenvolve planos estratégicos e executa as ações previstas, prestando 

relevantes serviços ao órgão e também à sociedade como um todo. No entanto, 

identificamos que tal planejamento não é realizado com base em diagnósticos e que os 

tribunais ainda não consolidaram uma cultura de pesquisa e tampouco uma cultura de 

comunicação. Buscamos apontar, assim, caminhos para que a comunicação nessas 

instituições possa ser realizada de forma cada vez mais estratégica e integrada. 

 

Palavras-chave: comunicação organizacional; comunicação estratégica; Poder 

Judiciário. 
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RESUMEN 

 

Esta tesis se ocupa de la comunicación organizacional realizada en el ámbito de 

la Justicia del Trabajo de Brasil. El objetivo es analizar cómo se realizan las principales 

actividades en esta área en los Tribunales Regionales de Justicia Laboral, en relación a 

la actuación estratégica de las instituciones. 

Para lograr este objetivo, hemos hecho uso de la búsqueda en la literatura, 

destacando los aspectos del poder judicial en nuestro país y también las principales 

teorías de la comunicación estratégica de negocios. También se realizó el análisis de los 

documentos que ayudaran a obtener datos históricos sobre la comunicación en esta rama 

de la justicia. Por último, se procedió a los cuestionarios y la realización de entrevistas, 

con que hemos podido obtener una visión general de la situación actual de los 

departamentos de comunicación de los Tribunales Regionales de Justicia Laboral.  

El análisis realizado mostró la evolución experimentada por las áreas de 

comunicación de los tribunales en los últimos años. Descubrimos que la mayoría de los 

departamentos desarrolla planes estratégicos y ejecuta las acciones previstas, prestando 

así, relevantes servicios relacionados al tribunal y también a la sociedad en su conjunto. 

Sin embargo, encontramos que esta planificación no se realiza sobre la base de 

diagnósticos y que los tribunales aún no han consolidado una cultura de la 

investigación, ni una cultura de la comunicación. Por lo tanto, buscamos señalar 

caminos para que la comunicación en estas instituciones pueda se realizar de forma cada 

vez más estratégica y integrada. 

  

  

Palabras-clave: Comunicación Organizacional; la comunicación estratégica; Poder 

Judicial. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is about how the organizational communication is carried out 

under the Labor Court of Brazil and aimed to see how they perform their main activities 

in this area in regional labor courts, relating them to the strategic performance of the 

institutions.  

To achieve this goal, we made use of literature search, highlighting aspects of 

the judiciary in our country and also the main theories of strategic business 

communication. We also performed the analysis of documents that helped get historical 

data on communication in this branch of justice. Finally, we proceed to the 

questionnaires and conducting interviews, through which we can obtain an overview of 

the current situation of communication departments in the TRTs. 

The analysis performed showed the evolution experienced by the areas of 

communication of the courts in recent years. We found that most departments develop 

strategic plans and executes the actions planned, providing relevant services to the 

organization and also to society as a whole. However, we found that such planning is 

not conducted on the basis of diagnosis and that the courts have not yet consolidated a 

culture of research neither a culture of communication. We seek, therefore, to point out 

ways that communication can be performed in these institutions increasingly strategic 

and integrated way to manage activities and projects. 

 

Keywords: Organizational communication; strategic communication; Judiciary. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
As atividades de comunicação efetuadas por órgãos da Justiça no Brasil tiveram 

início na década de 80, com o fim da ditadura militar e a promulgação, alguns anos 

depois, da nova Constituição Federal. Também chamada de “Constituição Cidadã”, a 

nova Carta Magna passou a garantir mais direitos à população, exigindo das 

organizações públicas mais eficiência nos serviços prestados. Com uma imprensa cada 

vez mais vigilante, instituições que compõem o Poder Judiciário passaram a ser 

interpeladas, e viram-se envolvidas nas primeiras denúncias de casos de nepotismo, 

mordomias concedidas a seus membros, além de críticas à morosidade do sistema. O 

contorno às crises e a necessidade de zelo pela imagem das cortes e de seus 

representantes gerou a designação dos primeiros assessores de imprensa. 

 Há menos de duas décadas, essa também era a situação dos tribunais trabalhistas 

do país. Além do contato com a mídia, que se dava na maior parte das vezes de forma 

reativa, os ocupantes da posição de assessor de imprensa passaram a desenvolver 

atividades a ele relacionadas como produção de clipping e redação de notas e 

comunicados oficiais. Anos mais tarde, parte dos tribunais criaram departamentos, 

expandindo suas atribuições. Iniciou-se, por exemplo, a produção de house organs e 

boletins informativos, o que elevou o cargo ao status de assessor de comunicação. 

Na atualidade, os 24 tribunais regionais do trabalho (TRTs) do país contam com 

departamentos de comunicação social. Traçar um panorama de como realizam, 

organizam e gerenciam suas atividades e projetos comunicacionais, averiguando se 

atuam de forma estratégica e integrada, foi o principal objetivo de nosso trabalho. Como 

objetivos secundários, buscamos compreender aspectos da evolução histórica da 

comunicação organizacional no âmbito da Justiça do Trabalho, assim como analisar o 

atual contexto em que os TRTs e os departamentos  de comunicação estão inseridos, 

evidenciando, por fim, necessidades de avanço das áreas de comunicação, diante das 

novas demandas sociais.  

Para tanto, fizemos uso de pesquisa bibliográfica, procurando, no primeiro 

capítulo, contextualizar o Poder Judiciário em nosso país e também, mais precisamente, 

o ramo da Justiça especializada em causas laborais. Buscamos ainda mostrar como vêm 

sendo realizados os processos de gestão em tribunais do trabalho, evidenciando os 
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principais avanços, problemas e desafios encontrados, sobretudo no que se refere ao 

planejamento estratégico das instituições. 

Relacionando o tema à importância da comunicação organizacional para o 

estabelecimento e a execução de estratégias, fizemos revisão de literatura das principais 

teorias acerca da comunicação empresarial, a fim de contextualizar o leitor sobre suas 

principais definições e aspectos. Nesse sentido, tratamos no segundo capítulo a respeito 

da cultura organizacional presente nas instituições e sua intrínseca relação com os 

processos comunicacionais desenvolvidos. Também relatamos os novos cenários em 

que instituições públicas e privadas estão inseridas, sob o olhar mais atento de cidadãos, 

que hoje, além de mais conscientes e exigentes, ganharam autonomia e poder de voz por 

meio das novas formas de comunicação em rede. Por fim, buscamos tratar dos 

principais requisitos para realização da comunicação organizacional estratégica, a qual 

deve se basear em diagnósticos e dados concretos, visando à implementação de ações 

que se coadunem com o que esperam os stakeholders da instituição. 

Após tais contextualizações, procuramos, em nosso terceiro e último capítulo, 

verificar aspectos relacionados à evolução da comunicação organizacional em tribunais 

do trabalho. Para tanto, lançamos mão de bibliografia específica e também de contatos 

verbais com dois antigos profissionais que exerceram funções de assessores de 

comunicação no âmbito do poder público. Também fizemos a análise documental de 

atas e cartas de encontros e congressos realizados, as quais continham registros dos 

principais desafios enfrentados pelos gestores desde 1995 (ano em que se deu o I 

Encontro dos Assessores de Comunicação da Justiça do Trabalho). 

Em seguida, no mesmo capítulo final, procuramos constatar como é 

desenvolvida a comunicação dos tribunais trabalhistas na atualidade. Utilizamos como 

metodologia, então, a aplicação de questionários e a realização de entrevistas em 

profundidade.  

Primeiramente, elaboramos 20 perguntas, sendo as dez primeiras abertas e as 

demais fechadas, de múltipla escolha. Por meio delas, visamos averiguar: estrutura atual 

dos departamentos de comunicação de cada TRT, incluindo o número, a condição e 

qualificação dos profissionais que os compõem, além de como estão situados no 

organograma institucionais; competências e atribuições, abordando quais setores 

integram a área e quais são as principais atividades realizadas; e planejamento e gestão, 

verificando o grau de integração da comunicação com a alta gerência, além de aspectos 

relacionados à verba orçamentária e concepção e execução de projetos estratégicos. 
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Para a aplicação do questionário, fizemos uso de ferramenta eletrônica que 

permitiu a criação de formulário on-line e o envio, via e-mail, a todos os endereços dos 

24 tribunais regionais do trabalho. Obtivemos retorno de 18 tribunais, o que representou 

75% do total. 

As respostas averiguadas evidenciaram que, apesar de divergirem bastante em 

estrutura, todos os tribunais apresentaram grande número de tarefas que estão sob a 

responsabilidade de seus departamentos de comunicação. Além da assessoria de 

imprensa, a área produz textos para diferentes canais de comunicação internos e 

externos, providencia a fotografia de eventos, alimenta e gerencia redes sociais, cria 

peças gráficas e, em alguns casos, material audiovisual e radiofônico. 

Mesmo com tantas atribuições, a maior parte dos TRTs afirmou conseguir 

elaborar planos anuais de comunicação, da forma prevista por resolução de órgão 

superior, e colocar em prática grande parte daquilo que foi previsto. Buscando 

aprofundar questões relacionadas a esse planejamento e ao desempenho estratégico dos 

departamentos, realizamos entrevistas em profundidade com três dos tribunais que 

haviam respondido ao questionário. A escolha de tal amostra se deu de forma não 

probabilística, por julgamento, uma vez que buscamos contatar gestores que mais 

aparentavam poder contribuir para o alcance dos objetivos da pesquisa, também 

levando-se em conta a localização geográfica (optamos por diferentes tribunais da 

região Sul, Norte e Sudeste do país), visando evidenciar possíveis diferenças regionais 

encontradas.   

Acreditamos que os resultados de nossa pesquisa possam não apenas contribuir 

para o retrato da realidade da comunicação organizacional no âmbito do Poder 

Judiciário – ramo ainda tão pouco abordado em meio acadêmico -, mas também 

colaborar para que profissionais da comunicação que atuam nesse campo possam 

promover melhorias no planejamento e na gerência de suas ações estratégicas, 

colaborando ainda mais para o alcance de resultados e para prestação de serviços 

públicos de qualidade em suas instituições. 
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1. A JUSTIÇA NO BRASIL 
 

1.1. O Poder Judiciário 
 

 O Poder Judiciário brasileiro é o conjunto de órgãos que têm como atribuição 

principal a jurisdição, ou seja, o dever de dirimir conflitos, em dimensões individual e 

coletiva, aplicando o direito, na condição de terceiro imparcial (FERRAZ, 2007, p. 

659). 

 É um dos poderes da União,  ladeado pelo poder Executivo, cuja função é a de 

administrar, e pelo poder Legislativo, ao qual cabe o dever de legislar. 

 Conforme previsto na Constituição Federal brasileira, os três poderes são 

independentes e harmônicos entre si, ou seja, possuem autonomia financeira e 

administrativa, mas possuem atividades que se interpenetram, além dos chamados 

mecanismos de freios e contrapesos, pelos quais um órgão interfere na atuação de 

outros, como exemplifica Ferraz (2007, p. 52): 
Os membros do Supremo Tribunal Federal são escolhidos pelo Presidente da 
República   e se submetem à aprovação pelo Senado Federal, as leis 
aprovadas pelo Legislativo e sancionadas pelo Executivo se submetem ao 
controle de constitucionalidade pelo Judiciário, o julgamento do Presidente 
da República nos crimes de responsabilidade é de competência do Senado 
Federal, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal, e assim em diante. 
 

 Atipicamente, o Poder Judiciário exerce atividades administrativas e legislativas, 

ou seja, desde a Constituição Federal de 1988, além de ser encarregado da gestão 

interna de suas atividades, possui poder normativo para regulamentar seu 

funcionamento, elaborando seus próprios regimentos, publicando atos e provimentos, 

definindo sentenças normativas, dentre outras ações. 

 A estrutura básica do Poder Judiciário no Brasil compreende a divisão por 

competências, em âmbito estadual e federal. Cada estado ou distrito possui sua própria 

corte, responsáveis por julgar os casos que constituem a chamada Justiça Comum. A 

União, por sua vez, é composta pela Justiça Federal e por três Justiças especializadas: 

Justiça Eleitoral, Justiça Militar e Justiça do Trabalho, esta última tema de pesquisa do 

presente trabalho, cujo detalhamento será dado mais adiante neste capítulo. 

A organização das Justiças prevê a divisão em graus de jurisdição (ou instâncias) 

que atendem ao princípio da recorribilidade das decisões.  

O organograma abaixo sintetiza a atual organização do Poder Judiciário. 
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Figura 1 – organograma do Poder Judiciário no Brasil1 

 
 

 Com a função principal de julgar questões de constitucionalidade, o Supremo 

Tribunal Federal é a alta cúpula do Poder Judiciário e representa a última instância. 

Logo abaixo estão os tribunais superiores, também com sede na capital federal, que 

representam a terceira instância de cada ramo da Justiça. “Enquanto ao Supremo 

Tribunal Federal compete dizer a última palavra em matéria de constitucionalidade, aos 

tribunais superiores cabe a última palavra sobre as questões de legalidade, nas suas 

respectivas áreas de atuação” (FERRAZ, 2007, p. 693). 

 Com a publicação da Emenda nº45/2004, foi criado o Conselho Nacional de 

Justiça - CNJ, com a atribuição de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pela 

transparência de seus atos administrativos e processuais. Presidido pelo mesmo 

magistrado que ocupa a Presidência do STF e composto por 15 conselheiros, o CNJ tem 

como missão ainda a definição de planos, metas e programas de avaliação das 

instituições que compõem o Judiciário. 

 Em âmbito regional, cada Justiça é constituída por órgãos de primeira instância, 

onde atuam os juízes, e de um tribunal sede, que representa a segunda instância, onde 

atuam os desembargadores. 

O artigo 92 da Constituição de 1988 prevê a seguinte organização do Poder 

Judiciário no Brasil: 

    I - o Supremo Tribunal Federal; 

                                                           
1 Figura produzida pela autora, com informações de FERRAZ, 2007, p. 692. Não foram incluídos órgãos 
administrativos como conselhos e escolas de formação profissional. 
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    I-A - o Conselho Nacional de Justiça;  

    II - o Superior Tribunal de Justiça; 

    III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

    IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

    V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

    VI - os Tribunais e Juízes Militares; 

    VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

Existem, atualmente, 91 tribunais no Brasil. Na esfera federal, são o Supremo 

Tribunal Federal, quatro tribunais superiores, 27 tribunais regionais eleitorais, 24 

tribunais regionais to trabalho e cinco tribunais regionais federais. A esfera estadual 

conta com 30 tribunais, sendo 27 tribunais de Justiça e três tribunais de Justiça militar 

estaduais. 

Ao todo, hoje, o Poder Judiciário brasileiro tem em tramitação cerca de 90 

milhões de processos, entre casos novos e antigos, ainda pendentes de julgamento ou 

execução. Dados estatísticos consolidados pelo Conselho Nacional de Justiça apontam 

que a litigiosidade da sociedade brasileira continua a crescer. 
Em 1990, foram aberto 5,1 milhões de processos na primeira instância das 
Justiças Federal, Trabalhista e Estaduais. Em 2000, foram mais de 12 
milhões. Em 2010, 24,2 milhões. E, no ano passado, o número de novas 
ações superou a marca de 26 milhões. Entre 2010 e 2011, a produtividade 
dos juízes e dos tribunais aumentou 7,4%. (A JUSTIÇA em números, 2012). 
 

As soluções propostas pelas instituições para desafogar seus estoques serão 

abordadas mais adiante neste capítulo. 

 

1.2. A Justiça do Trabalho 
 

 Responsável pela solução de conflitos entre patrões e empregados, a Justiça do 

Trabalho no Brasil é composta hoje pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, por 24 tribunais regionais do 

trabalho (TRTs), e 1.455 varas do trabalho.  

 Órgão de cúpula deste ramo da Justiça, o TST é composto por 27 ministros, 

nomeados pela Presidência da República. Assim como acontece regionalmente nos 

TRTs, cuja formação é composta por, no mínimo, oito desembargadores, 1/5 de seus 

membros são provenientes do Ministério Público e da advocacia, sendo o restante 

magistrados de carreira. 
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 Hoje responsável pelo julgamento de todas as matérias relativas a relações de 

trabalho, sejam elas individuais, quando envolvem diretamente um ou mais empregados 

e o empregador, ou coletivas, quando envolvem toda uma categoria profissional, a 

Justiça do Trabalho evoluiu ao longo de sua trajetória e consolidou-se como órgão de 

vital importância para democracia e defesa de direitos de trabalhadores. 

 

1.2.1. Breve histórico 
  

 Nos quatro primeiros séculos da história do Brasil, a regulamentação das 

relações de trabalho foi praticamente inexistente. Como se sabe, as principais atividades 

que geravam riquezas, dentre elas o plantio da cana de açúcar, exploração de minérios e 

cultivo de café, eram desempenhadas por escravos - indígenas nativos ou negros 

trazidos da África.  

 Após a Proclamação da Independência, em 1822, foi outorgada a primeira 

Constituição brasileira, em 1824, sem, contudo, conter menções à prestação de serviços 

ou ao regime escravocrata.  

Somente anos mais tarde surgiriam leis que dariam os primeiros sinais do fim da 

escravidão. Em 1871 foi promulgada a Lei do Ventre Livre, que considerava livres os 

filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data da lei. Em 1885, A Lei do 

Sexagenário libertava os escravos com mais de 65 anos. Finalmente, em 1888, 

publicou-se a Lei Áurea que, com apenas dois breves artigos em seu teor, abolia o 

regime escravocrata do país. “No laconismo de dois artigos, findou-se um regime de 

praticamente 400 anos. No mesmo laconismo a lei silenciou sobre qualquer espécie de 

assistência aos libertos. Os negros ficaram à margem da posse de terras, da educação e 

inclusive do emprego” (FRANCO; MOREIRA, 2011, p.21). 

 Nessa época, o trabalho livre era disciplinado apenas por duas leis: o Código 

Comercial, de 1850, que regulamentava a prestação de serviços de colonos imigrantes e 

relativos a trabalhos de comércio e em portos, e a Lei Sinimbu, de 1879, que tratava do 

trabalho rural e parcerias agrícolas e agropecuárias. 

Após o fim do Império e a Proclamação da República, em 1889, expandiram-se 

os centros urbanos e começaram a surgir com cada vez mais frequência oficinas de 

metalurgia, têxtil e de alimentos. 

De 1884 a 1920, 3 milhões de estrangeiros desembarcam no Brasil. Mais da 
metade vai para São Paulo, são majoritariamente italianos que agora têm 
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como destino não só as fazendas de café, mas também a capital, com seus 
novos empregos na indústria e comércio. A cidade do Rio de Janeiro 
também cresce como polo industrial. Lá, imigrantes portugueses, ex-
escravos, funcionários das estradas de ferro, da marinha mercante e dos 
arsenais passam a compor uma classe operário heterogênea. (FRANCO; 
MOREIRA, 2011, p.23). 
 

Durante a Primeira República, até 1930, surgiram as primeiras normas 

trabalhistas. Em 1891, foi regulamentado o trabalho para menores de idade, sendo 

fixada em 12 anos a idade mínima para o trabalho em fábricas. Em 1903, após o início 

de movimentações populares, inspiradas por ocorrências em países europeus, legalizou-

se a organização sindical para profissionais da agricultura e indústria rural. Quatro anos 

mais tarde, a mesma faculdade foi dada a trabalhadores dos centros urbanos. 

 Nesse período, reivindicações por aumento salarial e melhores condições de 

trabalho começaram a ser cada vez mais frequentes. O primeiro movimento grevista 

mais significativo ocorreu em 1917, tendo tido início em uma fábrica paulista de 

algodão e se expandido para todo o estado. 

Em 1919, após o fim da primeira guerra mundial, foi dado um importante passo 

no reconhecimento de direitos trabalhistas em âmbito universal. Foi criada a 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, que passou a normatizar relações entre 

empregados e empregadores, tendo o Brasil como um de seus membros fundadores. No 

início, foram adotadas seis principais convenções. 

A primeira delas respondia a uma das principais reivindicações do  
movimento sindical e operário do final do século XIX e começo do século 
XX: a limitação da jornada de trabalho a 8 diárias e 48 semanais. As outras 
convenções adotadas nessa ocasião referem-se à proteção à maternidade, à 
luta contra o desemprego, à definição da idade mínima de 14 anos para o 
trabalho na indústria e à proibição do trabalho noturno de mulheres e 
menores de 18 anos. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 
TRABALHO, [s.d]., [s.n]. 
 

Poucos anos mais tarde, em 1922, surgiram no país os tribunais rurais, com o 

objetivo de julgar questões relacionadas a serviços agrícolas. Eles eram compostos por 

um juiz de Direito, um representante dos fazendeiros e um representante dos colonos, 

composição que seria adotada, futuramente, nas Juntas de Conciliação de Julgamento 

(TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, 2007, [s.n.]). 

 Em 1923, foi criado o Conselho Nacional do Trabalho - CNT, como órgão 

integrante do então Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que anos mais 

tarde se tornaria o Tribunal Superior do Trabalho. Sua finalidade, a princípio, restringia-
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se a ser um órgão consultivo sobre assuntos referentes à organização do trabalho e 

previdência social. 

Mas, foi durante a Era Vargas, a partir de 1930, que seria desenvolvida uma 

política voltada para o trabalhador. Em 1932, foi instituída a Carteira Profissional – 

atual CTPS, para trabalhadores com mais de 16 anos, do comércio e da indústria, sem 

distinção de sexo. Na mesma época, após a separação do Ministério do Trabalho do 

Ministério da Agricultura, foram instituídos dois organismos com o objetivo de 

solucionar conflitos trabalhistas: as comissões mistas de conciliação, voltadas para 

reivindicações coletivas, e as juntas de conciliação e julgamento, voltadas para conflitos 

individuais. No entanto, por terem natureza administrativa, a execução das decisões de 

tais órgãos ainda era realizada pela Justiça Comum. “As Juntas e as Comissões Mistas 

foram embriões da Justiça do Trabalho e do rito trabalhista informado pelos princípios 

da oralidade, gratuidade, celeridade e economia processual, próprios do Processo do 

Trabalho” (BIAVASCHI, 2007, p. 190). 

A Constituição de 1934 trouxe, pela primeira vez, a menção à Justiça do 

Trabalho, porém, ainda ligada ao Poder Executivo. Cinco anos mais tarde, por meio do 

Decreto-Lei 1.237/1939, foi definida sua organização em Juntas de Conciliação e 

Julgamento (1º grau), Conselhos Regionais do Trabalho (2º grau) e Conselho Nacional 

do Trabalho – CNT, como última instância. 

No entanto, somente em maio de 1941 a Justiça do Trabalho foi efetivamente 

instalada pelo presidente Getúlio Vargas, durante solenidade no Rio de Janeiro e em 

rede nacional de rádio. “Uma festividade que expressava o lugar central da questão 

trabalhista em seu governo” (FRANCO; MOREIRA, 2011, p.29). 

Em 1943, foi publicada a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, texto que 

unificava normas já existentes que regulamentavam o trabalho.  

Aprovada pelo Decreto Lei nº 5.453/1943, [a CLT] tem um significado que 
não pode ser desconhecido; porém, vista como meio de aperfeiçoamento do 
sistema legal sobre relações coletivas de trabalho, em nada contribuiu, não 
passando de mera reunião de textos já existentes com algumas pinceladas 
pouco ou em quase nada inovadoras (NASCIMENTO, 2002, p. 99). 
 

O passo mais importante para consolidação da Justiça do Trabalho no país se 

deu em 1946, quando a nova Constituição normatizou sua integração ao Poder 

Judiciário nacional, deixando de compor o Poder Executivo. O Conselho Nacional do 

Trabalho passou a ser denominado Tribunal Superior do Trabalho – TST, enquanto os 
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conselhos regionais tornaram-se os tribunais regionais do trabalho - TRTs, 

nomenclaturas adotadas até os dias de hoje.  
A passagem para o Poder Judiciário constituiu importante modificação na 
estrutura implantada desde 1941, contudo sua essência foi mantida: uma 
Justiça especial, classista e paritária, voltada para os dissídios individuais e 
coletivos. Caracteriza-se por ser internalizadora e conciliadora de conflitos; e 
reveladora de uma atitude intervencionista e protecionista em relação ao 
trabalhador. Assim sendo, firmava-se como ramo do Judiciário de fácil 
acesso, mais próximo da população. Isso porque o ingresso da ação dispensa 
o recolhimento antecipado de custas e a representação por advogados, além 
de admitir a oralidade e adotar procedimentos de maior simplicidade no 
transcorrer da ação judicial. (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 1ª REGIÃO, 2011, p. 60). 

 

Nesse mesmo ano, algumas importantes alterações foram efetuadas na CLT, 

dentre elas o surgimento da Magistratura do Trabalho e a composição das juntas de 

conciliação e julgamento por um juiz togado presidente e dois juízes classistas, sendo 

um representante do empregado e outro do empregador.  

No Brasil existiam, até então, oito conselhos regionais, compostos por 36 juntas 

de conciliação e julgamento ao todo. Em sua primeira década de existência, a Justiça do 

Trabalho foi responsável pelo recebimento de 454.832 ações trabalhistas, tendo 

solucionado 438.259 delas. (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 2012, p.90). 
Desde os seus começos, a Justiça do Trabalho viu-se assoberbada pela 
quantidade enorme de demandas que lhe eram trazidas para solução. A 
sobrecarga de trabalho tanto nas Juntas como nos TRTs e especialmente no 
TST levavam a que o modelo idealizado, de uma Justiça célere e simples, a 
concentração da instrução e julgamento numa única audiência e a redução 
das vias recursais se tornasse um ideal nunca atingido. (MARTINS FILHO, 
2002, p. 213). 

 

A busca por solução para conflitos trabalhistas por meio da Justiça passou a ser 

cada vez mais incorporada à cultura do povo brasileiro. Ao final da década de 60, a 

Justiça do Trabalho já contabilizava mais de dois milhões de processos recebidos. Com 

o aumento cada vez maior da demanda, fez-se necessária a criação de novos tribunais 

regionais. De 1975 a 1992, o número de TRTs do país triplicou. 

 

1.2.2. Atualidade 
 

 Hoje, a Justiça Trabalhista brasileira conta com 24 tribunais regionais do 

trabalho, 542 desembargadores, 3.031 juízes, 38.500 servidores e cerca de dois milhões 
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de processos em tramitação. Desde 1941, foram aproximadamente 60 milhões de 

processos recebidos. 

 Ao longo desse período, a Justiça laboral passou por algumas modificações, 

assim como implementações de novas leis. Ao todo, foram 2.323 mudanças efetuadas 

na CLT (ANUÁRIO da Justiça do Trabalho, 2013, p. 3). 

Em 1999, a Emenda Constitucional nº 24 extinguiu a representação classista na 

Justiça do Trabalho, ou seja, passaram a compor as cortes apenas juízes togados, cujo 

ingresso se dá por meio de concurso público. Além disso, as juntas de conciliação e 

julgamento passaram ser denominadas “varas do trabalho”. 

Mas a mudança mais significativa na Justiça Trabalhista desde a sua criação 

ocorreu em 2004, com a publicação da Emenda Constitucional nº 45. 

A EC nº 45/04 ampliou consideravelmente a competência da Justiça do 
Trabalho, que deixou de abranger mais estritamente os conflitos decorrentes 
das relações de emprego para alcançar os relativos às relações de trabalho, o 
que abrange um leque de relações mais amplo, para além do trabalho 
empregatício (subordinado), abrangendo mesmo os entes de direito público 
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios (FERRAZ, 2007, p. 722). 
 

Assim, passaram a integrar o rol de competências da Justiça do Trabalho ações 

decorrentes do exercício do direito de greve, disputas sindicais, indenizações referentes 

a dano moral ou patrimonial e todas as controvérsias provenientes de relações de 

trabalho. 

Outra importante mudança foi a criação do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, órgão responsável pela supervisão administrativa, orçamentária, financeira e 

patrimonial de toda Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus.  Além disso, a 

mesma modificação constitucional também agregou à sua composição órgãos 

responsáveis pelo aperfeiçoamento funcional de magistrados e servidores, com a criação 

da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enamat. Em 

âmbito regional, tribunais passaram a contar com escolas judiciais – Ejud, com o 

mesmo objetivo de oferecer aprimoramento profissional a seus integrantes. 

A composição atual da Justiça do Trabalho se dá da seguinte forma: 
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Quadro 1 – Composição da Justiça do Trabalho no Brasil 

 

1ª Região   Estado do Rio de Janeiro; 

2ª Região   Estado de São Paulo (capital, região 

metropolitana e Baixada Santista); 

3ª Região   Estado de Minas Gerais; 

4ª Região   Estado do Rio Grande do Sul; 

5ª Região   Estado da Bahia; 

6ª Região   Estado de Pernambuco; 

7ª Região   Estado do Ceará; 

8ª Região   Estados do Pará e do Amapá; 

9ª Região   Estado do Paraná; 

10ª Região   Distrito Federal; 

11ª Região   Estados do Amazonas e de Roraima; 

12ª Região   Estado de Santa Catarina; 

13ª Região   Estado da Paraíba; 

14ª Região   Estados de Rondônia e Acre; 

15ª Região   Estado de São Paulo (área não abrangida 

pela jurisdição estabelecida na 2ª Região); 

16ª Região   Estado do Maranhão; 

17ª Região   Estado do Espírito Santo; 

18ª Região   Estado de Goiás; 

19ª Região   Estado de Alagoas; 

20ª Região   Estado de Sergipe; 

21ª Região   Estado do Rio Grande do Norte; 

22ª Região   Estado do Piauí; 

23ª Região   Estado do Mato Grosso; 

24ª Região   Estado do Mato Grosso do Sul. 

Fonte: Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

 

A Justiça do Trabalho leva, hoje, em média 130 dias para julgar ações 

trabalhistas. Seu maior gargalo, no entanto, encontra-se na chamada fase de execução, 
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momento em que a decisão do juiz já foi efetuada, mas é preciso encontrar meios para 

pagar o que é devido ao credor. 

A demanda por soluções judiciais para conflitos trabalhistas continua a crescer. 

Em 2012, mais de 3.200.000 processos foram recebidos. A maior parte é proveniente de 

atividades relacionadas à indústria (26%) e comércio (12%). 

É como se um em cada 15 trabalhadores com carteira assinada recorresse ao 
Judiciário todos os anos para discutir a relação com seu empregador. As 
cifras impressionam, assim como impressiona também a quantidade de ações 
que permanecem sem julgamento, em um estoque que teima em crescer, 
apesar dos esforços e das metas prefixadas para o Judiciário. [...] A 
aritmética é implacável: o Judiciário trabalhista brasileiro precisaria passar 
seis meses sem receber novas ações apenas para colocar em dia o acervo 
existente hoje (ANUÁRIO da Justiça do Trabalho, 2013, p. 16). 
 

 
1.3. A crise e o futuro do Judiciário 
 

 
 Tanto na Justiça Trabalhista como no Poder Judiciário como um todo, o quadro 

é semelhante: a demanda processual continua a aumentar e as instituições, a cada ano, 

conseguem julgar um número igual ou menor ao de casos recebidos, o que faz com os 

estoques nunca diminuam.  

 A lentidão processual é uma das principais razões para a negativa imagem do 

Judiciário consolidada ao longo dos anos pela sociedade2. Para Maria Tereza Sadek 

(2004, p.6), a estrutura para o processamento de demandas é o ângulo que apresenta os 

sintomas mais visíveis do que se convencionou chamar de “crise do Judiciário”.  
Diz respeito a uma estrutura pesada, sem agilidade, incapaz de fornecer 
soluções em tempo razoável, previsíveis e a custos acessíveis a todos. A 
despeito de se verificar tendências ascendentes na demanda e na oferta de 
serviços em todas as instâncias e em todas as Justiças, a imagem é de 
absoluta inoperância, com descompasso expressivo entre a procura e a 
prestação jurisdicional. (SADEK, 2004, p. 6). 
 

Além dos problemas estruturais, como falta de juízes e de infraestrutura, 

escassez e má gestão de recursos, Sadek (2004, p. 90) aponta o conjunto de 

procedimentos e formalidades existentes nas leis processuais como outro fator crítico e 

desencadeador da crise do Judiciário. 
                                                           
2 A constatação já foi feita por diversas pesquisas de imagem realizadas, dentre as quais se pode citar uma 
pesquisa realizada pelo Ibope, em 2004, a pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Os 
resultados apontaram para o fato de a sociedade levar em consideração experiências pessoais de lentidão, 
burocracia e mau atendimento no trâmite de processos jurídicos para considerar o Judiciário como uma 
instituição ineficiente. Outra pesquisa, realizada pelo Instituto Toledo & Associados, a pedido da Ordem 
dos Advogados (OAB), em 2003, concluiu que 41% dos brasileiros não acredita na Justiça. 
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Depoimentos de vários membros do Judiciário e de estudiosos apontam na 
direção da necessidade de uma reformulação na lei processual vigente, 
buscando simplificá-la, removendo diversos óbices legais que impedem a 
agilidade dos diversos juízes, nos vários graus de jurisdição. Com este 
mesmo objetivo, há demandas de implantação de ritos sumários, reduzindo o 
número de audiências e de pronunciamentos das partes. Afirma-se que a 
denominada desformalização do processo aumentaria a eficiência do 
Judiciário. (SADEK, 2004, p.90).  

 

 Desde a sua criação, o Conselho Nacional de Justiça vem buscando soluções 

para garantir mais agilidade à solução dos processos. Além da propositura de projetos 

de lei que busquem reduzir o número de recursos possíveis pelas atuais legislações, o 

órgão vem investindo cada vez mais em formas alternativas de solução de litígios, como 

a conciliação. Desde 2006, são realizados mutirões anuais, acompanhados de 

campanhas nacionais de conscientização, que buscam chamar as partes para tentativas 

de acordos. Além disso, comissões de conciliação prévia buscam evitar que conflitos se 

transformem em processos, buscando resolver o caso antecipadamente. 

 Todavia, a principal aposta do Poder Judiciário para diminuição do tempo de 

tramitação processual é o Processo Judicial Eletrônico – PJe, novo sistema que pretende 

unificar a relação processual entre as Justiças e por meio do qual as ações passarão a 

existir apenas em meio digital, sem a necessidade de peças em papel. Com o sistema, 

tarefas rotineiras desempenhadas hoje por pessoas, como juntadas de petições, 

numeração de páginas, carimbos e contagem de prazos processuais serão extintas. 

Acredita-se que com isso haja a otimização das atividades processuais e a consequente 

diminuição do tempo de tramitação das ações (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, [s.d]., [s.n]). 

 A Justiça do Trabalho é um dos ramos do Judiciário que se destaca pelo avanço 

na implantação do Processo Judicial Eletrônico. 
Prioridade absoluta do TST e do CSJT, o PJe-JT já funciona em todas as 24 
regiões do Judiciário trabalhista. Em dezembro de 2012, o sistema estava 
instalado em 249 varas trabalhistas. Até o fim de 2013, estima-se que 1.090 
varas estejam atuando de forma exclusivamente eletrônica. Atualmente, 
cerca de 60 mil processos tramitam no Judiciário trabalhista de forma 
eletrônica, economizandoo tempo e dinheiro, racionalizando procedimentos 
e, principalmente, dando ao cidadão a esperança de uma prestação judicial 
mais célere (ANUÁRIO da Justiça do Trabalho, 2013, p. 17). 

 

A implantação do PJe, hoje, relaciona-se a grande parte das ações de 

planejamento estratégico desenvolvidas pelos tribunais trabalhistas. Sob a fiscalização 

do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, todas as 24 instituições produzem 
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periodicamente planos estratégicos institucionais, compostos por objetivos, projetos e 

ações estratégicas.  

A busca por melhorias no Poder Judiciário vai diretamente ao encontro das 

novas demandas sociais, tão em pauta na atualidade. Com mais acesso à informação e 

mais conscientes de seus direitos, cidadãos encontram-se menos tolerantes à má oferta 

de serviços públicos e passaram a cobrar resultados e prestação de contas das 

autoridades. Isso tem feito com que, mesmo instituições conhecidas até então pelo seu 

distanciamento e reclusão, como é o caso de tribunais do país, precisassem se adaptar. 

Aspectos de gestão do Poder Judiciário, a formulação de planos estratégicos e sua 

relação com a comunicação desenvolvida pelos órgãos serão abordadas adiante.   

 

1.4. A estratégia no Poder Judiciário: patrimonialismo, 

burocracia e o modelo gerencial de funcionamento 
 

Conforme exposto anteriormente, a tripartidação dos poderes do Estado 

brasileiro pressupõe a independência e autonomia administrativa e financeira do Poder 

Judiciário. Explícita na Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar 35/793, tal 

autonomia coloca os tribunais como instâncias gerenciais, competentes para deliberar e 

executar seus próprios orçamentos, assim como para definir seus dirigentes. 

 Da mesma forma como outras instituições públicas brasileiras, tribunais do país 

detêm, até os dias de hoje, traços de uma cultura administrativa que, segundo Martins 

(1997, p.14) precisa ser compreendida a partir de uma perspectiva histórica.  

 Herdeiro de uma cultura política colonial patrimonialista, cujas principais 

características eram o comando por uma autoridade máxima que deliberava a seus 

súditos de acordo com interesses próprios, sem distinções entre a esfera privada e a 

esfera pública (SILVEIRA, 2006, p. 61), o Judiciário foi profundamente marcado ainda 

pelo sistema burocrático weberiano4, cuja implantação se deu no Brasil a partir da 

década de 1930. 

                                                           
3 A prerrogativa citada está contida nos artigos 2º, 96 e 99 da Constituição Federal e nos artigos 21 e 102 
da Lei 35/1979, também conhecida como Lei Orgânica da Magistratura (Loman). 
4 Max Weber (1864-1920), sociólogo, jurista e economista alemão, defensor da racionalidade produtiva 
para o bom funcionamento das organizações. Defendeu a teoria da burocracia, baseada em hierarquias 
administrativas, definição rigorosa de competências e atribuições fixas, disciplina e obediência a ordens e 
procedimentos, vigilância administrativa, dentre outros aspectos racionais que deveriam reger o 
funcionamento de empresas e instituições. 
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Ao propor a implantação de sistemáticas de trabalho, divisão de atribuições e 

procedimentos rígidos, o modelo burocrático visava organizar racionalmente as 

atividades das organizações. 

As vantagens do modelo burocrático eram muitas: racionalidade em relação 
ao alcance dos objetivos da organização; precisão na definição do cargo e na 
operação, pelo conhecimento exato dos deveres; rapidez nas decisões, pois 
cada um conhece o que deve ser feito e por quem, e as ordens e papéis 
tramitam por meios preestabelecidos; univocidade de interpretação garantida 
pela regulamentação específica e escrita. (MATIAS-PEREIRA, 2009, p.52) 
 

Ao prever a total obediência à lei e a procedimentos bem definidos, a burocracia 

preconizava ainda que a administração pública passaria a seguir os princípios da 

legalidade, impessoalidade, imparcialidade, confidencialidade e confiabilidade (RUA, 

1999, p. 279). No entanto, com as transformações da segunda metade do século XX e o 

agigantamento do aparelho do Estado, logo o termo “burocracia” passou a se tornar 

exatamente o antônimo daquilo que Max Weber definira.  

A ênfase nos controles e na disciplina, que antes parecia ser um remédio 
contra os abusos da administração patrimonial, não apenas não se mostrou 
verdadeiramente eficaz, mas também trouxe desvantagens. A administração 
tornou-se pesada, arrastada, presa a uma racionalidade técnica e processual 
que se mostrava pouco adequada em termos de resultados. O comportamento 
dos funcionários orientava-se pelo excessivo formalismo e ritualismo, 
privilegiando rotinas operacionais. A estrutura hierárquica mostrava-se 
ineficiente por sua rigidez e sua verticalidade. A ética da obediência 
eliminava a criatividade. A reduzida autonomia levava à ausência de 
responsabilidade substantiva – responsabilidade com resultados – por parte 
do corpo de funcionários. Com tudo isso, os serviços e produtos certamente 
não eram os melhores, mas isso também não se mostrava fundamental, já 
que o modelo não privilegiava a obtenção de resultados, mas apenas o 
cumprimento das normas e a obediência às ordens hierárquicas – que se 
Justiçavam por si mesmas (RUA, 1999, p. 279). 
 

Com o objetivo de superar as deficiências deste antigo modelo burocrático, 

ainda marcado por tradições patrimonialistas, iniciou-se no Brasil, a partir da década de 

19905, um novo pensamento gerencial, que introduziu conceitos de flexibilidade, 

planejamento estratégico e qualidade e orientava os serviços públicos para busca de 

resultados e atendimento aos anseios dos cidadãos.   

A administração pública gerencial emergiu [...] como resposta à crise do 
Estado; como modo de enfrentar a crise fiscal; como estratégia para reduzir 

                                                           
5 Em 1995, foi criado o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, pelo então Ministro da 
Administração Federal Luiz Carlos Bresser Pereira. O documento traçava diretrizes para o aprimoramento 
da gestão da máquina pública brasileira, com os objetivos de aumentar a governança do Estado, limitando 
a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias e reservando as atividades não exclusivas à 
propriedade pública não estatal e à iniciativa privada (BRESSER-PEREIRA, 1997, p.45). No mesmo 
Plano já havia sido prevista a Reforma do Poder Judiciário, mas que por resistências e entraves políticos 
não foi adiante, sendo transformada, anos depois, na Emenda Constitucional nº 45/2004).  
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custos e tornar mais eficiente a administração dos imensos serviços que 
cabem ao Estado; e como instrumento para proteger o patrimônio público 
contra os interesses do rent-seeking ou da corrupção aberta. Mais 
especificamente, desde os anos 60 ou, pelo menos, desde o início da década 
de 70, crescia uma insatisfação, amplamente disseminada, em relação à 
administração pública burocrática (BRESSER-PEREIRA, 1997, p.30). 
 

Dessa forma, essa nova perspectiva trouxe ainda ideais como transparência, 

accountability, controle e medição de resultados, além de estar diretamente relacionada 

à inserção do princípio da eficiência, como princípio da administração pública, na 

Constituição Federal em seu artigo 37, mudança esta introduzida em 1998, pela 

promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98. 

Com relação ao Poder Judiciário, a principal mudança, no entanto, se daria anos 

mais tarde, em 2004, com a publicação da Emenda Constitucional nº 45/04, que tinha 

como principais objetivos garantir mais velocidade e lisura na prestação jurisdicional. 

Como já exposto anteriormente, foi nessa ocasião em que o Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ foi instituído, como órgão de controle externo de todo o Judiciário 

Nacional. Foram criados também conselhos específicos para cada Justiça, com o mesmo 

propósito, como o Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, no caso da Justiça 

trabalhista. 

 

1.5. A atuação dos conselhos superiores e a busca por diretrizes 
 

Ao ter como missão institucional “contribuir para que a prestação jurisdicional 

seja realizada com moralidade, eficiência e efetividade em benefício da sociedade” 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, [s.d]., [s.n].), o CNJ define a si mesmo como 

uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, 

sobretudo no que diz respeito ao controle e à transparência de seus atos.  

No que tange à gestão administrativa dos tribunais e indo ao encontro das novas 

premissas contidas no modelo gerencial de funcionamento, o órgão normatizou a 

necessidade de todos os tribunais do país criarem planos estratégicos institucionais, com 

periodicidade definida, com o objetivo de suplantar deficiências como a 

descontinuidade administrativa, que serão explicitadas mais adiante neste capítulo. 

Além disso, o CNJ é responsável pela realização de encontros anuais com dirigentes de 

todos os tribunais do país, nos quais são definidas metas concretas a serem atingidas por 

todo o Judiciário, como o julgamento de todos os processos distribuídos até uma 
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determinada data, além da realização de outras ações relacionadas tanto a atividades 

judiciárias como administrativas. 

O acompanhamento destes trabalhos é realizado também pelos conselhos 

superiores ligados a cada ramo da Justiça. No caso do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, equipes e comissões de magistrados e servidores são designados para 

atividades relacionadas à compilação de boas práticas, visando à integração e ao 

desenvolvimento do Judiciário Trabalhista de forma padronizada e unificada. 

As primeiras exigências por planejamento e gestão estratégica dos conselhos 

superiores aos tribunais datam o ano de 20076, quando instituiu-se a necessidade de que 

cada órgão do Poder Judiciário organizasse, em sua estrutura administrativa, uma 

unidade responsável pela gestão estratégica de ações e outra pelo sistema de dados 

estatísticos e indicadores institucionais. 

No entanto, apenas em 2009 foram definidos critérios mais objetivos nos quais 

os tribunais deveriam se basear. Por meio da publicação da Resolução nº. 70/097 

definiram-se valores e atributos para a prestação jurisdicional em todo o território 

nacional. Além disso, foi determinado que todos os órgãos deveriam desenvolver e 

implantar seus próprios planos estratégicos, cuja abrangência mínima seria de cinco 

anos, e que todo seu conteúdo deveria estar alinhado ao Plano Estratégico Nacional, 

citado e detalhado no mesmo documento. 

As novas exigências encabeçadas pelo CNJ, o estabelecimento de metas e a 

cobrança pelo cumprimento das mesmas não foram novidades tão bem recebidas pelos 

componentes das instituições, até então acostumados à confortável posição de “órgãos 

autônomos e independentes”, conforme previsto constitucionalmente. 

O controle administrativo efetuado pelos conselhos superiores passou a ser 

assunto discutido em todo o Judiciário nacional, dividindo opiniões. Em cumprimento à 

determinação, no entanto, grande parte das instituições recorreu à contratação de 

consultorias especializadas para o desenvolvimento de mapa e planos estratégicos, 

seguindo o modelo utilizado pelo CNJ, cuja metodologia baseava-se no consagrado 

                                                           
6 A exigência citada foi determinada por meio da Resolução nº.  49/07, de 18 de dezembro de 2007, 
publicada pela então presidente do STF e do CNJ, ministra Ellen Gracie. 
7 A norma, que possui mais de seis páginas, foi publicada em 18 de março de 2009, já na gestão do 
ministro Gilmar Mendes. 
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modelo conhecido como Balanced Scorecard – BSC8, idealizado por Kaplan e Norton, 

pesquisadores da Universidade de Harvard, em 1992. 
Importante destacar que, no caso do CNJ, a ferramenta BSC foi adaptada à 
realidade da administração pública. Isto se deve ao fato de historicamente 
predominar o argumento de que as particularidades entre políticas públicas, 
de um lado, e estratégias empresariais, de outro, são estanques e pouco se 
correlacionam. Existem ainda autores, como Lustosa da Costa (2010) que 
demonstram a ineficácia em resultados organizacionais originados pela 
aplicação desmedida ou incorreta de instrumentais fora de contexto (com 
foco para aquelas ferramentas originárias do setor privado e aplicadas no 
setor público). Ainda assim, o processo de planejamento estratégico 
desenvolvido no Judiciário, com fortes tintas gerencialistas, procurou propor 
inter-relações e influências mútuas entre organizações públicas e privadas 
em diversos contextos como forma de legitimar o uso de ferramenta 
gerencial advinda do setor privado. Partindo-se do reconhecimento das 
particularidades do Poder Judiciário e da esfera pública como um todo, a 
equipe de consultores responsáveis pela implantação do BSC mobilizou e 
alinhou o seu quadro de técnicos para melhor aplicar seus conhecimentos nas 
discussões acerca da configuração de uma estratégia factível para o Poder 
Judiciário (SAUERBRONN, F.F. et al. 2012, p.9). 

 

Seguindo a metodologia BSC, cada tribunal desenvolveu objetivos e ações 

estratégicas, relacionados à missão, visão e valores institucionais previamente definidos. 

De acordo com dados do CNJ, até o fim do ano de 2009, 98,6% dos tribunais do país 

havia desenvolvido e aprovado internamente o plano plurianual estratégico 

(ESFORÇO..., 2010). No caso do Judiciário Trabalhista, os 24 TRTs brasileiros (100%) 

elaboraram seus planos e o submeteram ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 

assim como ao Conselho Nacional de Justiça, a quem caberia o acompanhamento da 

execução das estratégias traçadas. 

Desde então, diversos encontros entre as equipes de planejamento estratégico 

dos tribunais e órgãos superiores foram realizados, assim como novos encontros 

nacionais anuais9 com os líderes do Judiciário, com vistas ao estabelecimento de novas 

metas para cada Justiça e para cada ano. 

No entanto, na atualidade, após pouco mais de seis anos do início das exigências 

por planejamento e gestão estratégica, ainda são poucos os resultados palpáveis das 

mudanças implementadas pelo CNJ. Com planos bem elaborados, mapas estratégicos 

traçados e quadros que estampam visões de futuro voltadas para uma prestação 
                                                           
8 O modelo Balanced Scorecard prevê a definição clara de metas e estratégias empresarias, visando 
possibilitar o alcance dos resultados almejados. Essa metodologia pressupõe ainda o controle efetivo de 
resultados, com base em indicadores estratégicos. 
9 Desde 2009, já foram realizados sete encontros nacionais anuais, com o objetivo de divulgar o 
desempenho dos tribunais no cumprimento das ações, projetos e metas nacionais do ano anterior, assim 
como de definir novas ações, projetos e questões prioritárias. 
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jurisdicional plenamente eficiente, instituições do Poder Judiciário encontraram 

dificuldades na etapa mais difícil da gestão estratégica: a implementação e execução do 

que foi traçado. 

Nesse sentido, Sauerbronn et al. (2012, p. 9) apresentam uma visão crítica 

quanto ao modo como se faz o processo da estratégia hoje no Poder Judiciário. De 

acordo com os autores, o principal erro reside na separação brusca entre elaboração e 

implementação. Tal característica teria feito com que todas as estratégias traçadas 

tivessem dificuldade de sair do papel. 
Certamente, o projeto do BSC no Poder Judiciário objetivava um salto de 
qualidade em relação aos serviços prestados pelo Poder Judiciário. Porém, o 
projeto assumiu também um caráter normatizador e instrumentais visando ao 
alcance nacional de metas universalmente estabelecidas; à mensuração de 
indicadores; à correção de distorções que limitam ou dificultam um acesso 
rápido e de qualidade à Justiça. Pouco se tem investigado sobre o processo 
de participação dos diferentes praticantes da estratégia e das ações por eles 
empreendidas que, por fim, constituirão os resultados estratégicos 
localmente situados (SAUERBRONN, F.F. et al., 2012, p.9). 
 

Compartilhando visão semelhante, Calhao (2008, p. 153), evidencia que a 

cultura burocrática ainda presente em instituições do Poder Judiciário podem tornar o 

planejamento estratégico algo extremamente rígido e pouco eficiente. 

Essa exigência de gestão parametrizada insere-se numa cultura 
organizacional recente ainda não incorporada pelos órgãos públicos. Em 
geral, estes, ao eleger e implantar seus planos, os fazem sob intenso rigor 
formal, mas sem nenhuma técnica gerencial capaz de evidenciar e justificar, 
à luz de dados quantitativos, a razão pela qual a Administração elegeu suas 
prioridades (CALHAO, 2008, p. 153). 
  

O envolvimento direto dos chamados “praticantes da estratégia”, citados por 

Sauerbronn et al. (2012, p. 9), como é sabido, é característica fundamental para o 

sucesso do plano estratégico. No caso do Poder Judiciário, onde a administração dos 

tribunais é desempenhada por membros da magistratura eleitos para curtos mandatos, o 

raso envolvimento e a ausência de formação gerencial específica dos dirigentes, como 

coloca Calhao (2008, p. 153), podem prejudicar a implantação das ações estratégicas 

traçadas. 

 

1.6. Administradores togados e a cultura organizacional 
 

Segundo a Lei Complementar nº. 35/79, os cargos diretivos dos tribunais são 

exercidos por membros da magistratura, de acordo com critérios de antiguidade. A 
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escolha é feita mediante votação secreta pelos próprios desembargadores, sendo vedada 

a reeleição ou a eleição daqueles que já tiverem exercido outros cargos de direção por 

quatro anos. 

Com mandatos bienais, os cargos diretivos, na maior parte dos tribunais, são os 

de presidente, vice-presidente e corregedor regional10. Desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que consolidou a autonomia financeira às instituições, os 

dirigentes eleitos passaram a figurar não apenas como meros representantes das cortes. 

“Ao contrário, quem ascende a estes cargos diretivos enfrenta diariamente grandes 

desafios, administrando orçamentos que passam, não raramente, da casa do bilhão de 

real, liderando milhares de magistrados e servidores” (RICHINITTI, [s.d.], p.1). De 

acordo com o autor, esse fato bastaria para que houvesse uma mudança na legislação 

vigente, deixando de privilegiar a antiguidade e passando a levar em conta as condições 

pessoais que habilitariam o candidato ao cargo, como formação, preparo para a 

administração, projetos de gestão prévias e características de liderança. 

Para Calhao (2008, p. 152), o principal impasse na transposição do modelo 

burocrático de funcionamento para o gerencial reside justamente na inaptidão técnico-

administrativa em gestão dos dirigentes e também na descontinuidade administrativa 

entre os diferentes mandatos. 

Com a carreira baseada exclusivamente no julgamento de casos, é comum que, 

uma vez eleitos para cargos de direção, os magistrados tendam a aplicar características 

da atividade judicante nas ações administrativas. Assim, práticas formais e engessadas 

acabam por prevalecer nas estruturas desses órgãos, diante da exigência de regras e 

formalismos, típicos de trâmites processuais. “A tendência natural, até mesmo por força 

da cultura jurídica, é adotar idêntica visão ao procedimento administrativo, o que limita 

muito a possibilidade de implementação de novas mudanças na organização 

administrativa” (CALHAO, 2008, p. 55). 

A carência de habilidades administrativas atrelada aos curtos mandatos e à falta 

de visão sistêmica da organização como um todo podem fazer com que questões como o 

planejamento estratégico e a implantação de ações, cujos efeitos serão de médio e longo 

prazos, deixem de ser prioridade na gestão exercida pelos magistrados. 

Em alguns tribunais, o princípio da impessoalidade é literalmente ignorado. 
A cada eleição e posse de novos gestores, surgem planos e metas 
diametralmente opostos aos que estão em execução, tudo com base em 

                                                           
10 Há tribunais, como o TRT da 2a Região, que elegem dois desembargadores para a vice-presidência, 
sendo um responsável por casos judiciais e outro por assuntos administrativos. 
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valores e convicções e experiências eminentemente pessoais. O propósito 
principal é deixar nomes nos anais, em placas comemorativas e em atos 
administrativos (DANTAS, 2009, p. 386). 
 

 Tais questões, no entanto, não se limitam apenas à alta cúpula diretiva das 

instituições. Ao tratar dos principais impasses para solucionar os problemas da Justiça, 

como a morosidade processual e o distanciamento da sociedade, Sadek e Arantes (1994, 

p.40), falam a respeito da cultura weberiana, ainda muito presente no pensamento dos 

membros que compõem o Poder Judiciário. 
A todos estes fatores – falta de agilidade da estrutura burocrática, 
deficiências no quadro de servidores da Justiça, baixa qualificações dos 
bacharéis e número reduzido de juízes – deve-se ainda acrescentar uma série 
de problemas concernentes à mentalidade dos juízes. Esta questão é 
certamente mais ampla do que a da estrita formação acadêmica e do 
processo de socialização interno à instituição, embora tenha aí um ponto de 
partida. O sinal mais visível desta crise reflete-se num espírito 
excessivamente corporativo, pouco sensível a mudanças nos valores sociais 
e avesso a mecanismos de controle externo (SADEK, ARANTES, 1994, 
p.40, grifo nosso). 
 

 Para obter sucesso na implantação do planejamento estratégico, como já dito 

anteriormente, é preciso que o pensamento voltado para a estratégia seja disseminado 

para toda a instituição, sobretudo para líderes e gerentes, responsáveis pelo 

direcionamento de ações em suas respectivas unidades. Hoje, o papel de cada juiz se 

expandiu, como coloca Stumpf (2008, p.15): 
É necessário que os juízes não só identifiquem, mas também admitam e 
atribuam a devida importância para a existência de duas atividades bem 
distintas sob sua responsabilidade: aquelas decorrentes das obrigações 
enquanto julgadores propriamente ditos e aquelas decorrentes das obrigações 
como gestores das respectivas unidades jurisdicionais (STUMPF, 2008, 
p.15). 

 

A atuação gerencial em cada vara trabalhista e em cada unidade judiciária ou 

administrativa não se restringe à desempenhada por magistrados. Servidores do Poder 

Judiciário, que também exercem cargos de liderança, comumente apresentam a mesma 

visão segmentada da instituição da qual fazem parte, sendo avessos a mudanças ou a 

qualquer outra forma de administração diferente da baseada em normas e procedimentos 

bem estabelecidos. Ao tratar do tema, Maria das Graças Rua (1999, p. 285), atribui tal 

característica aos resquícios do modelo patrimonialista e da administração burocrática, 

que desestimula a criatividade e reduz as atribuições dos gerentes a meros chefes de 

departamento. “O agente público não precisava (e talvez nem devesse) contribuir com 
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nenhum aporte da sua experiência pessoal, não precisava buscar soluções nem enfrentar 

desafios” (RUA, 1999, p. 285).  

Ao integrar o que chamamos de cultura organizacional dos tribunais – assunto 

este que será detalhado mais adiante neste trabalho - tais características são 

fundamentais para entender o atual estágio em que se encontram as instituições e o 

porquê do planejamento estratégico ainda não ter conseguido provocar as mudanças 

necessárias no Poder Judiciário do Brasil, apesar das investidas dos conselhos 

superiores e dos planos traçados e bem fundamentados. 

Para Rua (1999, p. 285), a cultura empresarial atrelada a arranjos políticos-

institucionais, identidade, flexibilização e democratização do conhecimento são 

características fundamentais para criar um ambiente de inovação em instituições 

públicas. Nesse sentido, a comunicação organizacional tem papel preponderante e seu 

envolvimento estratégico torna-se fundamental para o sucesso dos planos traçados. 

Nos próximos capítulos, buscaremos atrelar a temática exposta até então à 

comunicação organizacional hoje desempenhada pelos tribunais trabalhistas do país, 

evidenciando seu quadro atual, bem como as necessidades de mudança frente às novas 

exigências e às demandas sociais por mais eficiência e transparência nas atividades 

públicas. 
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2. COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL ESTRATÉGICA 

 

2.1. A comunicação nas organizações 
 

Ao final da década de 1960, com a crescente industrialização e a chegada de 

multinacionais ao Brasil, empresas começaram a perceber “que o ato de compra de 

produtos e bens pela clientela deveria embutir a ‘compra’ do conceito, da identidade, do 

renome, da fama da empresa” (TORQUATO, 2010, p. 2). Para ganhar clientes e 

aumentar as vendas deveriam também ganhar a confiança dos consumidores. Assim, 

além das ações de propaganda e publicidade, algumas empresas passaram a desenvolver 

as primeiras atividades relacionadas à produção de publicações empresariais, 

organização de eventos e assessoria de imprensa. 

Repletos de elogios aos dirigentes, colunismo social e pouca qualidade gráfica e 

textual, os primeiros “jornaizinhos” nem sempre eram produzidos por quem entendia do 

assunto, sendo, na maior parte das vezes, relacionados ao setor de Recursos Humanos. 

A partir da década de 1970, no entanto, o campo da comunicação empresarial (ou 

“jornalismo empresarial”, como era chamado no início) começou a atrair profissionais 

da área. Bueno (2003, p.5) relata que foi nesta época que a maioria das empresas 

privadas, de médio e grande porte, passou a recrutar profissionais e a criar áreas de 

comunicação. Aos poucos, a área foi ganhando visibilidade. Também foram ganhando 

força novas ideias, como a importância da motivação dos funcionários para criar 

ambientes internos produtivos. 

Na década de 1980, com a vigência do regime democrático, a comunicação 

empresarial passou a ser mais valorizada. Além da proliferação de literatura e de 

trabalhos acadêmicos acerca do assunto, empresas11 inovaram, redigindo e dando 

publicidade às primeiras políticas de comunicação social. Esses documentos, que 

continham o detalhamento das diretrizes adotadas pela gestão empresarial e de projetos 

de comunicação a ela relacionados, propiciaram o posicionamento que a comunicação 

empresarial alcançaria na década seguinte.  

Foi nos anos de 1990 que a área passou a ser vista como estratégica e seu 

necessário vínculo à administração organizacional passou a ser reconhecido. Com a 
                                                           
11 A primeira empresa a elaborar sua política de comunicação foi a Rhodia, na segunda metade da 
década de 1980. Seu caso se tornou Best-seller, influenciou outras organizações e colaborou para o 
status que a comunicação empresarial alcançaria na década seguinte. 
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globalização, mercados passaram a ser mais abertos e competitivos, o que fez com que o 

profissional da comunicação empresarial precisasse adotar uma visão mais abrangente, 

baseada em planejamento, tecnologias e recursos. A comunicação interna teve sua 

importância elevada, assim como as novas relações com os consumidores, o que fizeram 

com que as empresas passassem a realizar pesquisas a fim conhecer seus públicos, os 

chamados stakeholders12.  

A informação passou, desde então, a ter um papel cada vez mais central no mundo 

corporativo e na sociedade como um todo. Com atividades menos mecânicas e mais 

intelectuais, amparadas pelas novas tecnologias, empresas passaram a ver o 

conhecimento como uma “fonte fundamental de riqueza, ao propiciar o aumento de 

produtividade e a criação de novos negócios e de vantagem competitiva” (OLIVEIRA; 

PAULA, 2008, p. 9). 

A fim de ganhar credibilidade e, consequentemente, agregar valor a seus negócios, 

as organizações passaram a investir no estabelecimento de relacionamentos com seus 

públicos. Além disso, passaram a vislumbrar a essencialidade de manter seu corpo de 

funcionários integrados à missão, visão, normas e procedimentos institucionais, com 

vistas à produtividade.  

A comunicação no âmbito organizacional tornou-se, dessa forma, cada vez mais 

fundamental para efetividade e lucratividade dos negócios, integrando (sobretudo no 

atual contexto contemporâneo, como veremos adiante) um poderoso – e até mesmo 

imprescindível - instrumento de gestão e administração de empresas e instituições. Ao 

ser a área responsável por gerir os fluxos de informação interna e externamente, 

observando, medindo e formando a opinião pública acerca da marca ou serviço 

prestado, a comunicação não apenas zela pela imagem e reputação institucionais, mas 

averigua meios e traça estratégias para que as ações empreendidas pela empresa 

alcancem o público desejado, sejam por ele assimiladas e gerem, consequentemente, 

resultados.  

Apesar de mais comumente atrelada a lucro e vantagens competitivas, a 

comunicação organizacional não deve ter seu caráter estratégico aplicado 

exclusivamente a empresas privadas. Empresas públicas, autarquias, organizações sem 

fins lucrativos e órgãos públicos dos diferentes poderes têm a necessidade, cada vez 

                                                           
12 Termo em inglês que define todas as pessoas que têm interesses em relação às empresas ou 
organizações, tais como: acionistas, governo, comunidade, mídia, funcionários, grupos de ativistas, 
fornecedores etc. (CARROLL, 1989, p.38, APUD FERRARI, 2009, p. 86). 
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maior, de legitimar seus atos, atuando com transparência e em consonância com aquilo 

que a sociedade espera e demanda, cumprindo metas e entregando serviços qualificados. 
Todas as organizações, independentemente de seus modelos administrativos 
e de outros atributos que lhe conferem identidade em relação a outras 
organizações, têm na comunicação um processo complexo, integrante de 
suas políticas, seus planejamentos e suas ações. O processo de comunicação 
– o qual tem como fonte a administração, que cria as mensagens 
considerando o ambiente e o perfil do receptor, seleciona os canais (meios) 
mais adequados para a sua veiculação, evita ruídos e controla todo o 
processo e os seus resultados – é o componente mais importante para o 
estabelecimento de relacionamentos da organização com os mais diversos 
públicos, as redes de relacionamento e a sociedade. É por meio da 
comunicação que ela estabelece diálogos a respeito de suas políticas, suas 
ações e suas pretensões; informa, organiza e reconhece os seus públicos de 
interesse, entre os quais seus colaboradores; legitima a sua existência; e 
trabalha pela melhoria do ambiente de trabalho, entre outros objetivos 
(NASSAR, 2009, P. 64). 
 

As formas como a comunicação organizacional se processa, interna e 

externamente, bem como seu caráter estratégico, aplicado tanto a empresas privadas 

como instituições públicas, serão adiante detalhadas.  

 

2.1.1. Conceitos e processos 
 

Amplamente utilizado tanto em âmbito profissional como acadêmico, o termo 

comunicação organizacional (ou comunicação empresarial, como alguns autores 

preferem utilizar) traduz, segundo Bueno, o “conjunto integrado de ações, estratégias, 

planos, políticas e produtos planejados e desenvolvidos por uma organização para 

estabelecer a relação permanente e sistemática com todos os seus públicos de interesse” 

(BUENO, 2009, p.4). 

A complexidade, multidisciplinaridade e abrangência da comunicação 

organizacional é citada por diversos pesquisadores da área. Para Torquato (2010, p.36), 

as formas de comunicação nas organizações podem ser subdivididas em quatro grupos: 

comunicação social, referente às áreas de rádio, jornal, TV e demais veículos e 

caracterizada, majoritariamente, por processos unilaterais e massivos; comunicação 

cultural, que refletiria o relacionamento entre as pessoas que compõem a instituição e o 

clima organizacional; comunicação administrativa, que compreende a tramitação de 

papéis e documentos internos relativos às atividades desempenhadas pelos 

departamentos; e a comunicação contida em sistemas de informação que, segundo o 

autor, são os documentos armazenados em bancos de dados. 
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Kunsch (2009), por sua vez, também enxerga a comunicação organizacional 

como a junção de diferentes vertentes. 
Como disciplina acadêmica, [a comunicação organizacional] estuda o 
fenômeno comunicacional do agrupamento de pessoas que integram uma 
organização e a ela se ligam em torno de uma cultura e de objetivos comuns. 
Busca compreender todo o sistema, funcionamento, processos, fluxos, redes, 
barreiras, meios, instrumentos, níveis de recepção da comunicação que é 
gerada no dia a dia da vida organizacional e as implicações que estão 
imersas nesse contexto. Analisa ainda as manifestações e expressões 
discursivas que se configuram nas diferentes modalidades comunicacionais 
para se relacionar com os agentes ou grupos internos e externos da 
organização, isto é, os públicos, a opinião pública e a sociedade, por meio da 
Comunicação Administrativa, Comunicação Interna, Comunicação 
Institucional e Comunicação Mercadológica. Todo esse conjunto forma o 
mix do que chamo de Comunicação Organizacional Integrada (KUNSCH, 
2009, p.113). 

 
Ao defender, portanto, o conceito de Comunicação Organizacional Integrada 

baseado na união de diferentes grupos que compõem a comunicação organizacional, a 

autora ressalta a necessidade de existir harmonia entre as vertentes, de forma que a 

comunicação na empresa não seja fragmentada e sim, coerente, baseada nos mesmos 

princípios e seguindo a mesma política global, que deve ser claramente definida. 

A mesma necessidade de coerência do discurso é abordada por Bueno (2009, 

p.4), que destaca que a comunicação de uma organização não é desenvolvida apenas 

pelos profissionais da área, como relações públicas, jornalistas ou publicitários, e sim 

por todos aqueles que integram a corporação, da telefonista ao diretor-geral, da 

secretária ao chefe de vendas. 

Ao entendermos a comunicação como um processo inerente ao agrupamento de 

pessoas que compõem a organização, muito além da atribuição desempenhada por um 

setor específico, verificamos, como coloca Nassar (2009, p.65), que a comunicação 

organizacional se dá tanto por redes formais (expressões oficiais e manifestações 

regulamentadas), como informais (manifestações originadas entre os públicos, como a 

famosa “rádio-peão” ou “rádio-corredor”).  

O processo de comunicação organizacional ocorre ainda em diferentes níveis, os 

quais, segundo Kunsch (2003, p.78), dividem-se em intrapessoal (habilidades do sujeito 

se inserir no processo de comunicação), interpessoal (interação com outros indivíduos 

da organização), organizacional (contato com outras corporações) e tecnológico (meios 

técnicos que viabilizam a comunicação). 
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Existem ainda os fluxos de comunicação, que podem caracterizar processos 

descendentes (do comando hierárquico para a base); ascendentes (da base de 

funcionários à alta cúpula); lateral ou horizontal (entre pessoas do mesmo nível 

hierárquico); transversal (sem limites de hierarquia ou setores); e circular (em todas as 

direções)13. 

A todas essas formas de comunicação, agregam-se outros elementos que, mesmo 

que indiretamente, enviam mensagens e “comunicam” informações a respeito da 

organização, formando sua identidade. Como exemplos, Neves (2000, p.159), cita os 

aspectos históricos da empresa, que correspondem aos seus antecedentes e à imagem 

que consolidaram ao longo do tempo na cabeça dos consumidores; atitudes e 

comportamentos de seus dirigentes, uma vez que “é difícil dissociar a imagem de um 

dirigente da imagem da instituição. Um presidente de empresa com uma participação 

externa inteligente fortalece os atributos positivos desta instituição” (NEVES, 2000, 

p.160); parcerias firmadas e patrocínios, que devem ser compatíveis com as atividades e 

públicos da organização. Outros símbolos que colaboram para formação da identidade 

corporativa são aspectos estéticos, como a arquitetura de seus prédios, desenho das 

fachadas, organização e limpeza dos ambientes, dentre outros fatores, capazes de liberar 

mensagens não planejadas e, muitas vezes, gerar efeitos indesejados. 

Diante de tantas variáveis e, como órgão gestor da imagem e reputação 

organizacionais, fica nítida a complexidade e abrangência da comunicação 

organizacional. Oliveira e Paula (2008, p.21) destacam ainda a multidisciplinaridade do 

campo, o qual se relaciona diretamente com outras áreas do conhecimento, como 

administração, psicologia, sociologia, política, entre outras. A equalização de tantos 

processos de forma planejada, de acordo com diretrizes bem estabelecidas, articulando 

as diferentes vertentes comunicacionais e seguindo aquilo que foi definido pela 

organização como missão, metas e valores, constitui a chamada comunicação 

organizacional estratégica. 

A comunicação organizacional se processa nas interfaces com outros campos 
e promove interações entre organização e atores sociais, trabalhando os 
fluxos informacionais e relacionais, de modo a contribuir para construção de 
sentido sobre as ações da organização e de ambiente. Além disso, favorece a 
interação da organização com a sociedade e cria mecanismos que 

                                                           
13 Nassar (2009, p. 65) explica que tais fluxos podem se dar nos processos comunicativos  de diferentes 
formas, a depender da cultura prevalecente na organização. O transversal, por exemplo, faz-se mais 
presente em empresas menos burocráticas e com programas participativos, enquanto o descendente é 
típico de organizações com estruturas verticalizadas onde a comunicação, comumente, pode sofrer 
alterações a depender de cada nível hierárquico em que se apresente. 
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possibilitem a validação pública da sua atuação e conduta. Engloba políticas 
e estratégias de comunicação elaboradas a partir dos valores e objetivos da 
organização, numa dimensão articulada à gestão organizacional, bem como 
às expectativas e demandas dos atores sociais com os quais interage 
(OLIVEIRA; PAULA, 2008, p.21). 
 

As condições para o aperfeiçoamento e efetividade das ações organizacionais 

baseiam-se em fatores externos e internos, os quais estão intrinsecamente atrelados aos 

seus públicos e ao relacionamento estabelecido com eles. Como veremos a seguir, a 

comunicação organizacional estratégica precisa ser vista como órgão gerente de tais 

relacionamentos, sendo esse aspecto um ponto de fundamental importância para o 

sucesso – e até mesmo para sobrevivência – de organizações no mundo contemporâneo. 

 

2.1.2. Novos cenários para instituições públicas e privadas 
 

A popularização da internet e suas possibilidades de colaboração e interação de 

pessoas de qualquer local e a qualquer momento ocasionaram o que muitos autores 

consideram como uma verdadeira revolução comunicativa14. O novo paradigma se dá 

pela transição de uma sociedade mediada por meios de comunicação massivos, onde as 

informações eram apenas transmitidas, para uma sociedade interconectada por redes, 

onde as informações passam a ser compartilhadas. 

Hoje, qualquer pessoa com acesso à internet pode não só obter diferentes tipos 

de informação, mas também gerar conteúdo. Assim, observa-se que o novo contexto 

digital gera a interseção dos papéis de quem emite e de quem recebe a mensagem, 

tornando a comunicação “um processo de fluxo em que as velhas distinções entre 

emissor, meio e receptor se confundem e se trocam até estabelecer outras formas e 

outras dinâmicas de interação, impossíveis de serem representadas segundo os modelos 

dos paradigmas comunicativos tradicionais” (DI FELICE, 2008, p. 23). 

Essa nova realidade impacta diretamente na comunicação desempenhada pelas 

organizações, que hoje passam a ter, em seus diferentes públicos de interesse, sejam eles 

internos ou externos, muito além de meros receptores. 

A crescente articulação da sociedade em rede amplia os espaços de interação 
social e multiplica a atuação de indivíduos e grupos no contexto 
contemporâneo, devido ao acesso à informação e à facilidade de troca. Eles 

                                                           
14 Dentre os autores, pode-se citar Manuel Castells (2003) que, em sua obra A sociedade em rede, 
destaca as mudanças promovidas pelas tecnologias no século XX, que se estenderam e se consolidaram 
no início do século XXI, modificando as formas de obtenção e geração de conhecimento e 
aprendizagem. 
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passam a desempenhar múltiplos papéis sociais. Nesse cenário, a gestão da 
comunicação nas organizações pautada no paradigma 
clássico/informacional, centrado na emissão e recepção de informações, 
torna-se insuficiente para administrar a abundância dos fluxos e demandas 
informacionais e a crescente rede de relacionamentos que se estabelece entre 
organização e atores sociais (OLIVEIRA; PAULA, 2008, p. 6). 
 

Ao ofertar um poder de comunicação nunca antes conferido a pessoas comuns, 

os novos meios de comunicação em rede passaram a exigir das organizações abordagens 

diferenciadas, que superem as antigas formas de comunicação social, como o 

“jornalzinho”, boletim de notícias e demais canais unilaterais de informação. A 

comunicação desempenhada pelas instituições passou a ter a necessidade de ser uma via 

de mão dupla, englobando não apenas a disponibilização de espaços para ouvir os 

receptores, mas principalmente para interagir com eles, respondendo a seus 

questionamentos, dúvidas e anseios. 

Sobre o tema, Torquato (2010, p. 71) dispõe:  

Os novos tempos mostram o despertar do consumidor, agora transformado 
em questionador, em homem exigente, em agente de transformação. [...] O 
novo consumidor não aceita mais as explicações em torno de descasos, 
desconsiderações e desleixos, oferecidas pelas organizações públicas e 
privadas. Nesse contexto deve-se posicionar a estratégia de comunicação 
externa (TORQUATO, 2010, p.71). 
 

Assim como coloca o autor, não apenas empresas privadas tiveram de se adequar 

a essa nova realidade. Instituições públicas, sobretudo, passaram a ser compelidas a dar 

respostas à sociedade e a agir com mais transparência, prestando um serviço público, de 

fato, esclarecedor e mais próximo da população. Frente às novas demandas, advindas de 

cidadãos com mais acesso à informação, mais ativos e exigentes, faz-se necessário que 

as organizações revejam sua forma de se comunicar e passem a atuar estrategicamente, 

conhecendo seus públicos, adequando seus discursos e zelando pela sua imagem e 

reputação institucionais.  

De acordo com Oliveira (2003, p. 1), o grande desafio para as organizações hoje 

é reconhecer as transformações ocorridas na sociedade contemporânea e adotar 

metodologias de gestão embasadas em parâmetros mais abertos e que gerem novas 

possibilidades de relacionamento com o mundo social. 
Esse aspecto relacional da organização é que possibilita a construção de 
sentido e que a transforma também em produtora de sentidos. Nesse espaço 
de articulação, os princípios, valores e objetivos organizacionais se misturam 
com as mudanças econômicas, políticas e sociais e interferem no processo 
organizacional, que busca estratégias de ação que deem conta da 
complexidade dos fluxos informacionais e comunicacionais. Nessa 



45 
 

perspectiva, o campo da comunicação adquire papel fundamental no 
ordenamento de ações para conjugar o ato produtivo, o processo de gestão e 
as demandas dos atores sociais (OLIVEIRA, 2003, p. 2).  
 

Para Nassar (2009, p.63) a atuação estratégica da comunicação está diretamente 

ligada à obtenção de resultados, desejo este inerente a todas as organizações. 
Na sociedade contemporânea, os resultados organizacionais não podem ser 
alcançados a partir de qualquer ferramenta, insumo ou processo produtivo. A 
ação organizacional deve ser efetiva. Os resultados pretendidos devem ser 
alcançados por meio de métodos que não produzam, ou minimizem impactos 
sociais, econômicos e ambientais. A partir desse posicionamento em relação 
à procura de resultados é que nascem as ideias atuais de qualidade, respeito 
ao consumidor e ao cidadão, sustentabilidade, responsabilidade social e 
histórica (NASSAR, 2009, p.63). 
 

Em voga na atualidade, temas como a gestão ambiental e responsabilidade social 

têm sido alvo de ações estratégicas por parte de empresas públicas e privadas. Sobre o 

assunto, Kunsch (2009, p. 142) faz um alerta. 
[...] a responsabilidade social e a “cidadania corporativa”, tão presentes no 
discurso empresarial, não podem ser vistas tão-somente como instrumentos a 
serviço de ganhos mercadológicos e de imagem institucional. Nem, muito 
menos, como mais um modismo ou uma bandeira de luta. As organizações 
devem mostrar que assumem de fato prática responsável e comprometida 
com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a diminuição das 
desigualdades sociais. As relações públicas têm um papel importante nesse 
contexto (KUNSCH, 2009, p.142). 

 

Sobre a mesma questão, Bueno (2009, p.15) fala da necessidade de coerência 

das ações institucionais à realidade. “Na sociedade da informação, não se pode 

escamotear a verdade, sob pena de comprometer, definitivamente, a imagem” (BUENO, 

2009, p.15). A comunicação organizacional estratégica deve, portanto, aliar o discurso à 

prática e respeitar seus públicos de interesse. 
A empresa ou entidade deve se pautar por uma comunicação verdadeira, não 
sendo toleradas manipulações, meias verdades e vantagens obtidas por meios 
ilegítimos como suborno, tráfico de influência, formação de cartéis etc. A 
empresa ou entidade deve refletir, em sua comunicação, aquilo que 
realmente é, fugindo da tentação equivocada de se posicionar como aquilo 
que gostaria de ser (BUENO, 2009, p.15). 
 

Além de não subestimar a capacidade de percepção de seus stakeholders, as 

instituições devem, nesse novo contexto comunicacional, procurar conhecê-los. 

Identificar para quem se está falando, quem são e de onde vêm seus diferentes públicos, 

suas características, pensamento e interesses tornou-se fundamental para garantir a 

efetividade das ações de comunicação organizacional na atualidade.  
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Isso porque, com acesso imediato aos mais diversos tipos de informação e 

entretenimento, os consumidores do mundo contemporâneo estão “emancipados”, sendo 

capazes de puxar para si o que querem e empurrar para escanteio a irrelevância, os 

ruídos e os excessos desnecessários (JAFFE, 2008, p.33). Dessa forma, instituições que 

desejem obter sucesso em suas ações precisam direcionar suas estratégias aos interesses 

de seus públicos, sendo capazes de captar a atenção e despertar o interesse, em meio à 

imensa quantidade de informação pela qual as pessoas são envolvidas hoje em seu 

cotidiano. 

Para tanto, faz-se essencial que a área de comunicação participe diretamente de 

pesquisas e auditorias da cultura e do clima organizacional, bem como promova outras 

iniciativas a fim de receber feedback de seus públicos, e utilize os dados obtidos para o 

embasamento das ações estratégicas traçadas. 
Dado o seu caráter estratégico, a Comunicação Empresarial deve respaldar-
se em bancos de dados inteligentes, em um conhecimento mais profundo de 
seus públicos de interesse, dos canais de comunicação e da própria mídia, 
superando o planejamento e o processo de tomada de decisões que se 
balizam unicamente pela visão impressionista de seus profissionais (por 
melhores que sejam), quase sempre carregados de vieses e preconceitos 
(BUENO, 2009, p. 16). 
 

Essa atuação sedimentada em dados e indicadores, que leva em conta as reais 

expectativas dos stakeholders, explora os potenciais das novas tecnologias e aproxima 

verdadeiramente as entidades da sociedade é referida por Bueno como sendo um novo 

patamar a ser atingido pela comunicação organizacional, que alcançaria o status de 

instrumento importante no processo de inteligência empresarial, rompendo com as 

fronteiras tradicionais que até então a identificavam e “deixando de ser um mero 

apêndice do processo de gestão” (BUENO, 2009, p.10). 

 

2.2. O caminho para a comunicação estratégica 
 

O departamento responsável pela comunicação no interior de organizações é 

comumente conhecido por suas tarefas mais elementares, como redação de releases, 

montagem de informativos, fotografia de eventos, clippagem de notícias, dentre outras 

atividades realizadas de forma prática e operacional.  

De acordo com Kunsch (2003, p.73), o modelo mecanicista de comunicação, que 

se ocupa apenas com a execução de tarefas e a transmissão unilateral de informações, 
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sem realizar qualquer análise dos ambientes e de seus públicos, foi o que predominou 

no cenário organizacional nas décadas de 1960, 1970 e 1980. A autora, no entanto, 

chama a atenção para o fato de que, no mundo contemporâneo, apesar do discurso 

muitas vezes inovador, pouca coisa, de fato, mudou. 
Acredita-se que as organizações, em pleno início do século XXI, não 
mudaram muito seu comportamento. Várias vezes elas têm uma retórica 
moderna, mas suas atitudes e ações comunicativas são ainda impregnadas 
por uma cultura tradicional e autoritária do século XIX. A abertura de canais 
e a prática da “comunicação simétrica” requerem uma nova filosofia 
organizacional e a adoção de perspectivas mais críticas, capazes de 
incorporar atitudes inovadoras e coerentes com os anseios da sociedade 
moderna (KUNSCH, 2003, p.73).  

 

A mesma observação é feita por Bueno (2009, p.54). Para o autor, o termo 

“comunicação estratégica” está muito mais presente no discurso do que na prática, 

tendo sido incorporado à fala de líderes e executivos, que o empregam livremente como 

mero sinônimo para a comunicação “relevante” ou “fundamental”.   
A literatura, as comunicações em congressos e mesmo as falas dos 
executivos que transitam em nossa área têm incorporado, com alguma 
facilidade, a tese (ou a certeza) de que, efetivamente, a Comunicação 
Empresarial brasileira se apresenta, hoje, como estratégica para as 
organizações. Talvez seja razoável admitir que, a exemplo de outras 
situações e de outros conceitos (comunicação integrada, responsabilidade 
social, comunicação interna participativa, gestão do conhecimento e outros), 
esse discurso esteja, nesse caso, expressando mais um desejo do que uma 
realidade (BUENO, 2009, p. 53).  

 

Bueno (2009, p.51) fala ainda do mesmo emprego banalizado do termo 

“comunicação integrada”, o qual é utilizado, muitas vezes, por assessorias e agências 

sem a correta dimensão do que verdadeiramente representa. 

Quando nos referimos à comunicação integrada, não queremos apenas dizer 
que as atividades de comunicação se tangenciam numa organização, mas que 
elas se integram umbilicalmente ao processo de gestão, de planejamento, de 
marketing e obedecem a uma política e diretrizes comuns. A comunicação se 
integra não na superfície, não é uma questão de epiderme, mas de DNA, de 
cultura (BUENO, 2009, p.49).  
 

 
Como já exposto no começo deste capítulo, a comunicação organizacional 

integrada refere-se à atuação sinérgica das diferentes frentes de trabalho relacionadas à 

comunicação. De acordo com Kunsch (2003, p.151), o mix da comunicação integrada é 

composto por: comunicação institucional, que compreende as ações de relações 

públicas, assessoria de imprensa, jornalismo empresarial, propaganda institucional e 
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outros instrumentos voltados para a o relacionamento com os diferentes públicos da 

organização; comunicação mercadológica, cuja função principal é propiciar a venda de 

mercadorias, por meio da divulgação publicitária, promoções, realização de feiras e 

exposições e atividades de marketing e merchandising; e a comunicação interna, que 

busca estabelecer o diálogo e criar mecanismos de motivação e integração dos 

funcionários. Kunsch cita ainda a comunicação administrativa, que compreende todo o 

necessário intercâmbio de informações no interior da organização, seus processos, 

fluxos e redes formais e informais de comunicação. 
O fator determinante que direciona cada uma das modalidades da 
comunicação integrada é a natureza dessa comunicação, ou seja, quais são os 
seus propósitos e a que tipo de público se destina. Por exemplo, a 
Comunicação Institucional visa criar relações confiantes e construir 
reputação positiva com todo o universo de públicos e a sua natureza precípua 
é institucional. Já a Comunicação Mercadológica, ao objetivar persuadir o 
consumidor para adquirir um bem ou serviço, tem uma manifestação 
discursiva de natureza mercadológica. Destaco ainda que na prática essas 
ações comunicativas se misturam e interconectam. Essas explicações de 
cunho distintivo possuem um caráter mais didático (KUNSCH, 2009, p. 
115).  

 

Assim como já apontado em obra anterior de Kunsch (2003, p.180), as 

modalidades comunicacionais que compõem a comunicação organizacional integrada 

não devem ser, na prática, rigidamente definidas. Com tênues fronteiras entre uma e 

outra, suas necessárias interseções devem ocorrer no dia a dia das organizações, sob o 

comando de uma mesma filosofia, manifestando-se de forma única. 

A importância da comunicação organizacional integrada reside 
principalmente no fato de ela permitir que se estabeleça uma política global, 
em função de uma coerência maior entre os diversos programas 
comunicacionais, de uma linguagem comum de todos os setores e de um 
comportamento organizacional homogêneo, além de evitarem sobreposições 
de tarefas. Com um sistema integrado, os vários setores comunicacionais de 
uma organização trabalham de forma conjunta, tendo ante os olhos os 
objetivos gerais e ao mesmo tempo respeitando os objetivos específicos de 
cada setor. Trata-se de uma gestão coordenada e sinérgica dos esforços 
humanos e organizacionais com vistas na eficácia (KUNSCH, 2003, p. 180). 

 
Na atualidade, veem-se, sobretudo em grandes empresas, departamentos de 

comunicação estruturados, compostos por diferentes setores, cada qual com sua função. 

Até mesmo em organizações públicas15, não são mais tão raros os casos de secretarias 

                                                           
15 As áreas de comunicação normalmente são mais bem estruturadas em órgãos federais e estaduais do 
Poder Executivo, pela sua ocupação no centro das questões públicas. No âmbito da esfera municipal, 
ainda são muitos os casos em que sequer há uma assessoria de imprensa no organograma 
administrativo (MARTINEZ, 2011, p.192). 
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de comunicação subdivididas formalmente, com organogramas bem definidos, contando 

com recursos humanos - em tese - adequados. No entanto, como evidenciamos há 

pouco, não são apenas “caixinhas” definidas que fazem com que uma organização 

tenha, de fato, uma comunicação integrada e estratégica. 

Assim como coloca Curvello (2011, p.97-98), a referida integração, muitas 

vezes, “está presente como discurso e até orienta as estruturas formais, mas poucas 

vezes insere-se como política, como filosofia e como ação”. Segundo o autor, muitas 

empresas, apesar de possuírem grandes estruturas na área de comunicação, apresentam 

poucos resultados práticos quando o assunto é integração. Isso porque preservam de 

forma separada as atividades de jornalismo empresarial, relações públicas e publicidade, 

acreditando que bastaria uma gestão unificada das ações institucionais, mercadológicas 

e administrativas para garantir a comunicação integrada. 

Como um dos meios para se viabilizar a referida integração, Curvello cita a 

necessidade de o profissional refletir a respeito das mudanças radicais pelas quais os 

ambientes organizacionais estão passando e buscar a superação das visões meramente 

mecanicistas e operacionais que ainda permeiam a área.  
Com honrosas exceções, ainda hoje se veem assessorias movidas pelas ondas 
das coletâneas de notícias publicadas na imprensa, pelo atendimento às 
demandas telefônicas, pela redação de releases e sugestões de pauta. Ficam 
no operacional porque pressupõem que é isso o que se espera deles. 
Centram-se em atividades periféricas e não investem tempo e energia nas 
atividades consideradas centrais para o sucesso da organização pelos 
dirigentes (CURVELLO, 2011, p. 107). 
 

Para que a comunicação integrada e estratégica seja uma realidade nas 

organizações, é preciso, antes mesmo da estruturação dos setores de comunicação, que 

os profissionais responsáveis assumam-se como gestores estratégicos, busquem 

capacitação em áreas administrativas, passem a ser ver e a serem vistos como peças 

fundamentais no processo da busca por resultados de médio e longo prazo.  

A mudança do perfil dos assessores de comunicação na atualidade será mais 

adiante detalhada. No entanto, vale aqui registrar que Bueno (2009, p. 54) chama a 

atenção para o fato de que as características e competências dos profissionais de 

comunicação, apesar de importantes, não bastam para elevar o status da comunicação de 

uma empresa à estratégica. Além de sua alçada e controle, estão importantes questões 

como o próprio modelo de administração vigente e a cultura organizacional 

prevalecente no contexto encontrado. 
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É necessário considerar que a comunicação empresarial não flui no vazio, 
não se realiza às margens das organizações, mas está umbilicalmente 
associada a um particular sistema de gestão, a uma específica cultura 
organizacional e que é expressão, portanto, de uma realidade concreta. Para 
que a Comunicação Empresarial seja assumida como estratégica, será, pois, 
necessário que essa condição lhe esteja favorecida pela gestão, pela cultura e 
mesmo pela alocação adequada de recursos (humanos, tecnológicos e 
financeiros), sem os quais ela não se realiza (BUENO, 2009, p. 54). 

 
Como veremos mais adiante, o modelo de gestão adotado e a existência de uma 

cultura organizacional mais aberta e propícia ao diálogo, no qual todos atuem como 

comunicadores, certamente, são importantes pontos para consolidação de uma 

comunicação estratégica. Isso porque, além de garantir o alinhamento dos discursos, a 

visão de que a comunicação é atribuição inerente de todas as áreas que compõem a 

organização pode resultar em práticas e ações definidas tanto em consonância com os 

objetivos institucionais como com os anseios de seus colaboradores, unificando 

interesses em busca dos resultados. 

A definição da comunicação como área estratégica passa ainda por outros 

requisitos, dentre eles a importância de se medir e avaliar o sucesso de projetos 

desenvolvidos. Apesar da difícil mensuração, como veremos à frente, por lidar, 

sobretudo, com ativos intangíveis, a verificação dos resultados obtidos torna-se de 

extrema importância, tanto para realizar possíveis adequações em estratégias traçadas, 

como para orientar e subsidiar as decisões da alta administração – papel fundamental da 

comunicação verdadeiramente estratégica. 

Mensurações, avaliações de cenários, auditorias e pesquisas são elementos 

cruciais para a comunicação estratégica e devem embasar toda formulação do 

planejamento comunicacional da organização. Mais do que isso, precisam ser 

permanentes, para sempre que necessário alavancar os ajustes necessários. Dessa forma, 

podemos entender que a administração estratégica da comunicação está longe de se 

resumir a ações específicas. Assim como colocam Bueno (2009, p. 58) e Kunsch (2003, 

p.16), trata-se de um processo, de um ato de inteligência, o qual deve estar diretamente 

vinculado à gestão organizacional, como veremos a seguir. 

 

2.2.1. Pensamento estratégico institucional 

 
O primeiro passo para que uma organização transite de uma comunicação 

mecânica e operacional para um modelo verdadeiramente estratégico pode até parecer 
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óbvio, apesar de não o ser. É preciso que a organização como um todo esteja orientada 

para a administração estratégica e para o planejamento, alinhando seus processos, atos e 

produtos à sua missão, visão e valores estabelecidos. Apenas com a existência de um 

pensamento estratégico que parta da alta administração para toda a instituição é possível 

que a área de comunicação encontre meios para também atuar sob a perspectiva da 

estratégia. 

Bueno (2009, p.59) chama esse pré-requisito de “ambiente para a estratégia”. 

Segundo o autor, a comunicação empresarial estratégica depende de uma situação 

específica para que possa entrar em vigor. “Ela se expressa ou se materializa apenas em 

determinadas culturas ou sistemas de gestão porque decorre de um processo 

organizacional particular, exatamente aquele calcado na chamada administração 

estratégica” (BUENO, 2009, p.59).  

Ainda de acordo com Bueno, são poucas as organizações que, de fato, tem seus 

sistemas de gestão baseados na estratégia. Apesar da presença constante em seus 

discursos, a maior parte das empresas permanece com raízes em uma cultura 

centralizadora, que exclui seus públicos internos dos processos de definição de 

prioridades e ações estratégicas (BUENO, 2009, p.59).  

A Comunicação Empresarial Estratégia encontra, então, de pronto, um 
obstáculo maior para que se afirme, exatamente porque se vincula, 
geralmente, a sistemas de gestão que ou não apresentam uma cultura para a 
adoção da administração estratégica, ou excluem a comunicação de suas 
prioridades (BUENO, 2009, p.61). 

 
No capítulo seguinte do presente trabalho, analisaremos essa questão atrelando-a 

ao Poder Judiciário, objeto deste estudo, onde as instituições, apesar de contarem com 

planos estratégicos bem elaborados, ainda apresentam sistemas bastante fechados e 

hierarquias rígidas, além de uma cultura organizacional, em geral, marcada pelo 

conservadorismo. 

Sobre a importância do sistema de gestão e da estrutura da organização para 

pensar e planejar estrategicamente a comunicação, Kunsch (2003, p. 68), lembra ser 

preciso, em primeiro lugar, conhecer como a empresa ou entidade se caracteriza, qual a 

sua arquitetura organizacional, seu desenho e seus modelos de administração. Apenas 

em organizações já voltadas para a estratégia, onde prevaleça uma gestão mais 

participativa e menos autoritária, é possível realizar a implantação de um planejamento 

estratégico de comunicação integrada. 
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O desenho da organização, seu organograma e fluxos de trabalho são 

importantes para criar o “ambiente para estratégia” também porque, cada vez mais, faz-

se necessário que as organizações sejam vistas como unidades multidisciplinares, e não 

fragmentadas em departamentos. Em empresas ou instituições onde cada setor 

representa uma “ilha”, sem conhecimento e sem comunicação com as demais áreas, a 

comunicação estratégica, que deve ser calcada na participação, abertura e interação, fica 

impossibilitada de acontecer. 

Da importância do desenho organizacional e das dinâmicas de trabalho 

favoráveis ao fluxo de informações e à participação, é preciso averiguar como se dá a 

cultura organizacional prevalecente no interior da empresa ou instituição. Somente em 

ambientes propícios ao diálogo, onde a ênfase se dá nos relacionamentos entre equipes e 

não em isolamentos e atividades individuais, é possível criar a chamada “consciência 

comunicativa”, como explicam Duarte e Monteiro (2009, p.341). 

Para fazer a comunicação organizacional fluir, é preciso criar uma 
consciência comunicativa. E isso só é possível a partir de uma cultura 
organizacional em que prevaleçam um ambiente de transparência, confiança 
e o estímulo à cooperação. Redistribuir a informação, fazê-la circular nos 
mais variados sentidos e nos mais diversos espaços é ampliar a participação, 
o engajamento, a qualidade da gestão e a capacidade de ação nas 
organizações. Assim, a comunicação pode gerar maior cooperação entre os 
integrantes da organização (DUARTE; MONTEIRO, 2009, p. 341). 

 

A intrínseca relação entre comunicação e cultura organizacional, bem como a 

importância da implementação de uma cultura comunicativa nas organizações serão, a 

seguir, melhor detalhadas. 

 

2.2.2. Cultura organizacional e a comunicação estratégica 

 
Como já evidenciamos, o fato de uma organização contar com uma comunicação 

formalizada e estruturada não quer dizer que sua atuação seja eficaz e tampouco que 

suas ações atinjam os públicos de interesse da forma almejada. 

Assim como coloca Kunsch (2003, p.72), até nos dias atuais existem 

organizações que atuam de acordo com o modelo de comunicação funcionalista, que se 

apropria de paradigmas da comunicação de massa para transmitir suas mensagens e 

parte da premissa de que o comportamento dos públicos poderia ser medido e 
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padronizado, deixando de levar em conta os contextos sociais, políticos e econômicos 

nos quais as pessoas estão inseridas.  
As organizações em geral, como fontes emissoras de informações para seus 
mais diversos públicos, não devem ter a ilusão de que todos os seus atos 
comunicativos causam os efeitos positivos desejados ou são 
automaticamente respondidos e aceitos da forma como foram intencionados. 
É preciso levar em conta os aspectos relacionais, os contextos, os 
condicionamentos internos e externos, bem como a complexidade que 
permeia todo o processo comunicativo. Daí a necessidade de ultrapassarmos 
a visão meramente mecanicista da comunicação para outra mais 
interpretativa e crítica (KUNSCH, 2003, p.72). 

 
Para Marchiori (2009, p. 295), “a perspectiva tática da comunicação é 

fundamental, mas não mais suficiente”. A autora afirma que o caráter estratégico da 

comunicação organizacional reside no fato de a área ser a responsável pela criação de 

contextos e pelo estímulo ao diálogo, buscando a geração de comportamentos desejados 

em seus públicos. Essa característica relaciona-se diretamente à cultura organizacional 

presente no contexto corporativo. Ao entender o conceito de cultura organizacional 

como a personalidade da organização (MARCHIORI, 2006, p. 82), a qual é moldada 

pelo comportamento conjunto de seus membros e influenciada pelo momento em que se 

vive, a autora relaciona-o diretamente à comunicação, evidenciando sua 

indissociabilidade. 
Assim, observar a produção de cultura é perceber como as pessoas se 
relacionam (pensam, sentem e interpretam diferentes realidades) no interior 
de uma organização. Se a cultura, na sua forma mais simples de expressão, 
pode ser interpretada como uma maneira particular de viver, a comunicação 
é seu fundamento. [...] segundo nosso entendimento, a cultura pode ser 
entendida como a construção de significados; e, se a comunicação é a 
produção de significados, então o círculo entre comunicação e cultura se 
fecha. Portanto, a cultura reflete a essência de uma organização, um processo 
que necessariamente envolve e produz conhecimento. A comunicação cria, 
dessa forma, a cultura organizacional e fortalece a identidade de uma 
empresa (MARCHIORI, 2009, p. 308). 

 

A cultura de uma organização é construída ao longo do tempo e relacionada a 

diferentes fatores. Do contexto histórico em que foi criada e em que se encontra, à 

estrutura e modelo de funcionamento adotados, toda corporação possui uma essência 

cultural, construída, mantida (ou modificada) pelos indivíduos que se relacionam com a 

organização. Como formadores da cultura de uma organização, podem-se citar os 

valores, crenças, percepções e experiências vividas por seus membros que geram 

padrões de comportamentos, estilos e expressões comuns. Tais padrões são transmitidos 

a novos integrantes da organização e contribuem para formação de sua identidade. 
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A cultura prevalecente em uma organização não é estática. Uma vez que é 

consolidada por pessoas, cada qual com suas próprias vivências, ideias e pensamentos, 

ela pode sofrer mudanças ao longo do tempo. Perceber, entender e acompanhar o 

desenvolvimento da cultura organizacional, e relacioná-la à visão de futuro da 

organização constitui base para comunicação entendida como estratégica, que faz uso de 

iniciativas e artifícios para gerar comportamentos e desempenho desejados, em busca de 

resultados. 

É por meio da comunicação, do diálogo e da interação que uma organização 

pode promover mudanças na cultura organizacional, ou utilizá-la a seu favor. 

Diante disso e, sobretudo no atual contexto contemporâneo, já exposto 

anteriormente, torna-se necessário que a comunicação organizacional atue em busca do 

conhecimento de seus públicos, baseando-se em suas características e desejos, a fim de 

estabelecer diálogos produtivos com eles.  

A dimensão estratégica acontece no momento em que os espaços de 
mediação, negociação, interação e diálogo são abertos, deixando no passado 
o caráter instrumental e mecânico da comunicação organizacional. O mais 
importante, agora, não é o emissor, a mensagem ou o meio, mas os 
receptores, entendidos como interlocutores. Nessa direção, é necessário 
entender os códigos culturais da organização, o que os interlocutores sentem 
e percebem em relação à organização, para conectar as demandas e 
promover a discussão a partir da negociação. Esta possibilita encontrar o 
caminho do entendimento e aceitação das diferenças, a partir de um 
consenso, na busca de um interesse comum. Se isso não acontece, não há, 
efetivamente, comunicação. A abertura da organização para o diálogo com 
os interlocutores, a confiança, o conhecimento e a transparência são as 
exigências para as organizações se posicionarem e se manterem competitivas 
no contexto contemporâneo (OLIVEIRA, 2003, p.2). 

 

Os códigos culturais aos quais se refere Oliveira, cujo conhecimento por parte 

das organizações torna-se primordial para o estabelecimento da comunicação eficaz, 

também são apontados por Torquato (2012, p.5) como sendo a base para as diretrizes 

administrativas adotadas por uma empresa. Para o autor, o desafio das organizações está 

em identificar o perfil médio da cultura de seu público interno, a fim de gerar harmonia 

e equilíbrio entre os objetivos da empresa e os de seus colaboradores.  

Quando as culturas não são perfilizadas, o distanciamento psicológico entre 
a comunidade e a administração tende a aumentar. Daí a conveniência em se 
lembrar de que o delineamento de uma cultura não pode negligenciar os 
aspectos psicossociais da rede informal. Sob pena de retratar apenas uma 
face (TORQUATO, 2012, p.5).  
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Conhecer e entender o pensamento e as características do corpo funcional, assim 

como medir o grau de satisfação e o chamado “clima organizacional” dos ambientes são 

tarefas importantes para o embasamento de toda e qualquer ação institucional. Isso 

porque, assim como coloca Kunsch (2003, p.76), a cultura organizacional prevalecente 

influencia diretamente na assimilação da mensagem, pois é possível que seus receptores 

façam uma “audição seletiva”, ou seja, bloqueiem informações contrárias a suas 

percepções próprias. “Diversas mensagens de ordem administrativa e mesmo 

institucional muitas vezes são ignoradas e desprezadas exatamente por isso”. 

(KUNSCH, 2003, p.76). Assim, a bagagem cultural de cada componente da organização 

também gera influência nos processos comunicativos. Sendo as organizações compostas 

por pessoas, cada qual detentora de seu próprio universo cognitivo, não há garantias de 

que as mensagens transmitidas serão assimiladas da forma desejada (KUNSCH, 2003, 

p.30). Evidencia-se, assim, mais uma vez, a relação intrínseca entre cultura e 

comunicação e a importância da complexa análise dos aspectos culturais de uma 

organização para o planejamento estratégico da comunicação. 

 

2.2.2.1. A cultura de comunicação 
 

Entender a comunicação nas organizações como algo complexo e abrangente, 

que se relaciona a diferentes áreas e sofre as mais diversas influências é uma premissa 

para o estabelecimento da comunicação integrada e estratégica. 

Em qualquer organização, a comunicação vai muito além de um departamento 

específico, composto por profissionais da área e criado para produzir informações. 

Assim como coloca Neves, “uma organização possui inúmeros emissores, operando em 

frequências próprias e muitas vezes liberando mensagens na contramão daquelas 

desejadas pela empresa” (NEVES, 2000, p.167).  

Para exemplificar essa ideia, podemos citar a atuação de vendedores, 

balconistas, secretárias, telefonistas e tantas outras funções que interagem diretamente 

com o público em geral, e que estão, diariamente, enviando e recebendo mensagens 

acerca do produto, marca ou serviço prestado pela organização.  

Bekin (2004, p.31), chama esse contato estabelecido como o “momento da 

verdade”, que é quando a empresa transmite, por intermédio de seu funcionário, a 

qualidade de seu serviço. De acordo com o autor, na maior parte das vezes, o 
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profissional não está qualificado ou autorizado a dar aos clientes respostas adequadas às 

suas demandas. A carência de informação e o despreparo da chamada “linha de frente” 

para a comunicação - consequências de uma comunicação interna baixa e da 

concentração extremada de poder - podem gerar resultados negativos aos negócios, 

impactando na imagem e na reputação da organização. 

Mas, não somente os funcionários que atendem diretamente os clientes estão 

“comunicando” a respeito da marca ou serviço da organização. Todos os profissionais 

que integram o corpo funcional, em suas mais diversas atividades e áreas de atuação, 

estão interagindo, interna e externamente e, portanto, gerando impactos no fluxo de 

informações relacionadas à empresa ou instituição.  
Todos sabemos que a comunicação é um processo amplo, que abrange todas 
as pessoas de uma organização e está balizada por relacionamentos intensos 
e permanentes com os públicos internos e externos e dos públicos internos 
entre si. Por mais competentes que sejam os profissionais de comunicação de 
uma organização, eles não têm o dom da onipresença. Logo, a comunicação 
interna não pode mesmo ficar restrita ao departamento de comunicação ou 
ao gerente de comunicação interna (BUENO, 2009, p.21). 
 

Dessa forma, assim como coloca Bueno (2009, p.21), organizações dispostas a 

implantar modelos estratégicos de comunicação devem ter a consciência de que todos os 

funcionários que a compõem são comunicadores. A existência de um modelo de 

comunicação interna que vá muito além de uma intranet caprichada e informativos 

“exclusivos” e que busque, de fato, equacionar todas as pessoas para objetivos comuns, 

é um atributo essencial para a administração estratégica. Esse desafio, repleto de 

variáveis, culmina na implementação daquilo que Bueno (2009, p.4) chama de “cultura 

de comunicação”.  
Uma empresa moderna não depende apenas de seus profissionais de 
comunicação para a tarefa fundamental de relacionamento com os públicos, 
mas implementa uma ‘autêntica cultura de comunicação’, mobilizando e 
capacitando todos os funcionários para desempenharem a função de 
comunicar (BUENO, 2009, p.4). 

 

Como já evidenciamos, a cultura prevalecente em uma organização é construída 

ao longo do tempo, com as vivências e a participação do público interno. Ela não é, no 

entanto, estática, e pode, mesmo que lentamente, ser modificada. Isso não significa, 

como lembra Bueno (2014, p.98), que ela possa ser “encomendada” ou “terceirizada”, 

mas que pode ser trabalhada e aperfeiçoada, se houver genuína vontade de se modificar, 

também, modelos e práticas de gestão organizacionais.  
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Uma cultura organizacional voltada para a comunicação pressupõe a criação de 

ambientes propícios ao diálogo e de canais de informação menos unilaterais e mais 

interativos. Assim, como também já pontuamos, ela só pode fluir no ambiente 

corporativo se a alta administração da organização estiver disposta a atuar de forma 

menos centralizada e mais democrática. 

Para favorecer uma cultura de comunicação, é preciso que a organização adote 

práticas que valorizem as competências e experiências de todos os seus funcionários. Da 

equipe diretiva aos estagiários: “se as estratégias de comunicação forem voltadas apenas 

para disseminar a informação gerencial das instâncias superiores, sem valorizar a 

consulta, opinião ou participação dos empregados ou mesmo estimular a ligação entre 

os próprios empregados, os benefícios certamente não serão plenos” (DUARTE; 

MONTEIRO, 2009, p.342). 

É importante não confundir a consulta e a coleta da opinião do público interno 

com a colocação de “caixinhas” de sugestão ou outros meios criados para “ouvir” o 

funcionário. A cultura de comunicação vai além disso. Ela busca estabelecer canais 

personalizados, incentiva o diálogo e atribui a todos, da alta direção à linha de frente, a 

responsabilidade pela imagem da empresa e pelo sucesso dos negócios. 

Ao descentralizar e democratizar a informação, a organização passa a ofertar um 

ambiente de trabalho mais transparente, além de demonstrar confiança e agregar valor à 

competência de seus profissionais, fidelizando-os e motivando-os ao trabalho. Essa 

atuação mais “verdadeira” e aberta é, na atualidade, requisito para o sucesso das 

organizações. Com muito mais acesso à informação e poder de voz, funcionários das 

mais diferentes áreas e segmentos, hoje, estão cada vez menos tolerantes a ambientes 

organizacionais onde suas demandas não são ouvidas e ordens são simplesmente 

proferidas, sem levar em conta suas realidades.  

A implementação dessa cultura mais participativa e integrativa requer que, 

sobretudo, os ocupantes de cargos de liderança recebam capacitação e treinamento a fim 

de melhorar a comunicação por eles desenvolvida. Duarte e Monteiro (2009, p. 351) 

chamam a atenção para essa necessidade de se propiciar uma “educação para a 

comunicação”.   

A educação para a comunicação lida com as noções de comunicação 
interpessoal, grupal e midiatizada, bem como de comunicação formal e 
informal segundo uma perspectiva dialógica e ética. Ela implica o 
reconhecimento generalizado na organização, dentro de uma análise lógica e 
consciente, de que a circulação de informação de qualidade e a interação 
adequada entre os integrantes e com os diferentes públicos são componentes 
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fundamentais para o sucesso de cada um e da organização (DUARTE; 
MONTEIRO, 2009, p.352).  

 

Muitas empresas e instituições já realizam, hoje em dia, programas de 

treinamento de mídia e capacitação de seus gestores para que atuem como porta-vozes, 

em prol de garantir a disseminação de uma imagem positiva na mídia. É claro que tal 

preocupação é de extrema importância e que deve permanecer sendo realizada, sempre 

que necessário. No entanto, a capacitação para a comunicação deve ir muito além dessa 

perspectiva externa e midiática. Da coordenação de reuniões e encaminhamento de 

discussões a habilidades para ouvir e apaziguar conflitos, a empresa deve treinar seus 

gestores para que atuem como facilitadores dos fluxos de informação e gerentes de 

processos comunicativos, recebendo feedback e ofertando informações em um processo 

natural e contínuo. Para Duarte e Monteiro (2009, p.353), gestores de nível médio, 

como supervisores e coordenadores, são “figuras-chave” para exercer essas funções. 
Gerentes desse nível, em geral, sabem as angústias das equipes, conhecem os 
boatos em circulação, têm condições de adaptar mensagens, possuem 
credibilidade e têm acesso aos escalões superiores. Podem agir, assim, como 
disseminadores qualificados de informação, como criadores de um ambiente 
de diálogo e transparência e também como ouvidores locais das demandas. É 
fundamental que sejam estimulados, orientados e capacitados para atuarem 
como facilitadores da comunicação, na busca de realimentação, e para 
criarem um ambiente que estimule a interação e a circulação de informação 
(DUARTE; MONTEIRO, 2009, p. 353).  

  

Com abordagens muito mais integrativas, baseadas no compartilhamento de 

informações e no diálogo estabelecido entre todos os membros da organização, a 

comunicação interna estratégica requer uma mudança de ótica, propiciando, mais uma 

vez, a superação do caráter mecanicista da comunicação. Demonstrar essa necessidade, 

viabilizando a capacitação e a mobilização do corpo funcional para consolidação de 

uma cultura de comunicação é mais um dos grandes desafios dos profissionais que 

atuam sob a perspectiva da comunicação estratégica na atualidade, como veremos 

adiante. 

 

2.2.3. De tarefeiros a gestores da estratégia 
 

Na atualidade, quando falamos de assessores de comunicação, lembramos do 

assoberbado profissional que acumula funções de redigir releases, coordenar campanhas 

internas e externas, intermediar solicitações da imprensa, acompanhar entrevistas, 
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coordenar a produção de peças, textos e vídeos institucionais, organizar eventos, editar 

house-organs, monitorar redes sociais, entre tantas outras atividades que lhe acabam 

sendo atribuídas no dia a dia das organizações. 

A maior parte desses profissionais, já há algum tempo, deixaram de ser meros 

assessores de imprensa, e passaram a participar e a desenvolver muitas outras 

atividades. “Talvez nem seja mais apropriado [...] chamá-lo de assessor, porque sua 

atividade extrapolou, há muito, notadamente nas organizações líderes e proativas, a 

simples tarefa de prestar assessoria” (BUENO, 2009, p. 229).  

Mesmo com um rol de atribuições muito maior que outrora, os profissionais que 

estão à frente do departamento de comunicação de determinadas organizações ainda 

contam com equipes enxutas e acabam desempenhando os mais diferentes papéis e 

acumulando afazeres diários operacionais, deixando de lado tarefas de planejamento de 

ações e avaliação de resultados. 

Como veremos no capítulo seguinte, está é uma realidade bastante presente em 

nosso objeto de estudo, os tribunais do trabalho brasileiros. No entanto, não são raras as 

grandes empresas que sofrem do mesmo problema. Mesmo com recursos financeiros 

adequados, muitas delas não elevam suas atividades de comunicação à condição de 

estratégica, ou por não possuírem profissionais com o perfil adequado para essa 

atribuição, ou por não terem atingido uma visão estratégica ampla, que reconhece a 

comunicação como instrumento essencial para o alcance dos objetivos, ou ainda por 

uma junção dessas duas realidades. 

É importante lembrar que, em muitas organizações públicas e privadas, a área de 

comunicação ainda é vista de maneira preconceituosa e pejorativa por outros 

departamentos e setores. Por mais atribuições que acumulem e por mais 

sobrecarregados que estejam, os profissionais de comunicação permanecem sendo 

conhecidos como o “pessoal do jornalzinho” ou “o pessoal que tira foto para colocar no 

site”. Com humor, Neves (2000, p.29) retrata essa realidade:  

O setor de finanças os vê como coisa supérflua. Sempre que pode, corta seus 
recursos. Advogados, o pessoal de marketing e de recursos humanos os 
veem como concorrentes. Grande parte do público interno os tem na conta 
de festeiros, chegados a um oba-oba, gente fútil, para um trabalho idem. São 
poucos os que enxergam o valor agregado da função para a empresa 
(NEVES, 2000, p.29). 

 
Essa visão, típica de organizações marcadas por culturas organizacionais 

conservadoras, se estende à alta cúpula das organizações, que enxerga a comunicação 
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apenas como órgão divulgador e a exclui, muitas vezes, de participar de reuniões 

importantes e de qualquer decisão administrativa. 

Para Torquato (2010, p.11), os preconceitos enfrentados pelos profissionais de 

comunicação precisam ser vencidos com paciência, planejamento, disciplina, estudo e 

determinação. Diariamente, no exercício de suas funções, o comunicador deve 

demonstrar o valor e a complexidade de seu trabalho, que vai muito além das tarefas 

operacionais e perpassa pela prestação de consultoria e aconselhamento direto ao corpo 

diretivo. 
O empresário precisa enxergar no comunicador mais do que um operador, 
precisa ver nele o estrategista, um assessor próximo, cuja contribuição será 
decisiva para a articulação de um discurso adequado e de uma identidade 
organizacional compatível com os negócios (TORQUATO, 2010, p.11). 

 
Para que deixe de ser visto como executor de tarefas e passe a ter a importância 

de sua atuação reconhecida no interior das organizações, o profissional à frente do 

departamento de comunicação precisa, primeiramente, ver a si próprio como um gestor. 

Como colocamos acima, há algum tempo, seu papel deixou de ser o simples 

assessoramento para assuntos relacionados à imprensa. Ao coordenar inúmeras 

atividades de relações públicas, publicidade e diversos projetos multidisciplinares, 

certamente é necessário que possua habilidades para gestão de relacionamentos, de 

projetos e liderança.  

Para Curvello (2011, p.110), o treinamento em gestão e administração é 

essencial também para aproximar o profissional de comunicação à área-fim da 

organização, dotando-o de visão estratégica de médio e longo prazos. O autor afirma 

que somente dessa forma a área de comunicação transitará da visão meramente 

instrumental para uma mais global e estratégica. 

Só assim será possível pleitear assento nas mesas dos centros decisórios em 
condições de propor caminhos e alternativas. Quando os assessores 
libertarem-se da ditadura dos media, os que criaram e os com que se 
relacionam, poderão pensar, não mais só na forma, mas, sobretudo, no 
conteúdo. Poderão fincar as bases para obter a confiança organizacional 
(CURVELLO, 2011, p.110-111). 
 

Estabelecer e manter relação direta com a alta administração da empresa é um 

dos atributos essenciais para que a área de comunicação possa atuar estrategicamente. 

Isso porque, para que possa planejar ações e projetos e mesmo prever e gerenciar 

adequadamente eventuais crises, o gestor da comunicação precisa ter acesso direto ao 

presidente e aos diretores da organização. Assim, não basta que no organograma 
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organizacional a “caixinha” da comunicação esteja ligada diretamente à Presidência. Tal 

formalidade tem sua importância, no entanto, é preciso que na prática essa relação seja 

próxima, direta e frequente. Com esse acesso, o profissional da comunicação tem 

condições de agir proativamente, relacionando os efeitos de determinadas decisões à sua 

atuação e à reputação da organização. Oliveira e Paula (2008, p. 46) afirmam que, dessa 

forma, a comunicação não será mais chamada apenas para executar projetos eventuais 

ou isolados, e sim passará a ser consultada sobre as consequências e efeitos de 

determinadas ações, passando a ser inserida na cadeia de decisões administrativas no 

âmbito da organização. 

É preciso dizer ainda que, para que isso aconteça e a comunicação passe a 

exercer influência e um papel verdadeiramente estratégico no contexto organizacional, 

torna-se fundamental que haja embasamento em dados estatísticos (quantitativos, mas, 

sobretudo, qualitativos) relacionados às ações empreendidas pela empresa, interna e 

externamente. Bueno (2014, p.61) afirma que a perspectiva estratégica precisa ter 

respaldo em pesquisas e instrumentos de avaliação.  

Muitos gestores de comunicação ainda acreditam que a intuição é a melhor 
arma e assumem uma visão impressionista, descomprometida com o esforço 
de investigação e de análise. São, em essência, amadores, porque não 
incorporam recursos e conhecimentos, além de metodologias, para a 
qualificação de seu trabalho. São notáveis “chutadores”, postura que não se 
afina com a realidade complexa do trabalho em comunicação empresarial, 
ainda que, esporadicamente, alguns chutes possam trazer bons resultados 
(BUENO, 2014, p.61). 

 

A comunicação estratégica requer um profissional que rejeite “achismos” e se 

baseie em situações concretas. A importância da análise de cenários internos e externos 

para traçar planos de comunicação será detalhada um pouco mais adiante. No momento, 

porém, vale ressaltar que o profissional de comunicação precisa, assim como ressalta 

Ferrari (2009, p.88), atuar com um agente e como um mediador da cultura 

organizacional, sendo capaz de analisar elementos constitutivos da organização e 

utilizar os dados obtidos para desenhar suas estratégias. A autora fala ainda que, 

somente ao adotar a postura de “analista de cenários”, o profissional de comunicação 

encontrará sustentação “para cumprir sua missão de colaborar com a alta administração 

no estabelecimento do verdadeiro sentido dos propósitos da organização” (FERRARI, 

2009, p.88). 

Vale lembrar que a importância da realização de diagnósticos para o 

estabelecimento da estratégia reside, também, na necessidade de adequação da 
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mensagem ao público que se pretende atingir. Como mostramos anteriormente neste 

capítulo, na era da internet, a disputa pela atenção dos consumidores se tornou muito 

mais acirrada, a circulação da informação ganhou velocidade inimaginável e os públicos 

das organizações, antes compostos por meros receptores, transformaram-se em 

interlocutores. Tudo isso exige um preparo muito maior dos integrantes da área de 

comunicação de uma organização, que precisam desenvolver competências para lidar 

com esse novo universo da comunicação em rede. 

Duarte e Monteiro (2009, p.358) afirmam que, na atualidade, o profissional de 

comunicação precisa ter a habilidade de disseminar informações e a habilidade de 

dialogar com os stakeholders. Os autores, no entanto, vão além, e afirmam que tal 

competência dialógica precisa ser transferida para a organização como um todo. “O 

comunicador-especialista tem como uma de suas tarefas mais importantes desenvolver 

habilidades comunicativas em todos os níveis e todas as áreas” (DUARTE; 

MONTEIRO, 2009, p.358). Dessa forma, cabe também à área de comunicação 

organizacional estratégica buscar a implementação daquilo que descrevemos 

anteriormente como “cultura de comunicação”, criando um ambiente corporativo 

baseado na interação e na coparticipação. 

O papel do gestor de comunicação e de toda a sua equipe seria pedagógico e 
motivador, orientando sobre práticas eficientes e naturalizando a 
preocupação com a comunicação, para que todos os integrantes, em todas as 
áreas, assumam o protagonismo de bem comunicar. Sua responsabilidade 
não se limitaria a criar e manter eficientes produtos e serviços, mas também 
implicaria gerar espaços de interação e participação, despertar o interesse e 
motivar para uma comunicação excelente em cada âmbito (DUARTE; 
MONTEIRO, 2009, p.356). 

  

Com amplos desafios em mãos, o gestor da comunicação organizacional 

estratégica precisa ainda adquirir mais uma competência: organização. No rol de suas 

complexas atribuições é preciso que esteja a formulação de políticas de comunicação 

que deem respaldo e orientem todos os trabalhos desenvolvidos. Ele deve ainda traçar 

planos e priorizar ações, equacionando demandas e metas, e sendo capaz de acompanhar 

seu desenvolvimento. Esses tópicos são o que veremos a seguir. 

 

 

 

 



63 
 

2.2.4. Planejamento de comunicação 
 

Já dizia o poeta que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde 

vai. Na comunicação organizacional estratégica não poderia ser diferente. Para que a 

atuação da comunicação dê resultados positivos e colabore para o alcance da visão de 

futuro da organização, é preciso que haja planejamento e que sejam traçados planos bem 

fundamentados e alinhados aos valores, objetivos e metas estabelecidas.  

De acordo com Ruiz (2005, p.55), “planejamento é um processo intelectual, a 

determinação consciente de curso de ação, a tomada de decisão com base em objetivos, 

fatos e estimativas”.  

Na atualidade, saber planejar e implementar ações com foco nos resultados, 

integrando discurso e práticas organizacionais e direcionando-as para os mesmos 

propósitos tornou-se competência fundamental para os profissionais que atuam como 

gestores de comunicação em organizações. De acordo com Kunsch (2003, p. 207) este é 

um atributo essencial para a administração, por meio do qual é possível transformar a 

realidade, com vistas ao futuro que se deseja obter. 

Essencialmente o planejamento é uma das funções administrativas, e das 
mais importantes, que permite estabelecer um curso de ações para atingir 
objetivos predeterminados, tendo em vista, sobretudo, a futuridade das 
decisões presentes, a fim de interferir na realidade para transformá-la 
(KUNSCH, 2003, p. 207). 

  

A autora diz ainda que o planejamento não deve se restringir “ao que fazer, de 

que modo e com que recursos. É um processo complexo que exige conhecimentos, 

criatividade, análises conjunturais e ambientais, além de aplicativos instrumentais 

técnicos (KUNSCH, 2003, p.207). Ela ressalta também a imprescindibilidade do 

planejamento para garantir a eficiência e eficácia das ações organizacionais, aplicando 

corretamente e maximizando recursos humanos e financeiros. 

Exercer as atividades de comunicação de forma planejada e integrada também 

colabora para a conquista de espaço e respeito à área no interior das organizações, pois, 

além de demonstrar sua importância, coloca a comunicação como um verdadeiro 

instrumento de gestão e de inteligência. Ribeiro e Lorenzetti (2011, p.213) destacam 

que “sem planejamento, sem saber onde queremos chegar, que papel cumpriremos no 

apoio ao ciclo de desenvolvimento de uma organização, sobrará vivermos de ações 

isoladas, desconectadas da atividade central de nosso assessorado”, ou seja, sem 



64 
 

direcionamento, resta-nos a comunicação operacional e “tarefeira”, a qual descrevemos 

há pouco.  

Segundo os autores, o planejamento estratégico de comunicação precisa, dentre 

outros atributos, traduzir a identidade da organização, a fim de ratificar discursos e 

consolidar sua imagem e reputação. Ele deve ainda adotar como base a missão e os 

valores da organização, a fim de torná-los algo “vivo” e disseminado a todos os 

públicos. Evidencia-se, assim, mais uma vez, a necessidade da relação direta entre a 

comunicação e a alta gerência da empresa ou instituição.  

Compartilhando o mesmo fundamento, Ferrari (2009, p.87), dispõe que a 

estratégia traçada pela comunicação precisa estar ligada à visão global da situação atual 

da organização, seus recursos e objetivos. A autora, então, ressalta que a estratégia 

escolhida deve ser o caminho adotado para atingir os propósitos da organização. 
As estratégias não são instrumentos e nem objetivos. São os caminhos que o 
profissional vai escolher para desenvolver seu programa e suas ações, 
levando em consideração os cenários interno e externo, assim como os 
elementos constitutivos da organização: a visão, a missão, as normas e a 
filosofia que norteiam seu presente e seu futuro. As estratégias estão 
altamente relacionadas com a visão de mundo da organização, isto é, com 
sua cultura, com sua maneira de ser (internamente) e de enxergar o mundo 
(externamente) (FERRARI, 2009, p.87-88). 

 

A importância da análise de cenários internos e externos citada por Ferrari 

também é apontada por outros autores como uma das bases para o planejamento 

estratégico. Bueno (2009, p.58), fala que o planejamento em comunicação, muitas 

vezes, se confunde com a mera descrição de ações e produtos e seus respectivos custos 

de execução. Segundo o autor, raramente as estratégias traçadas estão respaldadas em 

cenários previamente desenhados, como a análise de empresas concorrentes e o 

conhecimento detalhado dos perfis dos stakeholders. 

Kunsch (2003, p.248) também enfatiza a essencialidade do trabalho de pesquisa 

e de construção de diagnósticos e os coloca como sendo a primeira etapa para o 

desenvolvimento do plano estratégico de comunicação. De acordo com ela, a 

organização deve realizar análises de seus ambientes externos e internos, a fim de 

verificar oportunidades e ameaças para seus negócios, bem como para conhecer e 

caracterizar seus públicos de interesse. A autora cita ainda a importância da realização 

de pesquisas de opinião e auditorias, e a relaciona como fundamento para o alcance da 

segunda etapa do planejamento estratégico, que é a definição dos objetivos, seleção das 
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prioridades, definição dos recursos necessários, dentre outras ações referentes ao 

planejamento propriamente dito daquilo que se pretende realizar. 

A respeito desta etapa da implementação da comunicação estratégica 

organizacional, Bueno cita a necessidade do estabelecimento de uma política de 

comunicação, documento que deve respaldar todas as ações e objetivos propostos no 

plano, e que deve ser redigido a partir dos dados coletados (na primeira etapa do 

planejamento) que demonstram o contexto em que a organização se insere, seu perfil, 

cultura e principais necessidades.  

A realização de pesquisas, bem como a construção da política de comunicação e 

consolidação do plano estratégico serão mais adiante detalhadas. Enquanto isso, 

retomando as etapas do planejamento estratégico de comunicação, segundo Kunsch 

(2003, p.352), alcança-se a fase da implantação de tudo o que foi planejado. Para a 

autora, um aspecto fundamental desta etapa é garantir o apoio e o comprometimento dos 

dirigentes da organização, assim como do público interno de uma maneira geral, sob 

pena de não se conseguir converter o que foi planejado em realidade. Também integram 

essa fase o controle e o monitoramento do que está sendo implementado, com o objetivo 

de garantir sua efetividade e de detectar possíveis falhas, realizando ajustes em tempo 

hábil.  

Por fim, tem-se a fase da avaliação. “Embora a avaliação figure como a última 

etapa do processo do planejamento, ela faz parte de todo esse percurso, pois permite um 

equacionamento [...] do que foi realizado e dos resultados obtidos” (KUNSCH, 2003, 

p.355). A mensuração dos efeitos daquilo que foi implementado é importante tanto para 

corrigir falhas como para embasar ações futuras. Essa atividade deve utilizar parâmetros 

e critérios bem definidos, como descreveremos melhor um pouco mais adiante. 

Para Kunsch (2003, p.326), portanto, são quatro as etapas do processo de 

planejamento de comunicação, as quais se dividem da forma abaixo ilustrada. 
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Figura 2 – Etapas do Planejamento de Comunicação  

 
Fonte: extraído de Kunsch (2003, p. 326) 

 

O didatismo das etapas do planejamento apresentadas por Kunsch (2003, p. 326) 

pode, certamente, colaborar para a organização dos trabalhos e, consequentemente, para 

a obtenção de resultados. No entanto, sabe-se que são várias as barreiras para a 

implementação da comunicação estratégica. De acordo com Neves (2000, p. 218), até 

mesmo grandes empresas possuem certos preconceitos e problemas quando o assunto é 

planejamento. Como exemplo, pode-se citar a ansiedade de muitos executivos em 

querer obter resultados em curto prazo e, por isso, achar que planejar demais é “perda 

de tempo”, ou ainda, a prepotência de alguns que acreditam que sua “intuição” e 

“talento” são o bastante para garantir o sucesso da organização. Por fim, tem-se ainda a 

pressão do dia a dia, mal que acomete grande parte dos departamentos de comunicação. 

Com tantos afazeres operacionais, muitas vezes torna-se impossível encontrar o tempo 

necessário para as atividades mentais que o planejamento estratégico requer. 

Para o autor, a principal forma de enfrentar tais barreiras é reunindo todas as 

forças e recursos a fim de se levar os projetos à frente, sempre explicando os 

fundamentos das atividades desenvolvidas, colhendo críticas e sugestões e prestando 
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contas do trabalho realizado (NEVES, 2000, p.220). Ribeiro e Lorenzetti (2011, p. 216), 

por sua vez, citam a importância de se atuar sempre de forma inovadora e criativa, a fim 

de agregar novos valores e novos enfoques ao planejamento, conquistando, assim, o 

respeito e a credibilidade no interior das organizações. 

 

2.2.4.1 Pesquisa e construção de cenários 
 
Por mais que exijam tempo, paciência e superação de obstáculos e preconceitos, 

as atividades relacionadas ao planejamento de comunicação são fundamentais para 

agregar valor aos negócios e à imagem da empresa ou instituição. Para tanto, como 

sinalizamos há pouco, a realização de análises, avaliações e pesquisas internas e 

externas são instrumentos primordiais, pois, somente com pleno conhecimento da 

organização, de seus problemas e de seus públicos, torna-se possível traçar estratégias 

eficazes. 

O ponto de partida, nesse sentido, deve ser a realização de um completo “raio-x” 

da organização, ou seja, realizar uma ampla pesquisa institucional, a fim de identificar a 

missão, visão, valores, aspectos históricos, produtos e serviços prestados, situação 

econômica, estrutura, clima organizacional, dentre outros aspectos. Kunsch (2003, p. 

291) explica que, para tanto, a organização pode se valer de contatos pessoais, 

entrevistas, aplicação de questionários, realização de dinâmicas e grupos focais, e outras 

técnicas capazes de mapear sucessos e fracassos da corporação. 

O planejamento organizacional de comunicação deve ainda respaldar-se em um 

completo e profundo conhecimento de seus stakeholders. Ao descobrir quem são, como 

vivem, o que pensam e o que querem seus diferentes públicos de interesse, torna-se 

possível traçar as estratégias de acordo com suas expectativas, aumentando, assim, as 

chances de obtenção de resultados.  

Há cerca de trinta anos, o teórico Jesús Martín-Barbero16 já apontava para o fato 

de que as condições e circunstâncias em que o receptor recebe a mensagem seriam 

determinantes para sua assimilação. Segundo ele, a bagagem – sobretudo a cultural – 

que cada indivíduo possui é decisiva para a recepção e codificação da mensagem. Na 

contemporaneidade, essa discussão não apenas se faz atual, como de extrema 

importância para processos comunicacionais cada vez mais segmentados e 
                                                           
16 Pesquisador espanhol, que vive na Colômbia, da Comunicação e Cultura, é o principal nome dos 
chamados “estudos de recepção latino-americanos”, que ganharam destaque na década de 1980. E autor 
do livro Dos meios às mediações. 
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intermediados pelas novas mídias. As organizações devem, dessa forma, buscar 

conhecer seus públicos e entender suas necessidades e anseios, a fim de estabelecer 

diálogos com eles, que embasarão o planejamento das ações estratégicas. 

De acordo com Torquato (2010, p.44), quanto mais estreito for o campo de 

experiência comum entre fonte e receptor, mais eficaz será a comunicação. “Se um 

gerente não conhece a natureza - perfil, gostos, atitudes, expectativas, vontades, a 

realidade cotidiana – dos receptores com os quais se comunica ou quer se comunicar vai 

provocar ruídos em sua comunicação”. 

O mesmo autor fala, ainda, da importância de se conhecer os stakeholders para 

que as ações empreendidas tenham a linguagem e a “roupagem” adequadas.  
A linguagem correta é a que permite uma sintonização quase empática entre 
uma fonte de comunicação e um receptor. É condicionada a um meio social, 
a um contexto técnico, a um grupo de referência e aos fatores tecnológicos 
que permeiam os canais de comunicação. Implica selecionar cores, formas, 
palavras-chave, conceitos-chave, ordenamento lógico de ideias, precisão, 
concisão, clareza, oportunidade (TORQUATO, 2012, p.74). 
 

Nesta mesma linha, Ferrari (2009, p.87), ressalta a importância da pesquisa para 

que todos os públicos estratégicos da organização sejam mapeados e para que cada qual 

receba o tratamento adequado, com linguagem e canais diferenciados.  

A segmentação e a desmassificação das mensagens, tendências da sociedade 

atual, como já explicamos, relaciona-se a isso. Assim como coloca Kunsch (2003, p. 

75), o excesso de informações, prevalecente não apenas no mundo social, como também 

no corporativo, faz com que seja impossível que as pessoas observem e assimilem todas 

as mensagens com as quais são “bombardeadas”. “A falta de seleção e de prioridades 

acaba confundindo o público em vez de propiciar uma comunicação eficaz” (KUNSCH, 

2003, p.75). 

Ferrari (2009, p.85) coloca ainda que a efetividade do ato comunicacional só se 

dá por completo quando há o estabelecimento de um relacionamento entre o público e a 

organização. Na sociedade contemporânea, consumidores ganharam poder de voz e 

passaram a exigir, cada vez mais, qualidade nos serviços e respeito a suas demandas. 

Conhecer esses consumidores (os quais não são, necessariamente, apenas clientes 

externos, mas também internos) é, portanto, imprescindível também para gerar a 

aproximação e o estreitamente de laços, “Sem envolvimento não há vínculo e 

participação, e sem participação não há ação comunicacional que seja positiva e 

benéfica” (FERRARI, 2009, p.85). 
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A ênfase nos relacionamentos com os stakeholders deve permear ainda todas as 

demais etapas do planejamento estratégico de comunicação. Isso porque, assim como 

acrescenta Torquato (2012, p.74), “o rastreamento do consumidor é uma tarefa que não 

se esgota de uma só vez, porque suas atitudes são dinâmicas, o que exige análise 

permanente de seu perfil”.  

Apesar de compor estruturalmente a primeira etapa do processo de 

planejamento, a realização de diagnósticos institucionais e mapeamento dos 

stakeholders precisa estar presente em todos os trabalhos de comunicação 

organizacional. A fixação de políticas de comunicação institucionais, como veremos 

adiante, também guarda relação intrínseca com esse conhecimento. 

 

2.2.4.2. A construção de políticas de comunicação 
 

Como já descrito no decorrer deste capítulo, a sociedade atual passou a 

demandar de empresas e entidades uma atuação diferenciada, com muito mais 

amplitude, transparência, responsabilidade e respeito a seus consumidores. Assim, a 

consolidação de uma identidade positiva, nesses novos tempos, requer muito mais do 

que boa propaganda midiática. É preciso saber ganhar a confiança de seus públicos. E 

para que isso ocorra, a organização não pode prescindir de uma comunicação que atue 

de forma estratégica, unificando discursos e ações institucionais com foco em seus 

objetivos. 

É necessário ressaltar, novamente, que isso não vale apenas para empresas 

privadas que visam ao lucro e à vantagem competitiva. Órgãos públicos, como os que 

integram o objeto de nosso estudo, também se veem compelidos a desenvolver novos 

comportamentos sociais, demonstrando suas razões de ser, atuando com ética e 

transparência e garantindo o apoio da população para seus atos. 

A formação de uma identidade corporativa sólida perpassa, certamente, pela 

execução de um bom planejamento de comunicação, o qual deve ter como base uma 

política comum para atividades externas e internas, zelando pela harmonia e 

consonância dos atos institucionais. 

Entramos numa fase de completa claridade e transparência. Os empregados 
estão, cada vez mais, assumindo sua cidadania. E, como cidadãos, passam a 
exigir situações coerentes e práticas harmônicas. Se a empresa está em 
greve, por exemplo, ela não aceita que, para efeito externo, pinte-se um 
quadro de tranquilidade, harmonia, bem-estar e muita paz. Quando isso 
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ocorre, estimula-se o descrédito. E não é raro que pessoas que, antigamente, 
confiavam na empresa, deixem de fazê-lo. Os sistemas de comunicação, 
portanto, devem interligar-se. A interdependência precisa ocorrer no terreno 
das linguagens, dos valores, conceitos, processos, das pessoas. Isto é, a 
empresa precisa encontrar uma linguagem média, intermediando as posições 
interna e externa, a fim de trabalhar com ela em todos os planos. 
(TORQUATO, 2012, p.221). 
 

Assim como coloca Torquato, as atitudes organizacionais precisam ser coerentes 

e integradas, sob pena de perda da credibilidade perante os stakeholders. A política de 

comunicação deve, dessa forma, ter como objetivo principal garantir que todas as ações 

traçadas no plano de comunicação sigam uma mesma linha e estejam voltadas para os 

mesmos fins. A análise de cenários internos e externos, exposta anteriormente, é, de 

acordo com Bueno (2009, p.11), fundamental para a construção dessa política. 

O planejamento em comunicação deve resultar de uma política de 
comunicação, instrumento de gestão que vislumbra ações e estratégias 
também de longo prazo. Ele deve estar em sinergia com a cultura da 
organização, levar em conta o perfil da concorrência e da sua área específica 
de atuação, o contexto econômico, sociocultural, ambiental e legal em que a 
organização se insere e, inclusive, estar sintonizado com a própria estrutura à 
disposição de quem planeja (recursos humanos e financeiros, por exemplo) 
(BUENO, 2009, p.40). 
 

A política de comunicação deve ser construída de forma coletiva, contando com 

a participação de líderes de todas as áreas consideradas estratégicas para a organização. 

Os diagnósticos internos e externos previamente obtidos devem ser a base para 

definição daquilo que se pretende manter e de tudo que se pretende mudar. Nela, devem 

constar as diretrizes para todos os atos comunicacionais desenvolvidos, pensando-se 

desde a atuação da linha de frente até a postura de seus dirigentes, e levando-se em 

consideração, é claro, tanto os processos informativos como interativos estabelecidos 

pela organização. Vale lembrar ainda que a política de comunicação também é um 

instrumento fundamental para prevenção e gestão de crises, já que unifica discursos e 

colabora para a homogeneidade das atitudes, não apenas do corpo diretivo, mas de todos 

os integrantes da organização. 

Bueno (2009, p.310) afirma que é importante que a política de comunicação seja 

sintetizada em um documento, contendo todos os valores, objetivos, diretrizes, normas e 

estruturas definidas. No entanto, o autor fala sobre o risco de tal documento 

transformar-se em “letra morta”, razão pela qual é imprescindível que esteja diretamente 

ligado ao processo de gestão, que garanta que a empresa adotará o que ali foi definido 
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como uma nova postura e como um verdadeiro compromisso de mudança em termos de 

relacionamento com os stakeholders. 

De caráter temporário, a política de comunicação deve ser revista sempre que 

ocorrerem mudanças que afetem a organização. Ao contrário do que poderia parecer, ela 

não é um documento permanente. É necessário que seja dinâmica e flexível, a fim de se 

adaptar a novas realidades e não perder sua validade. 

O estabelecimento desta política de comunicação faz parte da segunda etapa do 

planejamento estratégico, de acordo com o modelo proposto por Kunsch (2003, p.326), 

uma vez que se constitui como um dos pilares para o desenho do plano estratégico de 

comunicação, ladeado pela definição dos principais objetivos e metas, de curto, médio e 

longo prazos, que se pretende alcançar.  

 

2.2.4.3. A criação e a execução de planos de comunicação 
 

Todos os esforços para implementação de um planejamento estratégico de 

comunicação fundamentam-se no propósito da empresa ou instituição conseguir 

alcançar a posição ou os resultados almejados. É primordial, portanto, que organização 

tenha um objetivo global claro, que seja expresso no documento que constituirá o plano 

estratégico de comunicação. 

O plano deve também ser constituído pelos objetivos secundários, descrevendo-

se aquilo que se pretende obter a curto, médio e longo prazos. É importante lembrar que 

cada objetivo descrito deve estar em consonância com a política de comunicação 

previamente aprovada, visando à integração dos propósitos institucionais e garantindo o 

embasamento necessário para execução do plano que se dará adiante. Kunsch (2003, 

p.340-341) lembra ainda que os objetivos devem ser definidos “a partir das 

necessidades para dar soluções aos problemas levantados com a auditoria e com o 

diagnóstico realizados previamente no contexto da situação que está sendo planejada”. 

Todo plano traçado necessita ainda ter estabelecidos os resultados que se 

pretende alcançar e o prazo para concretização deles. Trata-se das metas que precisam 

ser definidas logo após os objetivos, visando dimensionar, quantificar ou qualificar 

aquilo que se espera obter com o plano. 

Após a definição dos objetivos e metas, é o momento de se idealizar os 

programas de ações, por meio dos quais se define exatamente o que será feito. Nesse 
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momento, é preciso traçar o que de concreto se pretende realizar, como, por exemplo, a 

inauguração de um novo canal de comunicação, a realização de um treinamento de 

mídia aos gerentes, a organização de um evento cultural direcionado ao público interno 

etc. Kunsch (2003, p. 342) nos lembra que os programas de ação devem conter algumas 

definições básicas, como aquilo que será dito, qual o canal que será utilizado, para qual 

público se destinará a mensagem e qual será o momento e o lugar mais oportunos para 

implementação da ação.  

De acordo com Torquato (2012, p. 68), nesta etapa, o planejador deve também 

observar se as ações propostas estão de acordo com a cultura existente na organização. 

“É bastante arriscado preparar algo que não combine com a cultura empresarial. Ou o 

plano não passa pelos níveis de aprovação, ou não se viabiliza porque o segmento que 

vai atingir simplesmente não o aceita” (TORQUATO, 2012, p. 68). Relembramos, 

assim, a importância da realização das pesquisas e dos diagnósticos prévios, que, como 

já explicitado, tem o objetivo fundamental de demonstrar o que os públicos pensam e 

esperam da organização. 

A definição de todos os detalhes de cada ação idealizada passa também pela 

importantíssima viabilização dos recursos materiais, humanos e financeiros necessários. 

O profissional de comunicação deve, assim, constatar tudo aquilo que será necessário 

para concretizar a execução do seu plano, dos equipamentos e materiais requeridos à 

adequada gama de funcionários, com suas respectivas qualificações. A listagem dos 

recursos orçamentários, por sua vez, é a que requer maior detalhamento, uma vez que 

pressupõe a realização de estimativas capazes de demonstrar à administração da 

organização os impactos fixos ou variáveis da implementação das iniciativas. Kunsch 

(2003, p. 350) alerta para a importância desta etapa para o embasamento da tomada de 

decisões. Ela diz ainda que cada planejador pode encontrar seu próprio método para 

estimar os custos em seu plano estratégico, mas que alguns cuidados devem ser básicos, 

como a coleta de, no mínimo, três cotações de preços, além da observação quanto às 

formas de pagamento ou de remuneração, no caso de prestadores de serviço 

terceirizados. 

No âmbito da comunicação organizacional dos tribunais do trabalho, a 

determinação dos recursos orçamentários necessários para execução dos planos traçados 

tornou-se tarefa não apenas essencial, mas obrigatória a todos os gerentes das áreas de 

comunicação. Esse tema, de suma importância, sobretudo por se tratarem de instituições 
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públicas, com recursos provenientes dos cofres públicos, será abordado em nosso 

próximo capítulo. 

O plano estratégico de comunicação deve, dessa forma, ser composto por 

objetivos, metas e ações, cada qual com seu respectivo descritivo. Deve-se evidenciar, a 

todo o momento, o alinhamento à missão e à visão institucional, bem como à política de 

comunicação já previamente traçadas. Torquato (2012, p. 69) aconselha ainda que o 

plano prime pela simplicidade e objetividade, evitando-se conceitos e termos 

complicados. O mesmo autor fala a respeito da necessidade de se analisar se de fato 

tudo o que foi planejado é factível e viável para o momento em que a organização se 

encontra.  

Após efetuar essa revisão final e, com o documento pronto em mãos, é 

necessário obter a validação da alta direção, a fim de garantir a vontade política para 

que o plano possa adentrar na terceira etapa do planejamento estratégico de 

comunicação, que é, segundo Kunsch (2003, p. 326), a efetiva implantação do que foi 

traçado. 

Ao “arregaçar as mangas” e “colocar as mãos na massa”, o profissional de 

comunicação deve ter a preocupação fundamental de divulgar o plano de ações ao 

público interno da organização, que poderá atuar como multiplicador dos objetivos 

propostos. 

Abertura e cultura participativa são a base para um programa efetivo de 
comunicação. O público interno precisa conhecer o conteúdo e o porquê de 
ações que forem definidas [...] É preciso haver toda uma preocupação em 
demonstrar quão importantes são a participação e o compromisso dos 
empregados para o real cumprimento das proposições (KUNSCH, 2003, p. 
353).  
 

A conversão do plano em realidade pressupõe grande capacidade de 

gerenciamento por parte do profissional que exerce a liderança dos trabalhos de 

comunicação das organizações. Ele deve ser capaz de acompanhar todo o andamento 

dos trabalhos, atuando com um misto de racionalidade e sensibilidade, que permitam 

tomar decisões rápidas e ao mesmo tempo captar a necessidade de se realizar possíveis 

adequações ou implementações naquilo que foi originalmente previsto. Para tanto, é 

imprescindível que se faça uso de ferramentas de medição de resultados, tema que será 

abordado adiante, na quarta e última etapa do planejamento estratégico de comunicação. 

Torquato (2012, p. 75) explica que esse acompanhamento é essencial para subsidiar 

possíveis acertos, que poderão ser fundamentais para o alcance dos objetivos. “Quando 
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dispõem de um eficiente sistema de controle das reações do consumidor, pode-se fazer 

um correto programa de ajustes, calibrando, sequencialmente, a intensidade, o volume e 

a linguagem das campanhas” (TORQUATO, 2012, p. 75). 

É preciso ressaltar, no entanto, que o profissional de comunicação deve zelar 

pelo cumprimento daquilo que foi traçado e que, mesmo que os planos possam ser 

flexíveis e que ajustes possam ser realizados, isso não significa que se permita 

desrespeitar metas e objetivos traçados, uma vez que isso invalidaria todo o 

planejamento realizado. Dessa forma, o profissional responsável deve manter controle 

constante do seu programa de ações, de modo que cronogramas sejam respeitados e que 

os recursos destinados sejam utilizados da melhor forma possível. Somente assim os 

resultados almejados poderão ser alcançados em sua totalidade. 

 

2.3. Permanente vigília e mensuração de resultados 

 
Tão importante quanto conseguir executar o que foi planejado é conseguir 

comprovar que os efeitos e resultados almejados foram obtidos. Por isso, é de suma 

importância que sejam criados mecanismos para medir a efetividade das ações 

implantadas.  

No campo da comunicação organizacional, a medição de resultados ainda é um 

tema controverso, justamente pelo fato da área ser responsável por lidar com bens 

intangíveis, como a imagem e a identidade corporativa, as percepções sociais, o 

conhecimento e a cultura de seu público interno.  

O esforço para definição de indicadores, no entanto, deve integrar as atividades 

de planejamento estratégico e “completar o círculo”, já que se relaciona com a primeira 

etapa (pesquisa e obtenção de diagnósticos). As avaliações podem, assim, fazer uso de 

novas pesquisas e auditorias, a fim de verificar mudanças e progressos nos quadros 

anteriormente obtidos. 

Para Neves (2000, p. 200), duas questões principais precisam ser respondidas: se 

os objetivos foram cumpridos e se o que foi feito produziu resultados reais para a 

organização. 

Kunsch (2003, p. 361), por sua vez, diz ser essencial que o profissional de 

comunicação busque conseguir respostas para as perguntas abaixo: 

• Em que grau os objetivos foram alcançados? 
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• As estratégias delineadas foram corretas? 

• As estratégias aplicadas corresponderam ao que foi planejado? 

• Os meios e os instrumentos utilizados foram adequados e suficientes? 

• As condições para implementação dos programas de ação foram 

favoráveis? 

• A relação custo-benefício foi satisfatória? 

Dado seu caráter multidisciplinar e sua relação intrínseca com outras áreas da 

organização, será necessário que, para verificar a efetividade do plano de comunicação, 

analisem-se também dados como o faturamento, vendas, custos, despesas e 

lucratividade da organização (NEVES, 2000, p. 200). As informações obtidas devem ser 

complementadas com a realização de novas pesquisas de opinião, de clima 

organizacional e auditoria de imagem. 

Outros instrumentos também podem ser utilizados, como os capazes de detectar 

questões como possíveis alterações comportamentais do público interno, índices de 

leitura ou de acesso a publicações, queda do número de reclamações registradas na 

ouvidoria, nível de demissões voluntárias, além do monitoramento do que foi abordado 

pela mídia e divulgado em redes sociais. 

Para Frank Corrado (apud Kunsch, 2003, p. 362) a comunicação organizacional 

pode se valer de dois tipos de avaliação: a formal e a informal. Dessa forma, além dos 

métodos de pesquisa e obtenção de diagnósticos, que se configurariam como avaliação 

formal, o planejador também poderia obter retorno com relação às ações implantadas 

por meio de visitas informais, conversas com colegas de trabalho em refeitórios e 

demais formas de feedback que tantas vezes obtêm-se naturalmente nos corredores das 

organizações. 

É importante registrar que, tendo em vista as particularidades de cada 

organização e de cada programa de ações, não é possível realizar listagens de quesitos a 

serem avaliados, tampouco fornecer roteiros para medição de resultados em 

comunicação organizacional. Cabe a cada planejador, ao conhecer com profundidade a 

organização para a qual atua, definir seus próprios indicadores e métodos de avaliação. 

Como já explicamos, a mensuração dos resultados relaciona-se diretamente com 

a primeira etapa do planejamento, que é a obtenção de diagnósticos dos cenários 

internos e externos encontrados. A avaliação, nesse sentido, deve ser uma constante nas 

atividades de comunicação organizacional, a fim de sempre permitir o alinhamento de 
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ações já em andamento, a aferição de resultados ou mesmo a formulação de novas 

iniciativas.  

De acordo com Bueno (2009, p. 43), a organização deve construir uma “cultura 

de pesquisa”, realizando um trabalho sistemático de avaliação de tendências, com 

respaldo em dados e indicadores. A incorporação desta cultura às atividades de 

comunicação organizacional configura-se como um dos caminhos para a consolidação 

da área como um instrumento de inteligência empresarial, cuja atuação se torne não 

apenas importante, mas primordial para a sobrevivência das empresas e instituições no 

mundo contemporâneo. 
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3. JUSTIÇA E COMUNICAÇÃO 

 

3.1. Origem e desenvolvimento da comunicação na Justiça do 

Trabalho 
As atividades de comunicação em órgãos públicos no Brasil tiveram início no 

Poder Executivo, a partir de necessidades de promover e popularizar governos e suas 

políticas. Primeiramente17, tais atividades tinham ênfase na propaganda e no controle da 

imprensa, com o objetivo central de manipular a opinião pública e censurar o noticiário. 

A partir do final da década de 1970, de acordo com Wels (2004, p. 6), com a criação da 

Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República (AERP)18, 

iniciaram-se ações que visavam centralizar os fluxos de mensagem entre o executivo e a 

sociedade, diferenciando-se da propaganda política tradicional conhecida até então. O 

cuidado com a imagem, a busca pela credibilidade perante a população e a gestão de 

crises passaram a ser cada vez mais importantes tanto na esfera federal, como também 

em estados e municípios. 

No âmbito do Poder Judiciário, foi a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988 que as necessidades de zelo pela imagem das instituições começaram a 

surgir. Damiani e Kátia (2009, p. 24) nos explicam que, como a nova Carta Magna 

passou a garantir aos cidadãos mais direitos, houve considerável aumento das demandas 

na Justiça. Os tribunais, por sua vez, não estavam preparados para atender o novo 

volume e para dar uma resposta rápida aos conflitos. O resultado foi o início da crise de 

legitimidade, que aumentaria nos anos seguintes, atrelando a imagem do Poder 

Judiciário à morosidade e ineficiência, como já abordamos no capítulo inicial do 

presente estudo.  

Nesse contexto, tribunais passaram a ser, com cada vez mais frequência, 

interpelados pela mídia. “De fato o Poder Judiciário foi duramente criticado entre o final 

dos anos 80 e o início dos anos 90 pela morosidade, burocracia e mordomia” (Torquato, 

1996, apud DAMIANI; KÁTIA, 2009, p.25).  

                                                           
17 Duarte (2011, [s.n.]) explica que durante os anos 1930, o governo passou a organizar um sistema de 
interferência nos meios de comunicação. Nessa mesma época, estrutura-se o Departamento Oficial de 
Propaganda na Imprensa Nacional, que fazia uso, sobretudo, da propaganda radiofônica. Entre 1939 e 
1945, surge o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), quando a censura e a manipulação das 
informações tornaram-se ainda maiores. 
18 A AERP foi criada em 15 de janeiro de 1968, por meio do Decreto nº  62.119. 
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Antunes ([s.d.], p.1) aponta o contexto político que também colaborou para o 

“descobrimento” do Judiciário pela imprensa. 
Sem dúvida nenhuma, o Judiciário tornou-se uma fonte inesgotável de 
notícias, sobretudo a partir do regime militar, a partir de 85, e depois em 88 
com a nova Constituição, que estabeleceu mecanismos mais democráticos e 
transparentes de funcionamento do Estado. Obviamente esse processo 
transformou a Justiça num segmento extremamente importante para o 
funcionamento do Estado, da sociedade. Por um lado, pela extrapolação dos 
poderes do Estado, ou seja, com o governo baixando pacotes, medidas 
unilaterais – e o Governo Collor foi pródigo nisso -, as medidas tornaram-se 
objeto de contestação. Isso transformou a Justiça num celeiro de informações 
e notícias em que, obviamente, todo jornal, todo meio de comunicação, teve 
de procurar se pautar exatamente para garantir essa cobertura, em função da 
extrapolação dos direitos e poderes do Governo (ANTUNES, [s.d.], p.1). 
 

Tribunais do país passaram, assim, a enxergar a necessidade de dar respostas 

adequadas à imprensa, sob o risco de comprometerem definitivamente a imagem da 

instituição e de seus membros.  

Damiani (2014) expõe que, inicialmente, era comum ver os próprios juízes e 

promotores (no caso do Ministério Público) assumindo o papel de jornalistas, no sentido 

de prestar as informações necessárias e também de divulgar as ações de seus órgãos.  

Cada tribunal ou ministério público tentava resolver a questão utilizando a 
prata da casa, geralmente com membros do quadro que tinham certa 
intimidade, aproximação, amizade com este ou aquele jornalista específico 
de editorias, para quem passavam as informações de seu interesse. Mas aos 
poucos foram notando que faltava um meio de campo. O jogo ficava mais no 
ataque e na defesa. A mídia divulgando os fatos e a Justiça se defendendo, 
correndo atrás para dar a sua versão. Além de provocarem uma enorme dor 
de cabeça, interferiam no desempenho dos profissionais que deixavam 
desguarnecidas suas funções de magistrados (DAMIANI, 2014). 

 

Assim, no início da década de 90, algumas instituições já começaram a designar 

servidores para desempenhar exclusivamente a tarefa de mediação entre tribunal e 

mídia. No âmbito da Justiça do Trabalho, no ano de 1995, pelo menos 22 dos 24 

tribunais do trabalho já possuíam ao menos um profissional dedicado à área19. Neste 

ano foi realizado o I Encontro Nacional dos Assessores de Comunicação Social da 

Justiça do Trabalho, em Belo Horizonte-MG, sede do TRT da 3ª Região20.  

                                                           
19 Tais profissionais, no entanto, não eram servidores aprovados em concursos para cargos específicos na 
área de comunicação, algo, segundo Damiani e Kátia (2009, p. 27), “inimaginável para a época”. Tratava-
se, em sua maioria, de jornalistas, publicitários, relações públicas, radialistas ou outros profissionais, até 
mesmo com outras formações, que apresentavam alguma afinidade com a área e ingressavam nas 
instituições por meio de concursos para ocupar cargos diversos e acabavam sendo designados para a 
atividade. 
20 O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, com jurisdição no estado de Minas Gerais, foi o 
primeiro a proferir ato oficial criando a Assessoria de Imprensa do órgão (informação verbal). 
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Nessa época, todas as atividades de comunicação limitavam-se à assessoria de 

imprensa. 
Os olhares nesse primeiro momento são para a Assessoria de Imprensa 
porque na visão dos membros do Poder Judiciário e Ministério Público, cada 
um com seus interesses, era fundamental estabelecer um diálogo com os 
profissionais da mídia. Enquanto o Poder Judiciário tentava apagar os 
incêndios decorrentes de denúncias sucessivas de nepotismo, mordomias, 
burocracia, morosidade , o Ministério Público buscava visibilidade diante 
dos novos desafios impostos pela CF 88, na qual são ampliadas as 
competências dos promotores e procuradores de Justiça (DAMIANI, 
KÁTIA, 2009, p. 26). 

 

O encontro nacional entre assessores da Justiça do Trabalho passou a acontecer 

anualmente, possibilitando a troca de informações entre tribunais e o amadurecimento 

de ideias, e colaborando para a expansão das atividades para além do contato com a 

mídia. Em 199721, por exemplo, os mesmos tribunais já iniciavam discussões acerca da 

internet e de seu potencial uso corporativo. Dois anos mais tarde, em 1999, a maior 

parte das assessorias de imprensa já ganhavam status de assessoria de comunicação, 

passando a desempenhar outras atividades, como a produção de house-organs e 

boletins. Iniciavam-se também as discussões a respeito da criação de um canal de TV 

específico para o Judiciário nacional, nos moldes já existentes da TV Senado. A TV 

Justiça seria criada oficialmente pelo Supremo Tribunal Federal alguns anos depois, em 

agosto de 2002. 

Desde o ano 2000, os encontros nacionais expandiram-se, passando a 

contemplar não apenas todas as assessorias de comunicação do Poder Judiciário, mas 

também do Ministério Público. Com cada vez mais adeptos, tais encontros propiciaram 

a formação do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, entidade criada oficialmente 

em 2003, com o objetivo de  
ampliar o debate sobre a comunicação na Justiça, envolvendo juízes, 
procuradores, promotores, jornalistas, publicitários, organizações 
governamentais e não-governamentais, bem como a sociedade civil, de 
forma a construir organizações onde a comunicação esteja a serviço do 
cidadão (FÓRUM NACIONAL..., [s.d.]) 

 

                                                           
21 Sob o tema “A comunicação social no Judiciário e os desafios do terceiro milênio”, o III Encontro 
Nacional dos Assessores de Comunicação Social da Justiça do Trabalho registrou, em sua carta final, 
registrava que “a comunicação via internet é a opção do futuro, mas sua utilização pode trazer benefícios 
imediatos. É necessário que os Tribunais do Trabalho e, especialmente, suas assessorias de comunicação 
social organizem-se para bem utilizar essa valiosa ferramenta. Além da sua própria homepage e do 
respectivo endereço eletrônico na internet, os tribunais devem investir na estruturação de redes internas de 
comunicação, que proporcionam, a baixo custo, eficiência e a segurança na troca de informações entre 
setores e unidades judiciárias” (DAMIANI; KÁTIA, 2009, p. 158).  
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A partir de 2005, os encontros nacionais transformaram-se em congresso, 

originando o Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça – 

Conbrascom, que, desde então é realizado anualmente no país. 

A criação do FNCJ e a realização dos congressos possibilitaram o fortalecimento 

das assessorias de comunicação no Poder Judiciário. Torquato, na 2ª edição, em 2010, 

de sua obra “Tratado de Comunicação Organizacional e Política”, já afirmava: 
O Poder Judiciário, no Brasil, está mais próximo da população. Dita assim, 
essa frase pode sugerir que o acessos dos cidadãos à Justiça é pleno e 
facilitado. Não é isso que se quer dizer. O que está em questão é um 
processo de aproximação da Justiça em direção aos cidadãos. Abrigando o 
conceito de poder fechado, intocável, onipotente, o Judiciário começa a 
ingressar em um espaço de democratização do acesso, e seus ministros 
parecem descer de um alto pedestal para chegar à planície dos mortais 
(TORQUATO, 2010, p. 124). 
 

Grandes ações judiciais, como o julgamento da ação penal 470 pelo Supremo 

Tribunal Federal, com início em 2012, colaboraram ainda mais para essa aproximação e 

para que a população brasileira passasse a conhecer mais sobre o Judiciário. No âmbito 

da Justiça Trabalhista, cada vez mais questões sobre direitos dos trabalhadores, greves e 

decisões importantes referentes a relações capital-trabalho ganharam espaço em 

diferentes veículos de comunicação. Certamente, o aumento dessa exposição e do 

interesse midiático sobre tais questões é fruto da atuação das assessorias de imprensa 

dos tribunais que, ao longo dos últimos anos, puderam aprimorar e solidificar o 

relacionamento estabelecido com profissionais da mídia.  

Apesar de terem destaque e de ocuparem grande parte das atribuições das 

assessorias de comunicação de tribunais do país, não foram apenas as atividades de 

imprensa que ganharam importância nos últimos anos. Em 2005, ao término do I 

Conbrascom, sediado em Natal-RN, os assessores de comunicação firmavam 

compromisso conjunto para  

assegurar o desenvolvimento de ações que possam ir além da 
assessoria de imprensa, modelo já ultrapassado, visto que hoje o 
trabalho do assessor não se limita apenas ao relacionamento com a 
mídia, mas ao desenvolvimento de políticas de comunicação com 
vários segmentos da organização (DAMIANI; KÁTIA, 2009, p. 181). 

 

Percebe-se, assim, pela análise do conteúdo da carta desse e dos posteriores 

congressos, preocupação crescente com o estabelecimento de uma comunicação mais 

direta com a população, sem haver, necessariamente, a mediação da imprensa. Muitos 

dos departamentos de comunicação passaram a se envolver diretamente com a 
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realização de eventos e de outros projetos direcionados ao cidadão, com o objetivo de 

esclarecer direitos e facilitar o acesso à Justiça. 

Observou-se, da mesma forma, que a comunicação externa sempre obteve certa 

prioridade dentre as preocupações das áreas de comunicação social. Seja pelo 

estabelecimento de contatos adequados com a mídia, seja pela realização de projetos de 

prestação de serviços, as cartas analisadas demonstram que outras frentes de trabalho 

relacionadas à comunicação organizacional, como a comunicação interna, não 

representam parcela tão significativa das ações empreendidas.  

Corroborando com essa percepção, está a Resolução nº 85, de 8 de setembro de 

2009, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de definir funções e 

parâmetros para realização das atividades de comunicação social no âmbito dos 

tribunais brasileiros. O documento manteve, dentre o rol de justificativas, a relação 

direta com um dos objetivos estratégicos definidos, naquele mesmo ano, no Plano 

Estratégico do Poder Judiciário, que dispunha sobre a necessidade de se aprimorar a 

comunicação com o público externo, “com linguagem clara e acessível, 

disponibilizando, com transparência, informações sobre o papel, as ações e as iniciativas 

do Poder Judiciário, o andamento processual, os atos judiciais e administrativos, os 

dados orçamentários e de desempenho operacional” (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2009). Em seu teor, a resolução delimitava as áreas de atuação da 

comunicação da seguinte forma: I – Imprensa, II - Relações Públicas III - Comunicação 

Digital, IV – Promoção, V - Patrocínio e VI - Publicidade, que é dividida em: a) 

Publicidade de utilidade pública; b) Publicidade institucional; c) Publicidade 

mercadológica; d) Publicidade legal. 

Apesar de apresentar lacunas, como a pouca ênfase ao caráter essencial e 

estratégico das atividades, à importância da comunicação integrada, ao embasamento 

em indicadores e diagnósticos, dentre outras, reconhece-se evidentes avanços trazidos 

com a regulamentação, que, pela primeira vez, buscou a unificação de objetivos 

comunicacionais para todos os tribunais do país, visando ao bem comum da sociedade 

brasileira. Dentre as diretrizes traçadas para as atividades exercidas, relatou-se a 

“vedação do uso dos meios de comunicação social para a promoção pessoal de 

magistrados ou servidores, em ações desvinculadas das atividades inerentes ao exercício 

das funções do Poder Judiciário”.  

É inegável que, mesmo não tendo fins explicitamente políticos, como se dá nos 

Poderes Executivo e Legislativo, a comunicação no Poder Judiciário sofreu (e ainda 
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sofre) pressões para realizar a divulgação de questões que nem sempre se coadunam 

com sua missão institucional e atividades fins. Pela cultura hierarquizada presente nas 

instituições, marcada com frequência pela máxima “manda quem pode e obedece quem 

tem juízo”, não raras vezes veem-se notícias ou mesmo informativos inteiros voltados 

para o enaltecimento da atuação dos magistrados (por vezes, relacionadas até mesmo a 

suas realizações pessoais) que nem sempre - ou quase nunca - interferem na prestação 

dos serviços ou são de interesse dos stakeholders da instituição. Mesmo que de forma 

tímida, por se tratar de uma norma ampla e coletiva a todos os tribunais, a resolução do 

Conselho Nacional de Justiça explicitou, pela primeira vez, o tema. 

Com relação especificamente aos tribunais trabalhistas, o documento contribuiu 

também para motivar a publicação de outra norma, relacionada a uma antiga demanda, 

registrada por diversas vezes em atas e cartas de encontros de seus assessores. Em 21 de 

junho de 2011, foi publicada a Resolução nº 80, do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho - CSJT, que definia uma política nacional de comunicação para os tribunais, 

em seus 1º e 2º graus.  

O documento dividia as atribuições da comunicação social na Justiça do 

Trabalho em: divulgação, imprensa, comunicação interna e marketing e publicidade. 

Apesar de dizer que a área deveria ser “responsável por gerenciar o fluxo de 

informações com os públicos interno e externo”, a resolução não tratou de questões 

cruciais, como o envolvimento direto da comunicação com a alta administração para o 

desenvolvimento de seu caráter estratégico. Instituiu-se, porém, a necessidade de cada 

departamento elaborar planos anuais de comunicação, alinhados ao planejamento 

estratégico da Justiça do Trabalho e de cada tribunal regional.  

Atrelada ao plano de comunicação, outra importante questão, fruto da mesma 

recorrente demanda dos assessores de comunicação, foi o estabelecimento de uma 

rubrica orçamentária própria para o desenvolvimento das ações de comunicação social. 

Dessa forma, a partir de 2012, cada TRT passou a ter de definir o que realizaria no 

período de um ano, delimitando a verba específica para cada atividade planejada.  
 

3.2. A comunicação em tribunais do trabalho hoje 
 

Na atualidade, os 24 tribunais regionais do trabalho (TRTs) do país contam com 

departamentos de comunicação social, cada qual com a atribuição – definida pela 

resolução do CSJT, conforme explicamos há pouco - de desenvolver seu próprio 
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planejamento anual, alinhado aos planos estratégicos institucionais. Voltaremos, mais 

adiante, ao tópico relacionado a esses planos de comunicação. 

Por enquanto, cabe dizer que, apesar de tal regulamentação, a realidade de cada 

TRT do país ainda é bastante diversificada. Para o presente estudo, aplicamos um 

questionário com 20 perguntas, sendo 10 abertas e 10 fechadas, solicitando que os 

gestores da área de comunicação de cada tribunal trabalhista o respondessem. O 

objetivo foi traçar um panorama de como é estruturada a comunicação do Judiciário 

Trabalhista na atualidade, abordando também questões relativas a planejamento e gestão 

estratégica. 

Para aplicação do questionário, utilizamos a ferramenta on-line Google Docs. A 

fim de demonstrar a importância da pesquisa e incentivar os gestores a respondê-la, 

efetuamos contato telefônico, seguido do envio do link de acesso ao questionário via e-

mail. A aplicação foi realizada no período de 28 de novembro a 26 de dezembro de 

2013. 

Obtivemos resposta de 18, dos 24 tribunais existentes, ou seja 75% do total 

respondeu às perguntas efetuadas22. Foram eles: TRTs da 1ª Região, 2ª Região23, 4ª 

Região, 8ª Região, 9ª Região, 10ª Região, 11ª Região, 12ª Região, 13ª Região, 14ª 

Região, 15ª Região, 16ª Região, 17ª Região, 19ª Região, 20ª Região, 21ª Região, 22ª 

Região, 24ª Região.  

À primeira vista, notamos que não existe um padrão para nomenclatura da área 

de comunicação nos tribunais. Na maioria (em nove tribunais), o título recebido é o de 

Assessoria de Comunicação Social, enquanto em três a área se denomina como Seção 

de Comunicação Social, em dois como Secretaria de Comunicação Social, em outros 

dois como Núcleo de Comunicação Social e ainda em outros dois como Coordenadoria 

de Comunicação Social. 

Dentre as atividades desempenhadas hoje pelas áreas de comunicação, 

constatamos que as predominantes são a assessoria de imprensa, redação de notícias, 

fotografia e o gerenciamento e alimentação de redes sociais (100% dos tribunais 

afirmaram realizá-las). Ainda tiveram destaque a produção de campanhas publicitárias 

e/ou institucionais e o clipping de notícias, apontados por 17, dos 18 tribunais. Também 

                                                           
22 É importante dizer que foi preciso invalidar as respostas obtidas pelo TRT-5, pois o formulário estava 
incompleto, contendo apenas resposta para três, das 20 perguntas. 
23 As respostas do TRT da 2ª Região foram obtidas tendo em vista a experiência da própria autora, que 
atua na secretaria de comunicação do órgão desde 2007. 
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chamou a atenção as atividades relativas à comunicação interna e gerenciamento do 

site/portal, selecionadas por 15 tribunais.  

O total das atividades relacionadas ficou da seguinte forma: 

 

Figura 3 – Pergunta 11 – Atividades realizadas pelos TRTs 

 
Fonte: questionário aplicado pela autora 

 

Percebeu-se, assim, a vasta gama de atividades operacionais desempenhada 

pelos departamentos de comunicação dos tribunais regionais do trabalho. Tais 

operações relacionam-se a diferentes modalidades comunicacionais, apresentando 

ligação tanto com as áreas de relações públicas e jornalismo, como com publicidade e 

propaganda. Destaca-se, ainda, que grande parcela dos tribunais evidenciou ser 

responsável pela atuação institucional em mídias televisivas (77%) e radiofônicas 

(55%), o que reflete que as atividades não se limitam à redação de notícias impressas ou 

para websites. Acredita-se que o alto número observado nesses itens guarde relação 

direta com a TV Justiça e a Rádio Justiça, criadas pelo Supremo Tribunal Federal, 

respectivamente, em 2002 e 2004, o que despertou os tribunais para as possibilidades de 

estabelecer contato mais direto com a sociedade, ofertando a oportunidade de 

veiculação de conteúdos próprios produzidos. 
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O diversificado leque de tarefas, no entanto, contrapõe-se ao número de 

integrantes das equipes. A média de pessoas que atuam nos departamentos de 

comunicação, somando-se servidores, estagiários e terceirizados, foi de dez pessoas, 

existindo, porém, grande discrepância entre o tribunal com a maior equipe (TRT-15, 

com 24 pessoas ao todo) e o de menor equipe (TRT-24, com 3 pessoas). Se 

considerarmos apenas o número de servidores, esse número médio cai para sete. 

Surpreende, também, a constatação de que, mesmo tribunais com equipes pequenas, 

com até sete pessoas ao todo, como é o caso de oito, dos 19 tribunais pesquisados, 

apresentarem a realização de até 12 diferentes atividades. Essa constatação faz-nos 

refletir sobre a necessária capacidade de “multitarefismo” e polivalência dos integrantes 

das equipes de comunicação. 

Com o objetivo de aprofundar esse conhecimento, questionou-se sobre a 

formação dos integrantes da área. Verificou-se que todos os departamentos contam com, 

no mínimo, uma pessoa com graduação em algum curso de comunicação social. A 

média de pessoas com formação técnica ou graduação na área, incluindo-se 

terceirizados, alcançou 5,3 pessoas. Muitos dos profissionais, no entanto, apresentam 

formações diversas, como em direito, administração, entre outras. Vale aqui explicar 

que, na maior parte dos órgãos do Poder Judiciário, ainda não é comum a realização de 

concursos públicos específicos para as funções relacionadas à área, como para cargo de 

jornalista, relações públicas ou publicitário. Dentre os TRTs pesquisados, somente dois 

deles (TRT-4 e TRT-21) possuem em seus quadros analistas de comunicação social, ou 

seja, servidores concursados especificamente para o desempenho da função. Nos demais 

casos, o departamento de comunicação é composto por técnicos ou analistas (da área 

judiciária ou administrativa) que, por apresentarem formação na área, acabam sendo 

lotados no setor específico. Há situações ainda em que tribunais nomeiam profissionais 

não concursados, especificamente para o desempenho do cargo de assessor de 

comunicação. 

Observamos também que, mesmo com equipes reduzidas, muitos tribunais já 

possuem subestrutura formal dentro do departamento de comunicação. Dos 18 tribunais 

pesquisados, oito têm pelo menos duas subseções em seu organograma, sendo que 

alguns tribunais chegam a ter quatro setores. Não existe, entretanto, qualquer padrão 

para tal divisão, como demonstra o quadro abaixo. 
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Quadro 2 – Denominação e subestrutura das áreas de comunicação 

 

Identificação do TRT Título da área de comunicação Subestrutura da área 

TRT da 1ª Região Assessoria de Comunicação Social - 

TRT da 2ª Região Secretaria de Comunicação Social Seção de assessoria de 

imprensa; 

Seção de redação; 

Seção de fotografia e 

publicidade; 

Seção de telejornalismo 

TRT da 4ª Região Secretaria de Comunicação Social - 

TRT da 8ª Região Assessoria de Comunicação Social Seção de cerimonial; 

Seção de artes gráficas 

TRT da 9ª Região Assessoria de Comunicação Social Seção de redação; 

Seção de serviços Figuras e 

design 

TRT da 10ª Região Núcleo de Comunicação Social Setor de jornalismo; 

Setor de cerimonial 

TRT da 11ª Região Assessoria de Comunicação Social Seção de imprensa e relações 

públicas; 

Seção de divulgação e 

comunicação; 

Seção de marketing e 

publicidade; 

Seção de revista. 

TRT da 12ª Região Assessoria de Comunicação Social - 

TRT da 13ª Região Assessoria de Comunicação Social Núcleo de jornalismo; 

Núcleo de relações públicas; 

Núcleo de TV 

TRT da 14ª Região Assessoria de Comunicação Social Seção de Rádio e TV; 

Seção de Imprensa e Mídia; 

Seção de Apoio 

Administrativo 

TRT da 15ª Região Coordenadoria de Comunicação 

Social 

Seção de cerimonial; 

Seção de imprensa; 

Seção de multimídia 
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TRT da 16ª Região Seção de Comunicação Social - 

TRT da 17ª Região Núcleo de Comunicação Social -  

TRT da 19ª Região Setor de Comunicação Social - 

TRT da 20ª Região Assessoria de Comunicação Social -  

TRT da 21ª Região Seção de Comunicação Social - 

TRT da 22ª Região Assessoria de Comunicação Social - 

TRT da 24ª Região Coordenadoria de Comunicação 

Social 

- 

Fonte: questionário aplicado pela autora 

 

Como evidenciamos, a maior parte dos TRTs (55%) ainda possui uma estrutura 

única, sem qualquer divisão oficial de atribuições no interior do departamento. 

 

3.2.1. O perfil do atual gestor 
 

Assim como apontamos a diversidade da nomenclatura do departamento de 

comunicação nos tribunais trabalhistas, observamos que o mesmo ocorre com o título 

do cargo ocupado pelo gestor da área. Mais comumente nomeado como “assessor de 

comunicação social”, o líder das atividades também recebe o título de “diretor de 

comunicação”, ou simplesmente “chefe” do núcleo ou seção de comunicação. 

A despeito da maior parte dos tribunais contar com equipes com formação em 

comunicação social, nem todos eles possuem gestores com a mesma característica. Em 

33% dos casos, o gestor é graduado em áreas diversas, como direito ou administração. 

A maioria (61%), no entanto, possui nível de especialização, como pós-graduação ou 

mestrado.  

Pela pesquisa aplicada, constatamos que em 77% dos tribunais, o gestor ocupa 

um cargo em comissão (CJ). Os demais (23%) possuem algum tipo de função 

comissionada (FC)24. Também observamos que a maior parte deles (77%) é servidor de 

carreira, ou seja, foram aprovados em concurso público, sendo os restantes (23%) 

profissionais do mercado que foram comissionados para o exercício do cargo.  

                                                           
24 A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que servidores que exercem atividades de direção, chefia 
ou assessoramento, ou seja, cargos de confiança, preenchem os chamados cargos em comissão (CJ), 
fazendo jus às verbas específicas. Existem ainda as funções comissionadas (FC), que representam outros 
tipos de verbas, destinadas a servidores que têm acréscimo de responsabilidade no desempenho de suas 
atividades. 
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Na ocasião da aplicação dos questionários, mais da metade (55%) dos gestores 

ocupava o cargo de liderança há mais de dois anos. Dentre os 18 tribunais pesquisados, 

alcançou-se a média de tempo de 40 meses (o que é equivalente a pouco mais de três 

anos) em que o assessor/diretor/chefe encontra-se nesta posição.  

Essa constatação evidencia que, diferentemente do que acontecia há alguns anos, 

existe uma tendência maior de continuidade das ações empreendidas. Com mandatos 

bienais, os presidentes dos tribunais têm o poder de escolha de quem ocupa cargos de 

direção e assessoramento, por tratar-se, na maior parte das vezes, de cargos de 

confiança. Dessa forma, o gestor da área de comunicação, comumente, permanecia 

nesta posição também por apenas dois anos, sendo substituído, ao final do mandato, por 

outro profissional escolhido pelo novo presidente.  

A constatação de nossa pesquisa leva-nos à observação de que, em grande parte 

dos tribunais do trabalho, a alta administração começa a perceber os prejuízos trazidos 

com a descontinuidade administrativa e a necessidade de se traçar e executar ações 

comunicacionais a médio e longo prazo, a fim de se obter resultados. 

 

3.2.2. TRTs e a comunicação estratégica 

 
O departamento responsável pela comunicação social em Tribunais do Trabalho 

do país é, na maior parte das vezes, subordinado diretamente à Presidência (ou à 

Secretaria-Geral da Presidência) das cortes. Apenas um dos tribunais pesquisados 

apontou estar, no organograma oficial, ligado à Diretoria-Geral. 

Tal subordinação direta, no entanto, não garante que a área de comunicação 

tenha participação ativa em processos de planejamento estratégico institucionais. Dentre 

os 18 tribunais pesquisados, apenas dois (11%) apontaram que sempre participam de 

reuniões relacionadas ao tema. Nove deles, ou seja, 50%, disseram que participam 

“quase sempre”, enquanto três (16%) responderam “raramente” e outros três (16%) 

“nunca”. Houve ainda um caso em que o TRT não soube informar a resposta a essa 

pergunta. 
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Figura 4 – Pergunta 12 

 

Fonte: questionário aplicado pela autora 

 

Com o objetivo de complementar a questão anterior, perguntou-se a respeito do 

grau de relação da área de comunicação com as metas estratégicas traçadas pela 

instituição. Novamente, apenas dois tribunais (11%) demonstraram ter “total” ligação 

com o tema25. Outras oito instituições (44%) disseram ter relação “parcial, com 

participação direta”, enquanto sete (38%) evidenciaram sua relação “parcial, com 

participação indireta”. Um dos tribunais não soube informar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Vale explicar ao leitor que não se trata dos mesmos dois tribunais que responderam às perguntas de 
forma corelacionada. No caso da primeira pergunta (participação em reuniões estratégicas), responderam 
“sempre” o TRTs-4 e o TRT-20. Já na segunda pergunta (grau de relação com as metas estratégicas), 
responderam “total” o mesmo TRT-4 e o TRT-9. 
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Figura 5 – Pergunta 13 

 

 

Fonte: questionário aplicado pela autora 

 

Buscando evidenciar o grau de entrosamento da comunicação à alta direção dos 

tribunais, questionou-se sobre o quanto a área tem poder decisório sobre as ações 

institucionais e se ela é ouvida sempre que necessário. A resposta “quase sempre” foi 

apontada pela maior parte dos tribunais (55%), enquanto “raramente” recebeu 33% das 

respostas. Nenhum tribunal respondeu “sempre” e dois tribunais não souberam 

informar. 
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Figura 6 – Pergunta 14 

 

Fonte: questionário aplicado pela autora 

 

Como expusemos anteriormente neste capítulo, desde 2012, uma resolução do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) determina que todos os tribunais do 

trabalho desenvolvam planos anuais de comunicação, a fim de embasar as propostas 

orçamentárias relacionadas às atividades e garantir uma perspectiva mais estratégica 

para a área.  

Apesar de tal determinação, não se verifica qualquer controle e tampouco 

orientação, por parte do órgão superior, para o desenvolvimento desta atividade. Dessa 

forma, perguntamos aos TRTs pesquisados se essa atividade de planejamento vem 

sendo realizada. Constatamos que apenas dois tribunais disseram que não desenvolvem 

o plano anual de comunicação, e que, portanto, a maioria (88%) o faz.  

Não sabemos, no entanto, como tal plano é desenvolvido, uma vez que não 

existe qualquer padrão ou diretriz específica para essa atividade. Visando obter mais 

informações sobre o tema e sobre a efetividade dos planos desenvolvidos, perguntamos 

a respeito da porcentagem de atividades desenvolvidas pela área de comunicação, no 

período de um ano, que estava prevista anteriormente no plano estratégico.  

Oito tribunais apontaram que aproximadamente 40% a 69% das ações realizadas 

estavam previstas no plano de comunicação. Outros sete tribunais responderam que esse 

número corresponde a 70% a 99%. Um tribunal optou pela resposta 10% a 39%, 

enquanto dois tribunais, por não desenvolverem planos de comunicação, não 

responderam à pergunta. 
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Figura 7 – Pergunta 15 

 

Fonte: questionário aplicado pela autora 

 

Endossando a pergunta anterior, questionamos quanto tempo de planejamento é 

dedicado, em média, para a maior parte das atividades desenvolvidas pela comunicação. 

Obtivemos respostas bastante diversas e nem sempre condizentes com o resultado 

apontado na questão anterior. Cinco tribunais disseram que as ações são empreendidas 

com menos de um mês de planejamento. Do lado oposto, outros cinco tribunais 

apontaram existir um ano ou mais de tempo de planejamento para as atividades. Quatro 

instituições escolheram a resposta “dois a seis meses”, enquanto três, a alternativa “seis 

meses a um ano”. Apenas um tribunal afirmou “não existir planejamento”. 
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Figura 8 – Pergunta 16 

 

Fonte: questionário aplicado pela autora 

 

Outro quesito importante que procuramos apontar em nossa pesquisa foi a 

questão do orçamento dedicado às atividades de comunicação. Independente de 

formalizarem ou não seus planos de comunicação, todos os tribunais fazem jus a verbas 

específicas para as atividades de comunicação e divulgação institucionais (mesmo que 

estas não sejam, necessariamente, gerenciadas diretamente pela área de comunicação 

social). O valor dedicado a cada tribunal, no entanto, pode variar bastante, dependendo 

do que for requerido pelas cortes e também do que órgãos superiores deferirem a elas. 

Em nosso questionário, perguntamos, primeiramente, qual o valor da verba 

orçamentária dedicada à comunicação. Grande parte dos TRTs (83%) afirmou ser de R$ 

100 mil a R$ 499 mil. Um tribunal disse obter de R$ 500 mil a R$ 900 mil, enquanto 

outro tribunal apontou ter menos de R$ 99 mil. Um único tribunal utilizou a alternativa 

“não há verba”.  
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Figura 9 – Pergunta 17 

 

Fonte: questionário aplicado pela autora 

 

Questionamos, em seguida, a respeito da execução de tais verbas, ou seja, o 

quanto do orçamento dedicados à comunicação é, de fato, gasto. A grande maioria das 

cortes respondeu efetivá-lo totalmente ou quase totalmente. Quatro tribunais apontaram 

obter 100% de execução da verba, enquanto nove tribunais apontaram a porcentagem de 

70% a 99%. Três órgãos disseram que esse dado corresponde a 40% a 69%, apenas um 

tribunal escolheu a alternativa “10% a 39%” e outro tribunal não respondeu à questão, 

por não ter verba específica.  

 

Figura 10 – Pergunta 18 
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Fonte: questionário aplicado pela autora 

 

Com esses dados em mãos, pudemos perceber que o orçamento para as 

atividades comunicacionais dos TRTs nem sempre está diretamente ligado ao que foi 

delimitado no planejamento de comunicação. Isso porque nem todos os tribunais 

pesquisados apresentaram respostas que poderiam nos levar a tal conclusão. O TRT-10, 

por exemplo, foi um dos poucos tribunais que afirmou que não desenvolve planos 

anuais de comunicação. Em contrapartida, suas atividades são, comumente, planejadas 

com um ano ou mais de antecedência e a execução de sua verba de comunicação chega 

aos 100%. Acreditamos, assim, que, apesar do tribunal não formalizar suas estratégias 

em um plano específico, suas ações devem passar por etapas de elaboração e posterior 

execução. 

Outro exemplo pode ser o TRT-15, que evidenciou desenvolver o plano de 

comunicação e executar totalmente seu orçamento. No entanto, apenas 40% a 69% dos 

projetos desenvolvidos estavam previstos no plano. Tal informação faz-nos crer que 

parte da verba orçamentária acabou sendo dedicada a ações que não estavam previstas, 

inicialmente, no planejamento de comunicação efetuado. 

Com o mesmo intuito de buscar dados que evidenciem se os tribunais vêm 

atuando de forma mais estratégica, no que se refere à comunicação organizacional, 

perguntamos sobre a medição de resultados. Apontamos que a maior parte dos órgãos 

(66%) realiza avaliações das ações empreendidas. Outros 27% disseram que apenas 

raramente o fazem. Somente um tribunal disse que nunca realiza tais balanços e outro 

tribunal não soube informar a resposta a essa pergunta. 
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Figura 11 – Pergunta 19 

 

Fonte: questionário aplicado pela autora 

 

A última pergunta do questionário referiu-se à preocupação dos tribunais em 

promover constantes aperfeiçoamentos às atividades, por meio da capacitação de seus 

profissionais. Oito dos tribunais pesquisados (44%) disseram que isso ocorre raramente, 

enquanto sete tribunais (38%), que ocorre quase sempre. Um tribunal disse que isso 

sempre acontece, enquanto dois não souberam informar. 

 

Figura 12 – Pergunta 20 

 

Fonte: questionário aplicado pela autora 
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O questionário aplicado evidenciou interessantes questões acerca da 

comunicação desenvolvida hoje pelos tribunais trabalhistas. Inicialmente, observou-se a 

grande quantidade de tarefas que estão sob a responsabilidade da área, sendo que 

nenhum dos tribunais tem tais atividades restritas à assessoria de imprensa, como 

outrora. A diversidade das ações empreendidas, certamente, foi o que levou oito dos 

tribunais pesquisados a possuir subestrutura formal, dividindo atribuições. Chama a 

atenção, no entanto, o baixo número de integrantes das equipes. Mesmo tribunais que 

possuem três seções no interior da área de comunicação, como, por exemplo, o TRT-13 

e do TRT-14, contam, respectivamente, com equipes de cinco e quatro servidores ao 

todo. 

Apesar de acreditarmos que, na prática, departamentos de comunicação com 

equipes reduzidas não conseguem delimitar da melhor forma possível o exercício de 

todas as atividades que estão sob sua responsabilidade, podemos perceber que a 

nomenclatura “assessoria de comunicação”, utilizada pela maior parte dos TRTs, pode 

estar defasada. Isso porque, com o grande rol de tarefas desempenhadas e ainda as cada 

vez mais necessárias atribuições de planejamento e gestão, os departamentos, já há 

algum tempo, deixaram ter como papel principal o simples assessoramento. Hoje, seu 

leque de atribuições e funções os aproxima do conceito de secretaria, devendo ser o 

gestor da área um verdadeiro diretor, capaz de gerenciar todas as atividades, dando as 

diretrizes necessárias para sua correta execução, e definindo ainda ações de médio e 

longo prazo, condizentes com o planejamento estratégico da instituição. Também 

vivenciada no âmbito da iniciativa privada, Bueno (2009, p. 229) aborda a questão: 
O assessor de imprensa não se restringe mais a assessorar. Ele mudou de 
status porque a complexidade das organizações e do próprio trabalho de 
relacionamento com os veículos o obrigou a isso (...) sua tarefa se ampliou 
consideravelmente. (BUENO, 2009, p. 229). 

 

Por meio da aplicação dos questionários, pudemos observar também que a 

comunicação no Judiciário Trabalhista conta com verbas orçamentárias relativamente 

altas, variando, em média, entre R$100 mil e R$499 mil por ano, e com execução 

praticamente total desses valores. Bueno (2009, p. 37), mais uma vez, trata deste tema 

no âmbito da comunicação empresarial. 

É verdade que algumas empresas, particularmente as multinacionais 
(brasileiras ou não), já destinam recursos importantes para a realização de 
trabalhos/ações de comunicação voltados para os seus públicos internos e 
externos. Esse fato, no entanto, não garante à atividade a condição de 
estratégica porque, em geral, o staff de comunicação não participa, 
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efetivamente, do processo de tomada de decisões. Quase sempre, o setor que 
gerencia a comunicação se subordina a uma área técnica ou administrativa 
(marketing, recursos humanos, planejamento etc.) e apenas executa trabalhos 
definidos em instâncias superiores. Assume, portanto, uma condição 
prioritariamente operacional, tática, “tarefeira”, desvinculada de uma 
perspectiva verdadeiramente estratégica (BUENO, 2009, p. 37). 

 

Trazida à tona por diversas vezes em encontros nacionais dos assessores, 

conforme mostrou o registro em cartas e atas analisadas anteriormente neste capítulo, a 

obtenção de orçamento específico para a comunicação, certamente, representou uma 

importante conquista para os assessores do Judiciário, que passaram a ter meios de 

viabilizar ações maiores (e mais custosas). Assim como coloca Bueno, no entanto, a 

simples existência de verba – por maior que seja - não elevou a comunicação à posição 

de área estratégica. Em nosso questionário, um número expressivo de participantes 

afirmou que raramente podem influenciar ou são consultados a respeito de decisões 

administrativas das cortes. Um número menor, mas que ainda assim merece atenção, 

disse que nunca tem a oportunidade de serem ouvidos. 

Mesmo com dados como esses, acredita-se que muitos dos tribunais pesquisados 

tiveram, nos últimos anos, grande avanço no que se refere à comunicação 

organizacional. A maior parte, por exemplo, afirmou que as ações desenvolvidas 

passam por etapas de concepção e elaboração prévias, e que a área guarda relação, pelo 

menos parcial, com os processos de planejamento estratégico das instituições. 

A fim de aprofundar tais questões e entender mais sobre a atuação da 

comunicação organizacional na Justiça do Trabalho, realizamos entrevistas semi-

estruturadas26 com três TRTs, de diferentes regiões do país, as quais detalharemos a 

seguir. 

 

3.2.3. Dia a dia operacional x gestão estratégica 
 

Na aplicação do questionário de pesquisa, pudemos verificar a grande 

quantidade de tarefas desenvolvidas pelos departamentos de comunicação dos TRTs 

brasileiros, fato que se contrapõe, muitas vezes, às equipes reduzidas e à falta de 

estruturação interna para divisão de atribuições. A partir dessa observação, perguntamo-

nos como se daria a rotina desses profissionais, tão assoberbados com atividades 

                                                           
26 O roteiro utilizado para realização de tais entrevistas encontra-se no Apêndice C do presente trabalho. 
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diversas e operacionais, e ao mesmo tempo com a necessidade de serem gestores 

estratégicos, desenvolvendo planos e os executando. 

Para obter mais detalhes sobre esse tema, ampliando e detalhando as questões 

levantadas com a aplicação do questionário, realizamos entrevistas em profundidade 

com gestores da área de comunicação de três tribunais trabalhistas. A seleção dessa 

amostra foi feita, primeiramente, levando-se em conta a localização geográfica dos 

tribunais, buscando-se escolher um de cada região diferente do país. Com base nisso, 

estudamos as respostas obtidas no questionário e elegemos, dentre aqueles que, 

aparentemente, apresentavam uma comunicação com potencial estratégico, os que 

também mostraram-se mais disponíveis para o aprofundamento da pesquisa. Foram 

eles: TRT da 4ª Região (Rio Grande do Sul), TRT da 8ª Região (Pará e Amapá) e TRT 

da 1ª Região (Rio de Janeiro). 

As entrevistas foram realizadas por telefone, nos dias 19 de maio (TRT-RS), 28 

de maio (TRT-PA) e 4 de junho de 2014 (TRT-RJ). Buscamos fazer com que elas se 

assemelhassem mais a uma conversa, de tal forma que, mesmo contando com um 

roteiro prévio de perguntas, não nos limitamos a ele, deixando o entrevistado à vontade 

para falar sobre as questões relativas à sua rotina, atribuições e desafios.  

Os três entrevistados assemelham-se em estrutura (coincidentemente, todos 

possuem nove profissionais, somando-se servidores e estagiários), e em atividades 

desenvolvidas. Todos realizam assessoria de imprensa, clipping de notícias, fotografia, 

diagramação e produção gráfica, campanhas publicitárias e institucionais, comunicação 

interna, gerenciamento de redes sociais e redação de notícias. Dois deles (TRT-1 e 

TRT-8) também produzem mídia radiofônica ou podcast, e dois (TRT-1 e TRT-4) 

também fazem mídia televisiva. O TRT-8 acumula ainda atribuições de organização de 

eventos, cerimonial e gerenciamento do portal do tribunal na internet. 

Mesmo com tantas atribuições, os três gestores afirmaram que dedicam parte do 

tempo a atividades de planejamento. O primeiro dos entrevistados, Gabriel Borges 

Fortes, assessor de comunicação do TRT-4 (Rio Grande do Sul), mencionou a 

realização de reuniões semanais de pauta, sempre às segundas-feiras, com toda a equipe 

da comunicação social. O objetivo é organizar as atividades da semana e dividir 

atribuições. Com relação a um planejamento de longo prazo, o gestor disse que todos os 

esforços são empreendidos para que o que foi previsto no Plano de Comunicação seja 

efetuado. Ele admite, no entanto, que alguns projetos acabam por ser adiados, por causa 

de demandas mais urgentes, que não haviam sido previstas anteriormente. Segundo ele, 
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por conta da agenda da comunicação ser factual, algumas iniciativas, as quais recebem o 

nome de “projetos especiais”, são, muitas vezes, “empurradas para frente”. Mas, mesmo 

sofrendo alguns atrasos, elas são executadas.  

De acordo com o gestor do TRT-4, tais projetos guardam relação direta com o 

planejamento estratégico da instituição. Desde que passaram a integrar o comitê gestor 

da estratégia, os servidores da comunicação viraram fonte de informação dentro do 

tribunal. “Até mesmo os desembargadores nos ligam para ter informação”. Nesse 

sentido, Gabriel acredita que a comunicação do TRT-4 vem alcançando, cada vez mais, 

a posição de órgão estratégico. Segundo ele, as “portas” da Presidência e da alta cúpula 

da instituição estão sempre abertas e há integração direta com as demais áreas 

administrativas do tribunal. Ele menciona ainda a autonomia concedida à comunicação, 

que tem liberdade de propor projetos (que raramente são vetados).  

Para o assessor do TRT gaúcho, a realização de tantas atividades operacionais 

concomitantemente com o planejamento e a execução de projetos estratégicos é possível 

graças à capacidade da equipe, que é pró-ativa e, além de “apagar incêndios”, sabe 

como preveni-los. Foi mencionada também a flexibilidade da equipe, que não se limita 

apenas às atividades de rotina e “encara” outros projetos que nem sempre têm relação 

direta com a comunicação. De acordo com Gabriel, essa postura foi determinante para 

que a assessoria de comunicação conquistasse o reconhecimento interno como área 

estratégica. Ele afirma, no entanto, que ainda é possível avançar em certos pontos, como 

na realização de campanhas institucionais, tanto para o público interno como externo, 

que podem ser melhor elaboradas.  

No quesito da comunicação externa, o Tribunal da 4ª Região apostará na 

ampliação da Web TV, produzindo peças telejornalísticas próprias, a fim de levar 

informações à população de forma leve e acessível. Para tanto, o órgão tem o projeto de 

terceirizar a parte operacional desta atividade. 

Já no âmbito da comunicação interna, o objetivo é realizar mais campanhas 

institucionais e perpetuar os trabalhos de interação direta com magistrados e servidores, 

iniciado com a inauguração do “Portal Vox”, que é a intranet do Regional, onde são 

publicadas diversas matérias sobre saúde, sustentabilidade, cultura etc., e onde todos 

podem publicar comentários (que não são censurados). Gabriel diz que o portal interno 

é uma das atividades mais importantes executadas pela assessoria de comunicação, 

justamente por permitir a interação com o público interno. Além dos comentários, são 

colocadas, no mesmo local, enquetes que visam verificar a opinião dos juízes e 
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servidores sobre determinadas questões. Os resultados embasam a realização de novas 

matérias e novos projetos. 

Com apenas quatro servidores e cinco estagiários, a assessoria de comunicação 

do TRT da 8ª Região foi o segundo órgão que detalhamos em entrevista. O gestor 

responsável, Edney José Martins Pereira, relatou-nos as inúmeras atividades 

desenvolvidas hoje pela área. Segundo ele, atualmente, a comunicação interna está entre 

as ações prioritárias, pois havia a constatação do alto grau de insatisfação do público 

interno. Com isso, o corpo diretivo do tribunal definiu como prioridade a mudança 

desse quadro. Assim, com base em dados obtidos em pesquisa interna que evidenciou 

que o público acessa com frequência o e-mail corporativo, foram desenvolvidos projetos 

e novos canais de comunicação, como uma newsletter eletrônica semanal, sempre 

levando as principais notícias da intranet para a caixa de e-mails de cada magistrado e 

servidor. 

Outra iniciativa com potencial estratégico relatada por Edney é a Semana 

Institucional, evento no qual a comunicação tem envolvimento direto, e que consiste na 

realização de uma semana de debates, dos quais participam apenas magistrados e 

servidores, com o objetivo de discutir temas administrativos e judiciais, relacionados ao 

dia a dia do tribunal. De acordo com o gestor, a área de comunicação faz parte de todo o 

projeto de idealização dessa iniciativa e também elabora toda a campanha de incentivo à 

participação nesse evento. No último ano, o subtítulo para a Semana Institucional foi 

“Repensando a 8ª Região” e todas as estratégias para o sucesso da ocasião foram 

traçadas pelos integrantes da comunicação. 

De acordo com o entrevistado, a comunicação do TRT-8 também mantém 

relação direta com outros projetos, como os relacionados à cultura e à memória da 

instituição. Essa participação direta, que não se dava há pouco tempo, vem sendo 

fundamental para o estreitamento de laços entre a área de comunicação e outros setores 

do órgão, o que vem colaborando para que o resto da organização deixe de ver as 

atividades exercidas como “supérfluas” ou mesmo como “coluna social”, como relatou 

Edney. 

Mesmo acumulando diversas atividades operacionais, até mesmo de mestre de 

cerimônias e organizador de eventos, o gestor afirma que a comunicação no TRT-8 

caminha para se tornar cada vez mais estratégica para a instituição. Segundo ele, há um 

tempo deixou-se de priorizar a assessoria de imprensa, como outros órgãos ainda fazem, 

optando pelo desenvolvimento de projetos mais amplos, e que comecem pela 
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comunicação interna. Ele aponta que, hoje, cerca de 80% do que foi previsto no plano 

de comunicação se torna realidade. 

No TRT-1, entrevistamos a assessora Alessandra Martins, que nos relatou o 

vasto leque de atividades desenvolvidas e enfatizou o necessário perfil multidisciplinar 

e proativo da equipe, composta por oito servidores e um estagiário. A área de 

comunicação do TRT carioca também tem ligação com a maior parte dos projetos 

institucionais e vem sendo cada vez mais procurada para a elaboração de campanhas 

internas e externas. Como exemplo, a gestora cita o desenvolvimento do planejamento 

estratégico 2015-2020, para o qual a alta cúpula solicitou a criação de estratégias que 

incentivassem o envolvimento de todos os membros da instituição.  

A grande quantidade de eventos promovidos pelo TRT-1 também foi apontada 

pela gestora. A área de comunicação participa diretamente de alguns, enquanto de 

outros apenas realiza a cobertura jornalística, com fotografias, redação da notícias e 

publicação do material no portal ou em outros canais de comunicação - atividades 

normalmente feitas por apenas um integrante da equipe, que acumula todas essas etapas.  

Com relação ao planejamento de comunicação, Alessandra relatou que 

semanalmente buscam realizar reuniões de pauta, para fazer a escala dos eventos e 

discutir projetos. Ela admite, no entanto, que isso nem sempre é possível, tendo em vista 

a “correria do dia a dia”. Mesmo assim, afirmou que “boa parte” do plano de 

comunicação vem sendo cumprida, e citou os inúmeros trâmites burocráticos do 

tribunal para realizar licitações como um dos impasses para realização de certos 

projetos. 

O contato com o corpo diretivo no TRT-1, apesar de direto, não é o suficiente 

para obtenção do apoio necessário para concretização de certas iniciativas. Alessandra 

citou como exemplo o projeto de criação de uma revista impressa mensal voltada ao 

público interno, que foi vetado pelos dirigentes. A idealização da iniciativa havia 

partido de dados obtidos em uma pesquisa de clima organizacional realizada pelo 

tribunal. 

A gestora reconhece muitos avanços do órgão no que se refere à comunicação, 

mas afirma que a luta para demonstrar a importância da atuação da área ainda é muito 

grande e que este é o principal desafio imposto a ela e aos servidores da assessoria. 

As entrevistas em profundidade realizadas com o TRT-4, TRT-8 e TRT-1 

exemplificaram e ratificaram algumas das informações obtidas na aplicação dos 

questionários. Pudemos perceber que a situação das áreas responsáveis pela 



103 
 

comunicação nos tribunais trabalhistas evoluiu e que elas estão, cada vez mais, 

ganhando importância interna e externamente.  

Se antes a comunicação era vista apenas como um setor que realizava 

divulgação (ou ainda apenas contatos com a imprensa), hoje essa realidade começa a se 

transformar. Os três tribunais relataram o crescimento da procura do departamento de 

comunicação por outros setores, que passaram a solicitar verdadeiras campanhas a fim 

de gerar adesão, incentivo ou mesmo reflexão em seus diferentes públicos sobre 

determinados assuntos relacionados à instituição. Observou-se também que os três 

gestores relataram manter contatos diretos com a alta cúpula dos órgãos, requisito este 

fundamental para realização de uma comunicação mais eficaz e estratégica.  

Quando perguntados sobre se se sentem como “apagadores de incêndio” em suas 

rotinas, os entrevistados também manifestaram respostas semelhantes, no sentido de que 

os “incêndios” acontecem, mas que conseguem gerenciá-los, e executar o que estava 

planejado, mesmo que certos projetos sofram atrasos. Percebeu-se, no entanto, que 

alguns gestores aparentam dedicar-se mais à idealização de grandes projetos, em 

detrimento das atividades cotidianas, enquanto outros, inversamente, acabam 

priorizando demandas, eventos e outras ações mais imediatas. Vale ressaltar que os 

tribunais entrevistados diferem em tamanho, estrutura e volume processual, fato que, 

certamente, influencia no quantitativo de tarefas diárias solicitadas. 

Apesar de apresentarem preocupações com o estabelecimento de ações e 

projetos de médio e longo prazos, nenhum dos entrevistados afirmou realizar com 

frequência pesquisas ou diagnósticos para embasar tal planejamento. Apenas o TRT-4 

relatou promover com frequência enquetes para o seu público interno e utilizar os 

resultados obtidos no desenvolvimento do plano estratégico de comunicação. Os outros 

dois tribunais relataram que já fizeram uso de resultados de pesquisas de clima 

organizacional para elaborar projetos, mas não fazem desta prática um hábito. Com 

relação ao público externo, nenhum dos tribunais afirmou já ter realizado pesquisas de 

opinião ou avaliações de suas atividades. Nesse sentido, verificou-se ainda que os três 

tribunais pesquisados possuem perfis em redes sociais, como o Facebook, no entanto, a 

breve análise realizada levou à conclusão de que tal utilização concentra-se mais na 

divulgação de informações do que na interação com seus públicos. 

Apesar de redigirem anualmente seus planos de comunicação, percebeu-se que, 

em tais documentos, os tribunais limitam-se à descrição de projetos que pretendem 

desenvolver e à relação de seus respectivos custos, sem, contudo, apresentar 
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embasamento em dados concretos. Assim como evidenciamos no capítulo anterior, a 

construção de cenários internos e externos verifica-se como atributo essencial para 

realização da comunicação estratégica, uma vez que rejeita “achismos” e foca 

exatamente nos problemas e nos resultados almejados.  

Por fim, outra questão verificada foi a inexistência de documentos norteadores 

para os trabalhos de comunicação estratégica, como políticas de comunicação. Nenhum 

dos tribunais apresentou seguir diretrizes bem estabelecidas, tampouco ter orientações 

para questões institucionais também relacionadas à comunicação, como o atendimento 

ao público da linha de frente, por exemplo.  

As entrevistas realizadas puderam demonstrar um pouco mais sobre a realidade 

da comunicação organizacional em tribunais do trabalho, uma vez que situações 

semelhantes às das instituições pesquisadas também são verificadas em outros TRTs do 

país. Observou-se o empenho dos gestores para o fortalecimento da área de 

comunicação em seus tribunais, por meio do contato direto com a Presidência e do 

envolvimento em diferentes projetos institucionais, inclusive em ações estratégicas. Os 

gestores entrevistados também manifestaram preocupação com o planejamento de suas 

atividades, assim como com a execução da verba orçamentária anual concedida. Sabe-

se, no entanto, que, mesmo tendo consciência da importância do pensamento 

estratégico, muitos ainda dedicam grande parte de seu tempo a atividades rotineiras, 

chegando, em alguns casos, a realizar eles próprios tarefas operacionais, como redação 

de notícias, fotografia, reportagens em vídeo, e tantas outras. Essa realidade se dá em 

virtude da quantidade de demandas direcionadas aos departamentos, que, como já 

evidenciamos, contam com equipes reduzidas. O planejamento, por sua vez, acaba 

ficando restrito à descrição de projetos, que são, muitas vezes, executados de forma 

semelhante às demais tarefas diárias, ou seja, sem embasamento em dados prévios, sem 

o conhecimento profundo dos públicos aos quais se destinam e também sem medição de 

seus efeitos e resultados alcançados.  

Acredita-se que, diferentemente de um passado recente, a comunicação em 

tribunais do trabalho tem participado da idealização e execução de ações e projetos 

institucionais, tendo sua importância cada vez mais reconhecida pela alta administração 

para o sucesso de iniciativas. O caráter meramente mecanicista, que coloca a 

comunicação como sinônimo de “divulgação” vem, assim, aos poucos sendo superado. 

Presidentes, diretores e o público em geral já começam a ver os efeitos que campanhas 

comunicacionais, por exemplo, podem gerar, e lançam seus olhares para questões como 
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motivação e integração do corpo de funcionários e sua relação com a produtividade e 

alcance de metas estabelecidas. Todavia, ainda há muito a se avançar. Na pesquisa que 

realizamos, observamos que grande parte dos gestores já participa de reuniões de 

comitês de estratégia e tem projetos diretamente ligados a metas da instituição. No 

entanto, acredita-se que a comunicação ainda não esteja verdadeiramente inserida nos 

processos decisórios no âmbito da organização. Assim como expusemos em capítulo 

anterior, para que possa atuar de forma estratégica, é preciso mais do que a concepção e 

realização de projetos – por maiores que sejam. É necessário que a comunicação esteja 

diretamente ligada à gestão administrativa da organização, sendo consultada a respeito 

de todos os seus atos, podendo adequar todos os discursos e ações da instituição para os 

mesmos fins.  

 

3.3. Uma nova comunicação para um novo tempo 
 

Como já evidenciamos, a aplicação dos questionários e as entrevistas em 

profundidade realizadas revelaram que a comunicação organizacional desenvolvida no 

âmbito dos tribunais do trabalho do país evoluiu e teve seu rol de atribuições 

consideravelmente ampliado ao longo dos últimos anos. Sua importância para as 

instituições, certamente, cresceu e as áreas passaram a ser cada vez mais requisitadas. 

Esse aumento está relacionado tanto ao controle cada vez maior de órgãos superiores 

em questões relacionadas a planejamento e correta aplicação de recursos, como também 

à maior cobrança da sociedade civil em geral por eficiência, transparência e publicidade 

dos atos públicos.  

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, cidadãos brasileiros 

passaram a ser cada vez mais conhecedores de seus direitos. Tempos recentes nos 

mostram que, além de uma maior consciência, a sociedade atual encontra-se menos 

tolerante e mais ativa no que se refere à cobrança por resultados e por serviços de 

qualidade.  

Ao encontro de tal tendência, foram promulgadas leis que visam garantir mais 

transparência aos atos públicos, como a Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de 

Acesso à Informação, que passou a exigir de instituições públicas dos três poderes que 

deem publicidade a seus atos por meio da internet e que também entreguem 

informações solicitadas por cidadãos em prazos preestabelecidos. 
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Da mesma forma, veículos da imprensa intensificaram a publicação de notícias e 

reportagens envolvendo denúncias de ineficiência, pouca transparência etc. No caso do 

Poder Judiciário, Maccalóz (2002, p.9) explica que a grande mídia o “descobriu” há 

cerca de vinte anos, tornando-o, desde então, notícia frequente em jornais, rádios e 

televisão. 

Quando os meios de comunicação começaram a fazer da Justiça e dos seus 
magistrados matéria constante de suas análises e informações, patrocinaram 
pesquisas de opinião e descobriram um público muito interessado, 
consumidor voraz de notícias com informação sobre processos e partes, 
entremeadas de denúncias sobre corrupção, excessivos gastos, nepotismo 
[...] (MACCALÓZ, 2002, p. 11) 

 

Como já expusemos no início deste capítulo, a figura do assessor de imprensa do 

Poder Judiciário surgiu neste cenário, visando à defesa (e talvez até mesmo à 

camuflagem) de questões relacionadas à imagem da instituição e de seus membros. Na 

atualidade, porém, essa função puramente defensiva sofreu mudanças. Vimos na 

pesquisa realizada, por exemplo, que gestores de comunicação em tribunais do trabalho 

têm atribuições que em muito perpassam a reativa assessoria de imprensa de outrora. 

Todos os tribunais participantes relataram desenvolver trabalhos em redes sociais, 

estabelecendo um contato mais direto com a sociedade. Não foi objeto de nosso estudo 

a análise de como tal contato tem se estabelecido (sabe-se que muitos acabam por 

utilizar esses novos canais de forma unilateral e apenas informativa). Todavia, acredita-

se que alguns dos órgãos27 já buscam efetivar o uso dessas mídias com propósitos de 

interação e aproximação com seus stakeholders.  

Em se tratando de órgãos públicos e ainda mais de tribunais que compõem a 

Justiça do Trabalho, guardiã dos direitos dos trabalhadores, tal postura faz-se não 

apenas interessante, como necessária, uma vez que vai ao encontro do que prevê a 

comunicação pública28, no sentido de se pautar pelo interesse geral e pelo ato de ouvir 

demandas, expectativas e interrogações sociais. Muito além da divulgação dos atos 

                                                           
27 Como exemplo no âmbito do Judiciário Trabalhista, pode-se citar a atuação do Tribunal Superior do 
Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo), que vem promovendo campanhas 
e ações integrativas e colaborativas por meio de seus canais no Facebook (www.facebook.com/tstoficial e 
www.facebook.com/trtsp2). No caso do TRT-2, a experiência da autora permite relatar que provocar 
manifestações e fornecer respostas a todas as indagações obtidas por intermédio das redes sociais vêm 
sendo uma prioridade para a comunicação organizacional da instituição. 
28 Existem diferentes conceitos para o termo “comunicação pública”. No entanto, o conceito mais 
amplamente utilizado na academia brasileira, no qual também nos baseamos para elaboração deste estudo, 
é o do francês Pierre Zémor (1995), que em sua obra La Communication Publique – que sais-je? o 
descreve como sendo aquele que se legitima pelo amplo interesse da sociedade e que tem a função de 
aumentar o conhecimento e o senso de cidadania de seus membros.  

http://www.facebook.com/tstoficial
http://www.facebook.com/trtsp2).
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administrativos e das decisões judiciais de suas cortes, a comunicação organizacional 

dos tribunais na atualidade necessita se basear em tais ideais, que compreendem 

conceitos como a inclusão social, ação social organizada, parceria e cooperação, 

balanço social, gestão democrática, ética e transparência (TORQUATO, 2012, p.53).  

Vale ressaltar, entretanto, que tais quesitos não se restringem apenas ao contato 

das instituições públicas com os cidadãos, dizendo respeito também à comunicação 

estabelecida no interior das organizações, com seus próprios magistrados, servidores, 

estagiários e funcionários terceirizados. Na pesquisa realizada, apuramos que nem todos 

os tribunais dedicam seus esforços à comunicação interna (três dos 18 TRTs afirmaram 

não ter ações voltadas nesse sentido). De acordo com Rua (1999, p. 294), a valorização 

dos recursos humanos na administração pública brasileira representa ainda uma grande 

lacuna.  

Para que a comunicação organizacional seja efetivada com sucesso, cumprindo 

com suas funções sociais e também colaborando para o alcance de objetivos 

institucionais, faz-se essencial que a comunicação interna seja vista como prioridade.  

É necessário criar novos paradigmas na comunicação interna compatíveis 
com a afirmação da cidadania e conceitos modernos de gestão corporativa e 
sustentabilidade. As empresas sintonizadas com o novo cenário 
compreendem que o comprometimento esperado por parte dos funcionários 
somente será conseguido dentro de culturas organizacionais pautadas por 
ambientes democráticos, que estimulem a participação voluntária e que as 
contribuições dos funcionários sejam reconhecidas, valorizadas e 
remuneradas em função dos objetivos definidos pela empresa (SILVEIRA, 
2012, p. 142).  

 

A mesma temática é abordada por Bueno (2009, p. 47) e pode ser facilmente 

aplicada às necessidades da comunicação organizacional e da comunicação pública 

desenvolvida pelos tribunais brasileiros na atualidade.   
A comunicação de excelência, nos tempos modernos, está umbilicalmente 
associada ao exercício da cidadania, à gestão da responsabilidade social, ao 
respeito à diversidade e à valorização profissional e pessoal. Como sistemas 
abertos, portanto em interação permanente com o meio ambiente (a 
comunidade, o mercado, a sociedade em geral), as organizações devem 
cultivar o diálogo, a transparência e a relação saudável com todos os 
públicos de interesse. A convivência exige aproximação, não 
distanciamento; exige diálogo, não afirmação de autoridade (BUENO, 2009, 
p. 47). 

 

Assim como expusemos em capítulos anteriores do presente estudo, a Justiça 

brasileira vem voltando-se, cada vez mais, para questões como planejamento e 

administração estratégica, em busca de se tornar mais eficaz e de garantir mais 
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qualidade na prestação de seus serviços jurisdicionais. Atrelando tais questões a 

conceitos como a democratização da informação e a valorização das pessoas, Rua 

(1999, p. 285) afirma que organizações públicas devem buscar formas de atuação cada 

vez mais gerenciais e inovadoras.  
Para que a inovação ocorra, é essencial a democratização do conhecimento e 
das decisões, implicando descentralização, desconcentração, 
horizontalização, investimento em capital humano, flexibilização e abertura 
para relação com usuários e clientes (RUA, 1999, p. 285). 
 

Ainda segundo a autora, a capacidade de inovar das instituições – atributo que as 

levará aos resultados almejados - está diretamente associada a complexas questões 

relativas à cultura empresarial e a sua identidade. Apesar de nosso estudo não ter 

aprofundado aspectos da cultura organizacional nos tribunais do trabalho, sabemos que 

o ambiente prevalecente ainda é marcado pelo conservadorismo e pela hierarquia rígida, 

por imposições do próprio sistema de funcionamento da Justiça, por mais que já existam 

iniciativas tentando suavizar essa situação (como as relatadas pelo TRT-4 e TRT-8 

durante as entrevistas).  

Dessa forma, acredita-se que um dos grandes desafios para a comunicação 

desenvolvida pelos tribunais brasileiros seja o de encontrar meios para gerar ambientes, 

interna e externamente, mais colaborativos e propícios ao diálogo, caminhando assim 

para o estabelecimento de instituições não apenas socialmente democráticas, como 

também eficazes, inovadoras, ativas e criativas na busca por soluções para seus 

problemas. 

Sobre tal desafio, Bueno (2014, p.100) dispõe: 

Em estruturas autoritárias, como as que caracterizam boa parte de nossas 
organizações, a implementação de uma cultura de comunicação costuma 
parecer uma tarefa irrealizável, mas é preciso insistir nesta proposta (até 
porque é fundamental estarmos dispostos a viabilizar nossas utopias). Não há 
sobrevivência para as organizações que continuarem apostando na repressão, 
na censura, no assédio moral, para silenciar os públicos internos e impedir a 
livre expressão de suas ideias e opiniões (BUENO, 2014, p. 100).  

 

Compartilhando visão semelhante, Torquato afirma que as organizações não 

devem apenas adotar políticas que se coadunem com a cultura interna existente. 

“Culturas tradicionais necessitam de fortes injeções do moderno, sob pena de não 

acompanharem os tempos de mudanças” (2012, p. 5). De acordo com o autor, cabe à 

comunicação o preparo da cultura da organização e sua adequação às novas realidades. 

Para tanto, ele traça um rápido roteiro que deve embasar o planejamento dessas ações 
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no contexto contemporâneo: conhecer bem o perfil dos stakeholders; ter um objetivo 

claro em mente; escolher corretamente a linguagem, os canais e os métodos que serão 

utilizados; treinar pessoas; realizar ajustes; e controlar as reações obtidas 

(TORQUATO, 2012, P. 74). 

A comunicação organizacional dos novos tempos deve, portanto, analisar 

constantemente os cenários internos e externos nos quais estão estabelecidas, 

conhecendo e interagindo com seus públicos e encarando-os como sujeitos ativos nos 

processos comunicacionais. Como já relatamos, observamos, nesse sentido, que 

tribunais trabalhistas ainda não realizam tais análises e que, apesar de demonstrarem 

preocupações com a organização de projetos e planejamento orçamentário, mantêm-se, 

em grande parte, focados em rotinas táticas e operacionais. Para que atinjam e se 

solidifiquem no patamar da comunicação estratégica, é preciso que transitem 

definitivamente do sistema unilateral de comunicação para uma nova forma de 

administração, que preveja diálogo, pesquisas e mensuração de resultados de forma 

permanente.  

Das tarefas cotidianas desenvolvidas às recentes preocupações com 

planejamento e gestão estratégica de suas atividades, nosso estudo buscou evidenciar o 

atual quadro em que se encontra a comunicação desempenhada pelos tribunais do 

trabalho, relatando as importantes mudanças já vivenciadas pela área desde sua criação, 

assim como os inúmeros desafios que ainda precisam vencer.  

Com visão otimista do futuro, Sadek (2009, p. 277) afirma que o Poder 

Judiciário vem passando por importantes transformações e se aproximando cada vez da 

sociedade. 

O sistema de Justiça como um todo vem se tornando mais visível, tanto para 
a população como para os agentes públicos. Muitas mudanças - 
constitucionais, infraconstitucionais, de gerenciamento, de mentalidade – 
têm ocorrido, ainda que a maior parte não tenha ainda desenvolvido todo o 
seu potencial. O fato de o sistema de Justiça e suas instituições terem 
passado a constar da agenda de debates permite afirmar que a redoma foi 
quebrada. O desenrolar dos passos já dados dependerá, em grande medida, 
de debates e pressões que transformem a importância da Justiça de retórica 
em movimentos reais (SADEK, 2009, p.277). 

 

Esperamos, dessa forma, que o presente trabalho propicie a intensificação de 

debates acerca do tema e colabore para tornar realidade a existência de uma 

comunicação que atue com cada vez mais eficácia, em prol da excelência da prestação 

dos serviços jurisdicionais em nosso país.  



110 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Atuando há sete anos na Secretaria de Comunicação Social do TRT da 2ª 

Região, pudemos observar - nesse não tão longo período – significativos avanços no 

que se refere à comunicação desenvolvida no âmbito da Justiça especializada em 

relações do trabalho no Brasil. Restritas, na maior parte dos casos, à parca atualização 

de notícias nas páginas da internet, a reativos contatos com a imprensa e ao clipping de 

notícias - ainda feito de forma artesanal – as assessorias de comunicação lutavam, já 

nessa época, por aquilo que achavam que seria a solução para a precariedade dos 

trabalhos desenvolvidos até então: verba orçamentária.  

O “sonho” foi realizado em 2011, quando, a partir do ano seguinte, todos os 

TRTs passaram a ter de dedicar rubrica específica às atividades de comunicação e 

divulgação institucionais. A novidade foi recebida com euforia pelos assessores de 

comunicação que, a partir de então, vislumbravam possibilidades de realizar projetos 

ousados, adquirir equipamentos e expandir as atividades, podendo até mesmo terceirizar 

parte dos trabalhos. As mudanças, no entanto, não foram tão mágicas quanto se 

desejava. Algumas assessorias viram-se confusas no que se referia a licitações e a todos 

os burocráticos procedimentos de aquisição de bens ou contratação de serviços em 

órgãos públicos. Outras, sequer tinham meios para projetar as atividades e definir os 

montantes necessários. O resultado foi a sobra de dinheiro em alguns casos, a falta em 

outros, algumas importantes iniciativas realizadas, mas, sobretudo, a evidência de que 

apenas cifras não garantem a realização de projetos estratégicos de comunicação.  

Tal visão, todavia, não é unânime. Tanto levando-se em conta questões apuradas 

na pesquisa realizada para compor este estudo, como com base em nossa vivência 

profissional, podemos relatar que os fundamentos da comunicação estratégica e seus 

pormenores não são amplamente conhecidos pelos gestores de comunicação. A 

percepção de que para executá-la é preciso apenas elencar ações de médio e grande 

porte relacionadas às metas da instituição e batalhar por sua viabilidade é difundida, e 

muitos TRTs acabam canalizando esforços unicamente para obtenção de mais recursos, 

sem um planejamento, de fato.  

Assim como constatamos, praticamente todos os tribunais desenvolvem seus 

planos anuais de comunicação, colocam em prática grande parte das ações previstas e 

executam parcela considerável do valor orçamentário a elas dedicado. No entanto, não 
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apresentam conhecimento profundo de seus públicos e raramente interagem com eles - 

mesmo estando as atividades relacionadas às redes sociais presentes em 100% dos 

tribunais. Além disso, não apresentaram diretrizes bem definidas em políticas de 

comunicação e, ainda que afirmem que quase sempre realizam avaliação dos resultados 

obtidos com suas iniciativas, sabe-se que tal mensuração não é realizada com base em 

indicadores concretos, tendo em vista a falta da cultura de pesquisa, averiguada, 

sobretudo, junto aos tribunais em que tais aspectos foram aprofundados, por meio de 

entrevista. Carecem, assim, de quesitos fundamentais - como vimos em nosso segundo 

capítulo - para o desenvolvimento de um verdadeiro planejamento estratégico de 

comunicação, que são as etapas relativas à construção de cenários, à fixação de políticas 

e à avaliação do que foi implantado, retroalimentando todo o sistema.  

É inegável, entretanto, que a comunicação de tais instituições evoluiu a passos 

largos na última década e que a obrigatoriedade da dedicação de orçamento exclusivo à 

área colaborou para tanto. Além de viabilizar ações e projetos com características 

profissionais e mais próximas da comunicação de mercado, permitiu que o 

departamento passasse a ser visto com mais respeito no interior da própria organização. 

Deixando de meramente assessorar os dirigentes nos assuntos relacionadas à área, os 

responsáveis pela comunicação passaram a integrar reuniões relacionadas à proposta 

orçamentária anual e transitaram para uma posição de gestores - ainda que a instituição 

não o tenha oficialmente admitido e seu título permaneça sendo o de “assessor de 

comunicação”, na maior parte dos casos.  

Além da gestão orçamentária e de projetos, os profissionais também viram-se 

frente a necessidades de gestão de recursos humanos, uma vez que muitas assessorias 

obtiveram o aumento do contingente em seu quadro funcional. É possível afirmar, dessa 

forma, que certamente o título de “assessor” encontra-se defasado e que tais 

profissionais, hoje, têm sob sua responsabilidade o dever de dirigir todas as tarefas, 

projetos e ações ligadas à comunicação, enquadrando-se mais no conceito de “diretor” 

de suas unidades.  

Pudemos perceber também o vasto leque de atividades desenvolvidas pelas 

equipes, as quais nem sempre contam com o quantitativo ideal de membros. Mesmo que 

os 24 tribunais difiram em tamanho, carga de trabalho e estrutura, sabe-se que as 

dezenas de tarefas exercidas podem ter a qualidade prejudicada, em se tratando de uma 

equipe sobrecarregada, sem contar o inevitável relegamento de funções relacionadas ao 

planejamento e ao estabelecimento de estratégias. Apuramos, também, que as equipes 
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não possuem muitas oportunidades de se aperfeiçoaram profissionalmente, haja vista 

que quase metade dos tribunais afirmaram ser raras as chances de realizar cursos de 

capacitação. 

A fim de suplantar o exíguo número de integrantes das equipes e possibilitar o 

exercício de outras atividades, por vezes, mais complexas, como a produção de mídia 

televisiva, alguns tribunais deram início a processos de contratação de profissionais e de 

empresas terceirizadas. Dentre os 18 tribunais pesquisados, quatro afirmaram fazer uso 

de tal tipo de prestação de serviço. Vale ressaltar que em tais casos, acima de tudo, é 

preciso que haja direcionamento e acompanhamento constante por parte dos gestores e 

servidores do departamento. Isso porque, com interesses meramente capitalistas, 

agências, assessorias e produtoras contratadas não compartilham dos mesmos valores e 

senso de dever público que devem permear os órgãos do Estado, podendo não apenas 

colocar em risco a imagem das instituições, como também ferir questões como o 

interesse público e o direito à informação. 

Ao serem os órgãos responsáveis pela comunicação no Poder Judiciário, as 

“ascom” ou “secom” dos TRTs devem zelar pela transparência, ética, utilidade pública e 

prestação de informações como base de cidadania. Os integrantes de suas equipes 

devem, dessa forma, ser comprometidos com tais ideais e com a missão, visão e valores 

estabelecidos por seus tribunais. Eis, assim, mais uma vez, a importância de se redigir 

documentos que sintetizem tal sentimento e que embasem todas as atividades relativas à 

comunicação nas instituições, em seu mais amplo sentido.  

A construção de políticas de comunicação no âmbito da comunicação pública é, 

dessa forma, ainda mais fundamental do que na iniciativa privada. No entanto, dentre os 

tribunais trabalhistas, objeto de nosso estudo, sabe-se que tais questões ainda 

representam controvérsias. Assim como evidenciamos no decorrer deste trabalho, os 

gestores das áreas de comunicação são ocupantes de cargos de confiança, podendo ser 

diretamente indicados pelo presidente das cortes. Por essa razão, e também pela cultura 

autoritária e personalista ainda presente no Judiciário, os valores que permeiam as 

atividades de comunicação nem sempre são condizentes com os ideais da comunicação 

pública. Homenagens, condecorações e eventos elitizados, que pouco interessam ao 

grande público, mas que agradam a poucos, ainda são temas encontrados em páginas da 

internet, informativos e demais canais de comunicação dos órgãos.  

Os tribunais necessitam consultar seus stakeholders, verificar seus interesses e, 

com base nos diagnósticos obtidos, formular políticas de comunicação que respaldem 
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mudanças onde tais situações ainda são prevalecentes. Mesmo reconhecendo que muito 

já se modificou e que grande parte dos departamentos de comunicação já goza de certa 

autonomia, faz-se essencial que se atribua às funções da área quesitos como 

democratização da informação, integração social e diálogo.  

Sobretudo nos tempos atuais, com os novos paradigmas da comunicação em 

rede, essas palavras de ordem são essenciais, também, para garantir o sucesso de 

qualquer outra iniciativa empreendida pelos órgãos. Falamos, no começo de nosso 

trabalho, das dificuldades encontradas por certas instituições públicas na implementação 

de seus planos estratégicos. Acredita-se, nesse sentido, que a difusão de sua importância 

e que a participação coletiva, tanto de membros internos, como da sociedade em geral, 

podem ser determinantes pra o sucesso de determinadas iniciativas. Com um 

planejamento de comunicação articulado aos objetivos e metas da instituição e o 

desenho de ações direcionadas para tal engajamento, pode-se superar obstáculos, 

mesmo os referentes a aspectos culturais das organizações (e suas possíveis 

resistências). 

Alguns números demonstraram que os tribunais do trabalho estão no caminho 

certo nesse sentido. A maior parte deles afirmou que a comunicação guarda relação 

parcial, porém direta com as metas estratégicas gerais das instituições. Nas entrevistas 

realizadas, os três gestores participantes relataram experiências que denotaram que seus 

departamentos estão cada vez mais próximos de outros setores e da alta direção. 

O presente estudo constatou, dessa forma, interessantes fatos atinentes à 

comunicação desenvolvida no âmbito da Justiça do Trabalho. Bem diferente da 

realidade encontrada há poucos anos, os departamentos de comunicação vêm ganhando 

respeito e importância institucional e já desenvolvem ações de suma importância para o 

sucesso de iniciativas e cumprimento de metas judiciais e administrativas. Acredita-se 

que um dos principais desafios impostos aos gestores da área na atualidade seja o de 

obter indicadores consistentes para embasar o planejamento de suas ações, sendo a 

busca pelo engajamento e pela participação de seus diferentes públicos parte de tal 

atributo. Ao ouvir e interagir com o cidadão, o órgão público não apenas cumpre com 

seu dever, mas pode obter meios para aperfeiçoar suas atividades e serviços. Na mesma 

medida, a promoção de ambientes internos propícios à cooperação e ao diálogo favorece 

o clima organizacional, gera aumentos de produtividade e subsidia o desenvolvimento 

de ações estratégias em prol de melhorias. A disseminação de uma cultura comunicativa 
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a todos os membros da organização que se baseie nesse pensamento também representa 

um importante passo a ser dado.  

Por meio de uma abordagem ampla, aberta e articulada às principais áreas da 

instituição, os gestores têm em suas mãos o desafio de equacionar as inúmeras tarefas 

de seus cotidianos às ações que resultarão nos efeitos necessários às instituições e 

desejados pelos seus públicos, rumo à solidificação da área de comunicação como um 

imprescindível instrumento de gestão em tribunais trabalhistas brasileiros. 
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APÊNDICE A – Questionário de perguntas enviado aos 24 TRTs 
 

 
1. Identificação do TRT: ___________________________________. 

2. Denominação da área de comunicação: ______________________. 

3. Formação acadêmica do gestor e vínculo com a instituição: ________________. 

4. Tempo em que o gestor está no cargo: ________________. 

5. Cargo em comissão ou função comissionada ocupada pelo gestor: __________. 

6. Existe subestrutura formal dentro da área de comunicação (ex. divisão em seções 

de jornalismo, publicidade etc.)? Qual? ________________. 

7.  A qual setor a área de comunicação se subordina? ________________. 

8. Quantos profissionais atuam diretamente na área de comunicação? Qual sua 

formação? Citar separadamente estagiários e terceirizados. ________________. 

9. A área de comunicação desenvolve planos anuais de comunicação? 

________________. 

10. Assinale as principais atividades realizadas pela área de comunicação, mesmo 

que realizadas por empresas contratadas: 

(   ) Assessoria de Imprensa 
(   ) Campanhas publicitárias e/ou institucionais 
(   ) Clipping de notícias 
(   ) Cerimonial 
(   ) Comunicação interna 
(   ) Diagramação e produção gráfica 
(   ) Fotografia 
(   ) Gerenciamento e alimentação de redes sociais 
(   ) Gerenciamento de site/portal 
(   ) Organização de eventos 
(   ) Produção de mídia televisiva 
(   ) Produção de mídia radiofônica ou podcast 
(   ) Redação de discursos 
(   ) Redação de notícias 
(   ) Outras:  _____________________________. 
 

11. A área de comunicação participa de reuniões relacionadas ao planejamento 

estratégico institucional? 

(    ) Sempre 
(    ) Quase sempre 
(    ) Raramente 
(    ) Nunca 
(    ) Não soube informar 
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12. Qual o grau de relação da área de comunicação com as metas estratégicas 

traçadas pela instituição? 

(    ) Total 
(    ) Parcial, com participação direta 
(    ) Parcial, com participação indireta 
(    ) Inexistente 
(    ) Não soube informar 
 

13.  A área de comunicação possui poder decisório sobre as ações institucionais e é 

ouvida sempre que necessário? 

(    ) Sempre 
(    ) Quase sempre 
(    ) Raramente 
(    ) Nunca 
(    ) Não soube informar 
 

14.  Dentre os projetos desenvolvidos pela área de comunicação no decorrer de um 

ano, qual porcentagem foi prevista no Plano Anual de Comunicação? 

(   ) 100% 
(   ) De 70% a 99% 
(   ) De 40% a 69% 
(   ) De 10% a 39% 
(   ) Inferior a 10% 
 

15.  A maior parte das atividades de comunicação desenvolvidas passam por etapas 

de planejamento de quanto tempo? 

(   ) Um ano ou mais 
(   ) De seis meses a um ano 
(   ) De dois a seis meses 
(   ) Menos de um mês 
(   ) Não há planejamento 
 

16.  A verba orçamentária dedicada às atividades de comunicação é: 

(   ) Superior a R$1.000.000,00 
(   ) De R$ 500.000,00 a R$ 999.999,00 
(   ) De R$ 100.000,00 a R$ 499.999,00 
(   ) Inferior a R$ 99.000,00. 
(   ) Não há verba 
 

17.  A execução da verba orçamentária anual dedicada às atividades de 

comunicação, em média, alcança: 

(   ) 100% 
(   ) De 70% a 99% 
(   ) De 40% a 69% 
(   ) De 10% a 39% 
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(   ) Inferior a 10% 
 

18. As atividades de comunicação realizadas têm sua eficácia medida ou resultados 

avaliados? 

(    ) Sempre 
(    ) Quase sempre 
(    ) Raramente 
(    ) Nunca 
(    ) Não soube informar 
 

19. Os profissionais que atuam na área de comunicação passam por capacitação 

periódica? 

(    ) Sempre 
(    ) Quase sempre 
(    ) Raramente 
(    ) Nunca 
(    ) Não soube informar 

 

20. Os profissionais que atuam na área de comunicação passam por capacitação 

periódica com vistas a aperfeiçoar as atividades? 

(    ) Sempre 
(    ) Quase sempre 
(    ) Raramente 
(    ) Nunca 
(    ) Não soube informar 
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APÊNDICE B – Respostas do questionário obtidas com os 18 TRTs 

 



126 
 

 



127 
 

 



128 
 

 



129 
 

 



130 
 

 
 



131 
 

 



132 
 

 



133 
 

 



134 
 

 
  



135 
 

 



136 
 

 



137 
 

 



138 
 

 
 



139 
 

 



140 
 

 



141 
 

 



142 
 

 
 



143 
 

 
 
 
 
 
 
 



144 
 

APÊNDICE C – Roteiro para entrevistas em profundidade29 
 

 
1. Conte um pouco a respeito do histórico da área de comunicação no seu 

Tribunal. O que mudou nos últimos cinco anos? 

2. Como é a rotina dos profissionais que atuam na área de comunicação? 

3. Você (gestor) se sente como um “apagador de incêncios”? 

4. Como se dá o relacionamento com a alta cúpula da instituição? 

5. Como a comunicação é  vista pelo resto da organização? 

6. Você considera que sua instituição realiza uma comunicação estratégica? Por 

que? Cite exemplos de projetos estratégicos já realizados. 

7. Quais os pontos fortes da comunicação realizada hoje por sua instituição? 

8. Quais os pontos fracos? 

9. Como tem sido desenvolvido o Plano Anual de Comunicação? 

10. Qual a preocupação da instituição em realizar pesquisas de satisfação, clima 

organizacional ou métodos para obtenção de indicadores dos serviços 

prestados? Outras formas de comunicação já foram avaliadas, como o 

comportamento da linha de frente? 

11. Como tem sido a implementação das ações, ou seja, a execução do Plano 

Anual de Comunicação? 

12. A área de comunicação interage diretamente com seus públicos? De que 

forma e por quais canais? 

13. Quais os principais problemas enfrentados hoje pela instituição que se 

relacionam com a área de comunicação? O que tem sido feito para 

solucioná-los? 

14. Como você avalia o desempenho da área de comunicação em seu tribunal? 

15. Em cinco anos, como você espera que esteja a área de comunicação do seu 

tribunal? 

 

 

 

 

                                                           
29 Vale ressaltar que, por se tratar de entrevistas semiabertas, tal roteiro não foi seguido à risca. 
Deixamos o entrevistado à vontade para discorrer sobre outras questões relacionadas ao tema, a fim de 
conhecer com a maior profundidade possível a realidade dos tribunais. 
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ANEXO A – Resolução nº85/2009 – Conselho Nacional de Justiça 

 

Resolução nº 85, de 08 de setembro de 2009  

Dispõe sobre a Comunicação Social no âmbito do Poder Judiciário.  

 O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 103-B da Constituição Federal e  

CONSIDERANDO a crescente exigência da sociedade por uma comunicação de maior 
qualidade, eficiência e transparência, capaz de facilitar o conhecimento e acesso dos 

cidadãos aos serviços do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO que, para atingir esses objetivos, é necessário o estabelecimento de 
uma política nacional de comunicação social integrada para o Poder Judiciário que 

defina estratégias de procedimentos e estabeleça os investimentos necessários de modo 
a cobrir os dois grandes vetores de sua atuação: a comunicação interna e a divulgação 

externa; 

CONSIDERANDO que essa necessidade se reflete dentro de cada órgão da Justiça e 
entre eles próprios; 

CONSIDERANDO que a Meta 1, estabelecida por todos os presidentes dos tribunais 
brasileiros em fevereiro de 2009, determina o compromisso de "Desenvolver e/ou 

alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo de 05 anos) aos objetivos 
estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão Especial". 

CONSIDERANDO que aprimorar a comunicação com o público externo é um dos 
Objetivos Estratégicos do Judiciário, “com linguagem clara e acessível, 

disponibilizando, com transparência, informações sobre o papel, as ações e as iniciativas 
do Poder Judiciário, o andamento processual, os atos judiciais e administrativos, os 

dados orçamentários e de desempenho operacional.” 

CONSIDERANDO, finalmente, o Convênio firmado pelos Tribunais Superiores com o 
Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça para a criação do 

INFOJURIS; 

RESOLVE: 

Art. 1º - As ações de Comunicação Social do Poder Judiciário passarão a ser 
desenvolvidas e executadas de acordo com o disposto nesta Resolução, tendo como 

objetivos principais: 

I – dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do Poder 
Judiciário; 

II – divulgar, de forma sistemática, em linguagem acessível e didática, os direitos do 
cidadão e os serviços colocados à sua disposição pelo Poder Judiciário, em todas as suas 

instâncias; 

III – estimular a participação da sociedade no debate e na formulação de políticas 
públicas que envolvam os seus direitos; 
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IV – disseminar informações corretas sobre assuntos que sejam de interesse público 
para os diferentes segmentos sociais e que envolvam as ações do Poder Judiciário; 

V – incentivar, no âmbito dos magistrados e servidores, através da comunicação, a 
integração com as ações previstas nesta Resolução, de modo a garantir a eficácia dos 

objetivos nela colimados; 

VI – promover o Poder Judiciário junto à sociedade de modo a conscientizá-la sobre a 
missão exercida pela Magistratura, em todos os seus níveis, otimizando a visão crítica 

dos cidadãos a respeito da importância da Justiça como instrumento da garantia dos seus 
direitos e da paz social. 

Art. 2º - No desenvolvimento e na execução das ações de Comunicação Social previstas 
nesta Resolução deverão ser observadas as seguintes diretrizes, de acordo com as 

características de cada ação: 

I – afirmação dos valores e princípios da Constituição Federal; 

II – atenção ao caráter educativo, informativo e de orientação social; 

III – preservação da identidade nacional; 

IV – valorização da diversidade étnica e cultural e respeito à igualdade e às questões 
raciais, etárias, de gênero e de orientação sexual; 

V – reforço das atitudes comportamentais que promovam o desenvolvimento humano e 
o respeito ao meio ambiente; 

VI – valorização dos elementos simbólicos das culturas nacional e regional; 

VII – vedação do uso dos meios de comunicação social para a promoção pessoal de 
magistrados ou servidores, em ações desvinculadas das atividades inerentes ao exercício 

das funções do Poder Judiciário; 

VIII – adequação das mensagens, linguagens e canais aos diferentes segmentos de 
público, utilizando sempre uma forma simplificada acessível àqueles que desconhecem 

as expressões típicas do universo jurídico; 

IX – Valorização das estratégias de comunicação regionalizadas; 

X – uniformização do uso de marcas, conceitos e identidade visual utilizados na 
comunicação judiciária, respeitadas aquelas inerentes aos Poderes Judiciários estaduais 

como os seus respectivos brasões; 

XI – observância da eficiência e racionalidade na aplicação dos recursos públicos. 

XII – difusão de boas práticas na área de Comunicação. 

Art. 3º - As ações de Comunicação Social do Poder Judiciário compreendem as áreas 
de: 

I - Imprensa 

II - Relações Públicas 
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III - Comunicação Digital 

IV – Promoção 

V - Patrocínio e 

VI - Publicidade, que se classifica em: 

a) Publicidade de utilidade pública; 

b) Publicidade institucional; 

c) Publicidade mercadológica; 

d) Publicidade legal. 

Parágrafo único – As áreas constantes dos incisos deste artigo serão definidas em ato do 
Presidente do Conselho Nacional de Justiça. 

Art. 4º - O Sistema de Comunicação do Poder Judiciário (SICJUS) é integrado pelas: 
Assessoria de Comunicação Social do Conselho Nacional de Justiça, como órgão 
central, Secretarias de Comunicação dos Tribunais Superiores, como órgãos de 

subsistema, e pelas coordenadorias ou unidades administrativas de Comunicação Social 
dos Tribunais de Justiça dos Estados e dos Tribunais Federais como órgãos 

operacionais. 

Parágrafo único – O SICJUS, mediante convênio ou autorização do Presidente do CNJ, 
poderá atuar em parceria com a Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal 

Federal. 

Art. 5º - As ações de Comunicação Social do Poder Judiciário serão orientadas pelos 
objetivos e diretrizes previstos nos artigos 1º e 2º desta Resolução e deverão ser objeto 
de planos plurianuais elaborados pelo SICJUS, por meio do Comitê de Comunicação 

Social do Judiciário, previsto no art. 8º desta Resolução. 

Parágrafo único – Na definição de suas dotações orçamentárias, os órgãos do Judiciário 
deverão contemplar as ações de Comunicação Social, reservando recursos regulares 

compatíveis com as metas a serem alcançadas. 

Art. 6º - Cabe ao órgão central do SICJUS, em conjunto com os órgãos de subsistema, 
em suas áreas de jurisdição: 

I – coordenar o desenvolvimento e a execução das ações de publicidade, classificadas 
como institucional ou de utilidade pública, de responsabilidade do Conselho Nacional 

de Justiça e dos Tribunais Superiores, quando exijam esforço integrado de comunicação 
e, quando for o caso, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do parágrafo único do 

art. 4º; 

II – supervisionar o conteúdo de comunicação das ações de publicidade, classificadas 
como institucional ou de utilidade pública do Conselho Nacional de Justiça e dos 

Tribunais Superiores, desenvolvidas em consonância com suas políticas, diretrizes e 
orientações específicas e quando for o caso, do Supremo Tribunal Federal, nos termos 

do parágrafo único do art. 4º; 
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III – zelar, nas ações de publicidade do Poder Judiciário, pela observância dos objetivos 
e diretrizes previstos nos artigos 1º e 2º, no tocante ao conteúdo da comunicação e aos 

aspectos técnicos de mídia; 

IV – elaborar sugestões de políticas, diretrizes, orientações e normas complementares 
desta Resolução para, ouvida a Comissão de Assuntos Interinstitucionais e de 

Comunicação, serem submetidas à aprovação do Conselho Nacional de Justiça; 

V – Orientar as ações de Comunicação Social das áreas relacionadas no art. 3º e outras 
subsidiárias ou complementares a elas, realizadas com recursos orçamentários de cada 
segmento do Poder Judiciário, com observância da eficiência e racionalidade na sua 

aplicação; 

VI – orientar a adoção de critérios de utilização de marcas para ações de publicidade e a 
identidade visual do Judiciário, nos sítios e portais dos órgãos do Poder Judiciário na 

INTERNET; 

VII – orientar sobre as diretrizes básicas para a comunicação digital nos sítios e portais 
dos órgãos do Poder Judiciário; 

VIII – apoiar os integrantes do SICJUS nas ações de imprensa que exijam, pela natureza 
da pauta, articulação interna e participação coordenada no âmbito do Poder Judiciário; 

IX – coordenar as ações de Assessoria de Imprensa dos integrantes do SICJUS que 
exijam esforço integrado de comunicação; 

X – subsidiar na elaboração de minutas de editais e de projetos básicos para a 
contratação de prestadores de serviços de assessoria de relações públicas, de assessoria 

de imprensa, de comunicação digital, de promoção e de pesquisa de opinião 
encaminhados pelos integrantes do SICJUS; 

XI – realizar ações de aperfeiçoamento em comunicação para servidores dos órgãos que 
integram o SICJUS. 

Art. 7º - Cabe às demais unidades administrativas de que trata o art. 4º, sem prejuízo da 
subordinação administrativa aos órgãos de que fazem parte: 

I – atender às normas pertinentes às ações, atos e processos de que trata esta Resolução 
ou dela decorrentes; 

II – submeter ao Conselho Nacional de Justiça as ações de publicidade, conforme venha 
a ser disciplinado em ato do Presidente do Conselho; 

III – elaborar planos anuais de comunicação, em consonância com as diretrizes gerais 
aprovadas pelo SICJUS e respeitadas as peculiaridades regionais; 

IV – submeter previamente à aprovação do Comitê de Comunicação Social do 
Judiciário os editais para a contratação de agências para a contratação de serviços de 

publicidade e propaganda; 

V – observar a eficiência e racionalidade na aplicação dos recursos públicos destinados 
às ações de Comunicação Social; 
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VI – Zelar pelo relacionamento profissional com a imprensa e viabilizar os meios 
necessários ao atendimento da demanda de informações jornalísticas dos veículos de 

comunicação. 

Art. 8º - Fica instituído o Comitê de Comunicação Social do Judiciário, de caráter 
consultivo, com o objetivo de assessorar a Comissão de Assuntos Interinstitucionais e 

de Comunicação e o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na definição de 
parâmetros e procedimentos relacionados com ações de Comunicação Social, cabendo-

lhe: 

I – manifestar-se sobre as ações de propaganda, observados os parâmetros e 
procedimentos definidos pela Assessoria de Comunicação Social do CNJ; 

II – identificar e difundir as boas práticas para o aprimoramento de processos e 
mecanismos a serem adotados no exame, seleção e avaliação de campanhas 

institucionais. 

§ 1º - O Comitê de Comunicação Social do Judiciário será composto por representantes 
dos órgãos centrais e demais unidades integrantes do SICJUS, de acordo com a 

regulamentação a ser fixada pelo Conselho Nacional de Justiça quanto ao número de 
seus membros e critérios de representação. 

§ 2º - O Conselho Nacional de Justiça prestará o apoio necessário aos trabalhos do 
Comitê de Comunicação Social do Judiciário. 

§ 3º - A participação no Comitê de Comunicação Social do Judiciário não ensejará 
remuneração e será considerada serviço público relevante. 

Art. 9º - O Conselho Nacional de Justiça estabelecerá a forma de funcionamento do 
Comitê de Comunicação Social do Judiciário e especificará suas demais atribuições. 

Art. 10º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

Ministro GILMAR MENDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

ANEXO B – Resolução nº80/2011 – Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

RESOLUÇÃO N° 80/2011 

Institui a Política Nacional de Comunicação Social no âmbito do Conselho Superior 

da Justiça do Trabalho e da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
realizada em 17 de junho de 2011, sob a presidência do Exmo. Ministro Conselheiro 
João Oreste Dalazen (Presidente), presentes os Ex.mos Ministros Conselheiros Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva e Emmanoel Pereira e os Ex.mos 

Desembargadores Conselheiros Gilmar Cavalieri, Márcia Andrea Farias da Silva, 
Eduardo Augusto Lobato, Márcio Vasques Thibau de Almeida e José Maria Quadros de 

Alencar, presentes o Ex.mo Subprocurador-Geral do Trabalho Dr. Jefferson Luiz 
Pereira Coelho e o Ex.mo Juiz Vice-Presidente da ANAMATRA, Paulo Luiz Schmidt, 

Considerando o disposto no art. 5º, inciso XIV, da Constituição Federal, que assegura a 
todos o acesso à informação; 

Considerando o disposto no art. 37 da Constituição Federal, que impõe à Administração 
Pública a observância, dentre outros, dos princípios da impessoalidade e da publicidade; 

Considerando que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que todos os 
julgamentos dos Órgãos do Poder Judiciário serão públicos; 

Considerando a Resolução nº 85, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a 
Comunicação Social no Poder Judiciário e fornece diretrizes para divulgar, de forma 

sistemática, os direitos do cidadão e os serviços colocados a sua disposição pelo Poder 
Judiciário, em todas as suas instâncias; 

Considerando o Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho (2010 a 2014), que 
define como objetivos estratégicos a criação e o aperfeiçoamento de canais permanentes 

de divulgação entre os públicos interno e externo da Justiça do Trabalho, mediante a 
disponibilização de informações judiciais e administrativas, de forma a garantir 

transparência; 

R E S O L V E 

Instituir a Política Nacional de Comunicação Social no âmbito do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho e da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, consoante as 

diretrizes e os objetivos estabelecidos pela presente 

Resolução. 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 



152 
 

Art. 1º As ações de Comunicação Social do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e 
dos Órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus passarão a ser 

desenvolvidas e executadas de acordo com o disposto nesta Resolução, observados os 
seguintes objetivos: 

I – dar amplo conhecimento à sociedade das decisões judiciais e administrativas da 
Justiça do Trabalho; 

II – divulgar os direitos do cidadão e os serviços colocados à disposição da sociedade; 

III – promover a participação de magistrados e servidores nas ações previstas nesta 
Resolução; 

IV – contribuir para o fortalecimento da imagem institucional da Justiça do Trabalho, 
despertando a visão crítica dos cidadãos a respeito da importância desse ramo do Poder 

Judiciário para a garantia de direitos e da paz social. 

CAPÍTULO II 

Das Diretrizes 

Art. 2º No planejamento e na execução das ações de Comunicação Social, o Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho e os Órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e 

segundo graus deverão observar as seguintes diretrizes: 

I - afirmação dos valores e princípios da Constituição Federal; 

II – respeito ao interesse público; 

III – garantia de transparência; 

IV - promoção da dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento da cidadania e a 
inclusão social; 

V - adequação de mensagens, linguagens e canais de comunicação aos diferentes 
públicos, observados os meios de acessibilidade; 

VI – utilização dos diversos meios e ferramentas tecnológicas de divulgação; 

VII – garantia de eficiência e racionalidade na aplicação de recursos públicos; 

Parágrafo único. Os meios e ferramentas de Comunicação Social não poderão ser 
utilizados para promoção pessoal de magistrados ou servidores. 

CAPÍTULO III 

Das Áreas de Atuação 

Art. 3º Os setores de Comunicação Social do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
e dos Órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus são responsáveis por 
gerenciar o fluxo de informação com os públicos interno e externo, compreendendo as 

seguintes áreas de atuação: 

I – Divulgação, que abrange a disponibilização, por diferentes mídias, de informações 
relativas a decisões judiciais e administrativas de interesse público; 
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II – Imprensa, que compreende o atendimento a profissionais de imprensa e o 
monitoramento de veículos de informação; 

III – Comunicação Interna, que compreende a elaboração de ações e programas de 
Comunicação dirigidos a magistrados e servidores, bem como a divulgação de notícias 

de interesse interno; 

IV – Marketing e Publicidade, que compreende a coordenação de campanhas 
publicitárias institucionais ou de utilidade pública. 

CAPÍTULO IV 

Do Comitê Gestor de Comunicação Social da Justiça do Trabalho 

Art. 4º Fica instituído o Comitê Gestor de Comunicação Social da Justiça do Trabalho, 
com as seguintes atribuições: 

I – planejar e coordenar as ações de Comunicação Social em nível nacional; 

II - orientar o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e os Órgãos da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus no planejamento de ações de Comunicação 

Social; 

III – propor diretrizes para a elaboração de minutas de editais e projetos básicos para 
contratação de prestadores de serviço e compras; 

IV – zelar pela observância dos objetivos e diretrizes previstos nos artigos 1º e 2º desta 
Resolução; 

V – sugerir políticas, diretrizes, orientações e normas complementares a esta Resolução. 

Art. 5° O Comitê Gestor de Comunicação Social da Justiça do Trabalho será integrado 
pelos seguintes membros: 

I – Secretário de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho; 

II – Assessor-Chefe de Comunicação Social do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho; 

III – cinco Assessores de Comunicação Social de Tribunal Regional do Trabalho, 
escolhido cada um deles por região geográfica do País. 

Parágrafo único. As reuniões do Comitê Gestor de Comunicação Social da Justiça do 
Trabalho, autorizadas pela Presidência do CSJT, serão realizadas, preferencialmente, 

por videoconferência. 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Finais 

Art. 6º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e os Órgãos da Justiça do Trabalho 
de primeiro e segundo graus deverão elaborar Planos Anuais de Comunicação Social, 

que estarão alinhados aos Planejamentos Estratégicos regionais e ao Planejamento 
Estratégico da Justiça do Trabalho. 
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Art. 7º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e os Órgãos da Justiça do Trabalho 
de primeiro e segundo graus deverão estabelecer, em rubrica própria, orçamento para as 

ações de Comunicação Social. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 21 de junho de 2011. 

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 

Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

 

 

 

 


