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RESUMO 

 

 Este projeto tem como objetivo realizar uma análise da forma com que vem sendo 

realizada, na prática, a Comunicação Interna no Brasil por meio de house-organs. Para 

tanto, utiliza-se de duas fontes principais de consulta: a bibliografia publicada sobre o 

tema e os vencedores do Prêmio Aberje dos últimos 7 (sete) anos. 

 Com isso, pretende-se verificar, de um lado, o que autores e especialistas sugerem e 

indicam como ideal para execução da Comunicação Interna através de house-organs; de 

outro, analisa-se, com base nessa teoria, o que vem sendo feito na prática. 

 A escolha dos vencedores do prêmio Aberje – categoria House-organ para 

Comunicação Interna, tem como objetivo apenas apresentar um critério lógico para a 

seleção das mídias analisadas, uma vez que se trata de um prêmio concedido pelo 

principal órgão de representação da Comunicação Empresarial do Brasil. 

 O foco deste estudo é exclusivamente o conteúdo dos veículos – e neste se encaixam 

itens como o fluxo do discurso organizacional (ascendente, descendente etc.), mensagens, 

o tipo de linguagem utilizada etc. Não se focarão, dessa maneira, aspectos de 

diagramação e estética. 

 

Palavras-chave: Comunicação Organizacional, Comunicação Empresarial, Comunicação 

Interna, Público Interno 
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ABSTRACT 

 

 This objective of the project is to provide an explanation for the use of Internal 

Communication in Brazil through house-organs. In order that, I used two main research 

resources: the published bibliography on this theme and the Premio Aberje winners of the last 

7 (seven) years. 

 Tthe goal is to verify,  on one side, what the authors and experts write and point out  

the best way to create an Internal Communication flow through house-organs; on the other 

side, the focus is to analyze this theory and establish what is to do in practice.  

 The selection of the Premio Aberje winners – House-organ category to Internal 

Communication – has the goal on to show one logical criteria for selecting media 

representatives of Organizacional Communication área in Brazil.  

 The focus of the project is to analyze the content of these vehicles – and their 

coverage such as organizational speech flow, messages, the kind of the language etc. Aspects 

of the page layout and design are not the goal.  

 

Key words: Organizational Communication, Internal Communication, Staff 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Teoricamente, a Comunicação Empresarial, atividade que engloba os difenentes meios 

que organizações de diversos setores e atividades lançam mão para se relacionar com seus 

públicos e comunicá-los sobre suas estratégias, filosofias e produtos, ganhou novas cores e 

formas de aplicação a partir da década de 90. 

Foi a época em que empresas mudaram seu posicionamento frente ao mercado, 

voltaram seus olhares para além das fronteiras nacionais, e reviram os meios de se relacionar 

com seus públicos – consumidores, acionistas, funcionários etc. Também foi a década em que 

a Internet e os meios eletrônicos despontaram como formas efetivas de transmitir conteúdo e 

informação, dando à imprensa – falando especificamente da área do Jornalismo – a 

capacidade de transmitir notícias à velocidade de bites.  

Nesse contexto, políticos e instituições passaram a agir sob olheres mais vigilantes. 

Uma informação divilgada, hoje, por meios impressos e ratificada e acelerada pelos meios 

eletrônicos pode significar o fim da imagem, da reputação e da vida de mercado de 

organizações, pessoas físicas, artistas, famosos, políticos, partidos, entre outros. 

Dessa forma, nunca o termo imagem ganhou tanta relevância. E, da mesma forma, as 

organizações e os indivíduos se aperceberam do poder da comunicação para construir e 

solidificar suas imagens, divulgar seus objetivos, tarefas, atividades etc. É a época, enfim, em 

que o meio ambiente passou a ser tratado com maior velor, onde atividades prejudiciais à vida 

animal, humana, a florestas ou ao ecossistema como um todo são rapidamente repuganadas; 

não basta fazer, tem que mostrar que faz; não basta ser bom, tem que mostrar que você 

(empresa, organização etc.) não é um entre tantos, mas sim o melhor. 

É nesse cenário que uma nova Comunciação Empresarial aflora, merecendo, por parte 

de estudiosos e teóricos, a revisão de diversos conceitos sobre as formas com que a 

organização deve colocar em prática dispositivos para se “conversar” com  seus públicos – 

externo ou interno.  

As próprias organizações parecem cientes dessa necessidade, visto que seus produtos 

de comunicação e marketing, sejam eles impressos, digitais ou por outros meios, hoje 

possuem nova “roupagem”, investe-se em layouts bem elaborados, ricos e qeu chamem a 

atenção do público-alvo. 
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1.1. Falar, mas com quem? 

 

Mas com quem falam as organizações? A quem se dirige suas peças de publicidade, 

marketing e as informações sobre suas atividades, produtos e tudo o que ocorre dentro de seus 

muros? 

O novo processo de Comunicação Empresarial exige das organizações que 

identifiquem, analisem e tracem formas eficazes de se comunicar com seus públicos: 

consumidores, que têm que ser atraídos por bons produtos, não-nocivos à saúde, ao meio 

ambiente e ecologicamente responsáveis; aos seus acionistas, que devem enxergar na 

organização um terreno fértil para se investir; seus funcionários, que devem ficar bem 

informados sobre o ambiente em que trabalham, sobre as atividades que exercem, sobre como 

são feitos os produtos e realizadas as ações das empresas, instituições e entidades às quais 

dedicam seu dia-a-dia. 

 

1.2.Veículos 

 

 Entre os veículos empregados como meios de comunicação pelas empresas em todo o 

mundo – e no Brasil – estão os house-organs, ou, em outros termos, meios impressos (jornais, 

revistas e boletins) que reproduzem parcial ou integralmente em sua estrutura (layout) os 

meios de comunicação da mídia impressa, porém, que trazem matérias que abordam o 

universo da organização em questão. 

 Tradicionalmente, os house-organs são empregados para a comunicação com o 

público interno (funcionários, terceirizados, ex-funcionários etc.) e suas características, bem 

como sua estrutura e conteúdo, vêm sofrendo modificações, conforme se vislumbram as 

inovações na área de Comunicação e Marketing organizacional. 

 Este estudo, a partir de agora, dedicará atenção a esses dois itens: os house-organs 

modernos, produzidos por empresas conectadas com a realidade organizacional brasileira do 

final do século XX e início do século XXI, e o público interno, alvo desses veículos e que, 

assim como os próprios house-organs, passam, pelo menos de acordo com a teoria sobre a 

Comunicação Empresarial, a gozar de um novo status.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 Este estudo tem como objetivo principal comparar o que dizem os autores e estudiosos 

do ramo da Comunicação Empresarial quanto às estratégias e elementos que devem estar 

presentes em um processo de comunicação com o público interno, envolvendo house-organs 

do tipo jornal impresso, com a prática através da análise dos sete últimos jornais para 

comunicação interna desenvolvidos por empresas brasileiras e premiados pelo Prêmio Aberje 

de Comunicação Empresarial, edições 2000 a 2006.  

 

2.2. Objetivo específico 

 

 Através do levantamento e leitura da literatura que trata da comunicação 

organizacional com o público interno por meio de jornais, este estudo tem por objetivo 

principal realizar uma análise comparativa entre o que dizem os autores sobre o referido tema 

e o conteúdo de sete exemplos de jornais empresariais classificados como referência na 

comunicação interna em empresas brasileiras.  

 O critério para escolha dos sete house-organs é o reconhecimento obtido no Prêmio 

Aberje de Comunicação Empresarial, nas edições 2000 a 2006, promovido pela Associação 

Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), principal entidade representante dos 

profissionais dedicados à comunicação organizacional no Brasil, com sede em São Paulo, 

totalizando sete exemplares. 

 Vale destacar que esse critério tem apenas como objetivo oferecer uma base e um 

recorte para a seleção dos jornais internos.  

 A lista dos veículos é formada por:  

 

· 2006: Jornal da Vale, da Companhia Vale do Rio Doce, do Rio de Janeiro; 

· 2005: Info Norsa, da Norsa, com destaque para o case “Equacionando Interesses da Empresa 

e a Curiosidade dos Funcionários”; 

· 2004: Daslu Notícia, da Daslu, São Paulo; 
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· 20031: Jornal da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional (São Paulo), e O Desafio da 

Superação, do Grupo Santander Banespa, também de São Paulo; 

· 20022: Jornal da Vale, da Companhia Vale do Rio Doce, de Minas Gerais, e No Ar, da 

Souza Cruz, Rio de Janeiro; 

                                                

· 20013: PSC / Para Seu Conhecimento, do Grupo Abril, e Embraco Global, da Embraco; 

· 20004: PSC / Para Seu Conhecimento, do Grupo Abril, e Jornal Itaipu, da Itaipu Binacional, 

de Foz do Iguaçu, Paraná. 

 

 Sendo assim, de um lado têm-se as referências teóricas, compostas por livros e textos 

pertencentes a diferentes áreas da comunicação empresarial, desde Jornalismo até Assessoria 

de Imprensa, Administração, Marketing e Relações Públicas – em que o objetivo principal é o 

de levantar conceitos sobre temas ligados à comunicação empresarial e seu público interno, 

destacando itens que os autores consideram fundamentais em qualquer processo em que 

organizações e empresas desejem “falar” com seus públicos de interesse com vistas a obterem 

um retorno positivo. De outro, exemplos práticos de jornais internos, que estão sendo 

desenvolvidos atualmente por setores de comunicação de empresas brasileiras premiadas.  

 A análise dos jornais internos das empresas e o levantamento bibliográfico das obras 

que tratam sobre o tema Comunicação Interna e produção de house-organs no Brasil tem, 

desta forma, como meta principal, oferecer uma visão que alia teoria à prática, observando os 

avanços pelos quais passaram esses veículos, e a equiparação, avanço ou retrocesso de seu 

conteúdo com o que sugere a bibliografia levantada.  

 

2.2.1. Tópicos a serem considerados para a análise 

 

 O roteiro de análise seguirá itens abordados pela bibliografia da área de Comunicação 

Empresarial. Entre eles, consta a necessidade de esta ser pensada e executada de forma 

estratégica, integrando todos os setores da organização responsáveis pela comunicação, sejam 

eles o de Marketing, os responsáveis pelo setor de Recursos Humanos, de Assessoria de 

Imprensa, Propaganda, bem como outros segmentos das empresas (diretoria e gerência) e 

profissionais que, de alguma forma, são formadores de opinião junto ao público interno, ou 

fontes importantes para o desenvolvimento de conteúdo para os house-organs.  
 

1 Em 2003, dois jornais empresariais para comunicação interna terminaram empatados. 
2 Em 2002, dois jornais empresariais para comunicação interna terminaram empatados. 
3 Em 2001, dois jornais empresariais para comunicação interna terminaram empatados. 
4 Em 2000, dois jornais empresariais para comunicação interna terminaram empatados. 
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Já no que se refere ao público interno especificamente, a leitura dessa bibliografia tem 

como objetivo obter embasamento teórico sobre a caracterização e formação desse público, 

quais agentes o compõem e, entre eles, quais devem ser considerados como pessoas 

estratégicas pela comunicação no momento de desenvolver conteúdo e estruturar o 

relacionamento com os funcionários; além disso, visa também obter a definição dada pelos 

autores para público e público interno, e ressaltar o ponto de vista dos mesmos sobre o porquê 

de este ser uma parcela importante entre os diferentes públicos com que organizações se 

comunicam diariamente. Dado esse grau de importância, a análise da literatura tem como 

objetivo, por fim, verificar como os autores unem esses dois “mundos” – os conceitos de 

Comunicação Empresarial e de público interno – de forma que, através dos jornais 

empresariais, a demanda por informações dos funcionários sobre o dia-a-dia da empresa ou 

organização em que atuam seja atendida.  

 Uma outra fonte de análise se refere, ainda, às considerações que os autores fazem 

sobre a definição e as características estruturais dos jornais/house-organs.  

 A partir desse embasamento teórico, este estudo parte para a análise de casos 

concretos, e classificados como bem-sucedidos, de criação e uso de jornais para a 

comunicação com o público interno. Essa análise tem como foco itens que envolvem a 

estrutura desses veículos (formato, número de páginas, uso ou não de cores, ilustrações e 

gráficos, padrão de layout etc.) e, sobretudo, como todos esses itens interagem com seu 

conteúdo, ou seja, a natureza das matérias e artigos, os temas e personagens sobre os quais 

estão centrados, existência ou não de canais para inter-relacionamento entre leitores e 

responsáveis pelo desenvolvimento do veículo e pela comunicação, ênfase da “palavra da 

diretoria” e detecção do sentido em que fluem as informações (maior ou menor presença de 

matérias de cunho de mero interesse da diretoria, nível de presença de matérias sugeridas ou 

desenvolvidas sob o ponto de vista dos funcionários e o grau em que a mensagem 

institucional é veiculada com o objetivo de promover o nome e a marca da organização junto 

a seus funcionários).  

 Uma vez executados esses procedimentos (análise teórica e análise de casos práticos), 

parte-se para a comparação dos dados obtidos através dos dois processos com a finalidade de 

detectar onde e como teoria e prática se confirmam, ou não, dentro da realidade do universo 

da Comunicação Empresarial no Brasil, tendo como alvo o público interno. 
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3. PROBLEMA 

 

3.1. Contextualização 

 

A comunicação interna é apontada pelos autores e especialistas do setor como sendo o 

“primo pobre” da Comunicação Empresarial, para a qual usualmente se empregam métodos e 

veículos desprovidos de planejamento, pouco ou mal estruturados, levando-se em conta as 

estratégias dos procedimentos de relacionamento entre empresas e seus diferentes públicos-

alvos. 

 Os autores apontam, em linhas gerais, a falta de preocupação dos executores da 

comunicação no âmbito interno das organizações com fatores que, ao final, impactam 

diretamente na forma com que será construída a imagem da empresa junto aos seus 

funcionários, bem como o descaso quanto à composição étnica, social, cultural etc. desse 

público interno – tido como um elemento heterogêneo e bastante complexo. 

 Esse “descaso” a que se referem os estudiosos também é constatado na forma com que 

são criados e utilizados os jornais internos. Ou seja, esses veículos são produzidos sem o 

cuidado adequado para atender à segmentação cultural, social, educacional ou mesmo 

geográfica presente entre os funcionários, sendo utilizados como “recursos genéricos” de 

comunicação.  

 Outro déficit presente na forma com que os jornais são trabalhados pelas empresas – e 

apontado pelos autores – diz respeito ao grau de interação que tais jornais proporcionam entre 

organização e funcionários.  

A bibliografia usada como base teórica para este estudo destaca que, na maioria das 

vezes, house-organs acabam se tornando veículos portadores de mensagens institucionais de 

interesse da diretoria ou dos setores mais altos das organizações, dedicando pouco ou nenhum 

espaço para ouvir e dar voz ao público interno que, por fim, não enxergaria, de fato, nesses 

veículos, meios que realmente refletissem seus interesses e trouxessem respostas às suas 

demandas.  

 Autores criticam tal postura adotada pelas organizações, destacando ser o público 

interno um agente que tem participação direta e fundamental na construção e manutenção da 

imagem organizacional, no sucesso de seus produtos e serviços junto ao mercado, e sobre a 

criação e/ou gerenciamento de crises institucionais. Para esses estudiosos, devido ao fato de 

conhecerem a organização “por dentro” e de vivenciarem diariamente os processos e a 
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realidade vigente, o público interno ganha um papel estratégico fundamental nos processos de 

comunicação entre as organizações e seus públicos.  

Assim, tendo por base as características levantadas e apontadas pelas obras e estudos 

dedicados ao setor da comunicação interna e ao uso dos house-organs como veículos de 

comunicação institucional, este estudo tem por objetivo comparar os elementos presentes em 

sete exemplos de jornais internos desenvolvidos por empresas brasileiras premiados pela 

Aberje, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial.   

Essa comparação se dará com base na constatação dos elementos presentes nesses dois 

universos (o teórico e o prático), com a qual se pretende verificar e responder a questão 

principal: a que nível as críticas e teorias apontadas e defendias pelos autores da área estão 

refletidas nos casos premiados, a título de conteúdo e trabalho dado às matérias? 

Partindo desse questionamento principal, pretende-se ainda verificar outros 

questionamentos subsequentes e interligados à questão: o tipo de fluxo (ascendente ou 

descendente) predominante nesses jornais; e se as matérias abordam temas que contenham 

real grau informativo, em vez de serem meramente portadoras de dados propagandísticos das 

empresas e de suas ações.  

Ainda a título de estratégia e execução na criação desses jornais, outros 

questionamentos válidos envolvem a existência (e a que grau) de uma interação entre os 

diferentes setores da comunicação da empresa, cuja necessidade é apontada pelas obras; e, 

caso essa interação esteja presente, quais setores estiveram envolvidos.  

 

3.2. Definição do problema de pesquisa 

 

Este projeto propõe a comparação entre a teoria e a prática no que se refere ao uso dos 

jornais internos/house-organs para a estratégia de relacionamento entre essas organizações e 

seu público interno. 

No caso, pretende-se, inicialmente, levantar e classificar elementos teóricos 

desenvolvidos por autores e estudiosos da área da Comunicação Empresarial para extrair o 

que estes falam e consideram fundamental no que tange à elaboração desses jornais, bem 

como às características do chamado público interno organizacional, sua importância e 

demandas, ou seja, itens em que se baseia todo o processo de comunicação.  

Em um segundo momento, esta análise envolve o estudo de jornais internos 

desenvolvidos por empresas brasileiras, premiados nas sete últimas edições do Prêmio Aberje 

de Comunicação Empresarial, categoria Jornal Interno/Nacional, uma vez que a entidade 
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também atribui premiações regionais para esses veículos (sudeste, sul, centro-oeste, norte e 

nordeste).  

Amarrando as duas estratégias propostas para este estudo (levantamento teórico e 

análise prática do que vem sendo produzido) pretende-se verificar até que ponto teoria e 

prática se confirmam na elaboração de conteúdo de jornais internos classificados como casos 

de sucesso pela principal entidade da Comunicação Empresarial no Brasil.  

Essa análise comparativa entre teoria e prática está restrita ao conteúdo desses jornais 

internos, destacando-se: 

- a linha editorial das matérias e o grau de conteúdo informativo que elas oferecem; 

- que tipo de tratamento é dado a esse conteúdo – se propagandístico ou 

informativo; 

- natureza das matérias e seu grau de predominância; 

- verificação de “se” e “como” a voz dos funcionários é expressa nos veículos; neste 

caso, um bom termômetro é a avaliação do número de matérias onde se faz 

presente o discurso da diretoria ou a presidência, em comparação a matérias 

focadas ou cujos protagonistas sejam funcionários de menores escalões ou da linha 

de produção.  
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4. JUSTIFICATIVA 

 

A Comunicação Empresarial ganhou novo estímulo principalmente a partir dos anos 

90, com a introdução das novas estratégias de Administração e de posicionamento no 

mercado adotadas pelas empresas.  

 Entre essas estratégias, estão novas formas de se enxergar e trabalhar a imagem 

organizacional e os produtos frente aos públicos de interesse, ou seja, todos aqueles que, de 

alguma forma, se relacionam com aquilo que as organizações comercializam, desde sua 

própria marca até produtos e serviços. Esse público é dividido em dois grandes universos: o 

público externo, formado pelo “mercado” formal, ou seja, consumidores ou virtuais clientes, 

acionistas, entre outros membros da sociedade; e o público interno, formado pelo corpo de 

pessoas ou funcionários, cujo relacionamento com a empresa ou organização se dá a um nível 

bastante próximo.  

 A literatura que trata do tema Comunicação Empresarial, mesmo sendo proveniente de 

áreas diversas, como Comunicação, Administração, Marketing e de outros campos ligados ao 

relacionamento entre instituição e seus públicos, destaca a importância do público interno 

para a atuação de uma organização junto ao mercado. Essa importância se justifica tanto a 

nível de imagem e marca, quanto no que se refere à solução ou enfrentamento de problemas 

pelos quais estão suscetíveis as empresas, as chamadas crises organizacionais.  

 Com o alastramento dos meios de comunicação de base eletrônica e digital, a 

informação ganhou canais pelos quais pode trafegar de forma mais ágil, praticamente 

imediata. Ou seja, notícias ou qualquer outro tipo de conteúdo que desabone a empresa 

enquanto marca ou instituição podem, rapidamente, ganhar proporções que tornam difícil a 

reversão dessas crises. 

 NEVES (1998) defende esse quadro, argumentando que “as comunicações, 

diversificadas e instantâneas, mudaram o mundo do ser humano, muito mais do que ele, ser 

humano, mudou as instituições para viver neste mundo” (p. 167).  

Nesses casos, os autores justificam ser o público interno um importante aliado das 

organizações; argumentam que, primeiramente, esse público possui uma função estratégica 

fundamental por se tratar de um agente que conhece e convive internamente com a realidade 

organizacional e, assim, está menos sujeito ao “encantamento” causado pelas campanhas de 

marketing e divulgação de marca de produtos, normalmente destinadas ao público externo.  
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Em segundo lugar, problemas de comunicação entre empresa e funcionários acabam 

por gerar ruídos ou boatos que prejudicam o clima interno e se tornam um motivo de 

desmotivação.  

 Por fim, vale destacar que o público interno, apesar de estar presente fisicamente no 

dentro das organizações, também é consumidor e, externamente, mantém relacionamentos 

com outras pessoas que, potencialmente, formam o mercado das empresas. Isto significa que, 

ao gerar uma imagem ruim junto a seus próprios funcionários, uma empresa ganha vozes 

poderosas que depõem contra sua imagem ou produtos que disponibiliza e que, além disso, 

“falam” com “conhecimento de causa”, pois vivenciam de perto o cotidiano organizacional. 

É com esses argumentos que os autores da área de Comunicação Empresarial 

justificam a necessidade de se pensar e promover processos de relacionamento estratégicos 

com esse público, integrando interesses organizacionais e demandas presentes entre 

funcionários, utilizando-se de veículos que possam dar espaço à participação de todos os 

envolvidos, em diferentes níveis, com o dia-a-dia da organização. 

 

“Uma empresa ou entidade moderna, que esteja afinada com a gestão 

de conhecimento, deve estimular o intercâmbio de informações e 

mobilizar corações e mentes para a execução de objetivos comuns. A 

comunicação interna democrática, que deve prevalecer em um 

ambiente que cultiva a responsabilidade social, não deve basear-se no 

pressuposto de que existe uma ‘elite’ administrativa (...) sobre os 

quais recai a responsabilidade (...) pela comunicação organizacional” 

(BARÇANTE & CASTRO, 1999, p. 121). 

 

 Para Barçante & Castro, esse contexto exige uma nova postura do profissional frente à 

forma com que se dá a comunicação no interior das empresas.  

 

“[A comunicação] deixa (...) de ser uma atividade que se descarta ou 

se relega a segundo plano, em momentos de crise e de carência de 

recursos, para se firmar como um insumo estratégico de que uma 

empresa ou entidade lança mão para fidelizar clientes, sensibilizar 

multiplicadores de opinião ou interagir com a comunidade” (p. 33).  
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 Eles defendem, ainda, dentro dessa postura, uma “autêntica cultura de comunicação e 

atendimento, com a conseqüente valorização dos públicos internos e a adoção de atributos 

fundamentais, como profissionalismo, ética, transparência, agilidade e exercício pleno da 

cidadania” (1999, p. 7-8).  

 BUENO (2002) destaca que “por deficiência da comunicação interna (...) há sempre 

uma penca de desinformações circulando pelos corredores das empresas (...) que depois vão 

sendo carregadas para fora espalhando-se pela sociedade” (p. 319).  

Argumenta que é “impossível em um mundo globalizado e em constante mudança, 

caminhar para frente valendo-se unicamente das próprias pernas”, sendo, assim, necessária 

uma parceria entre a empresa e seus públicos. Nesse contexto é que o autor coloca a filosofia 

de cliente interno, para ele “... uma forma mais democrática e inteligente de se enxergar o 

funcionário, e a do fornecedor-parceiro, que deve estar comprometido com os produtos e 

resultados da empresa”  (p. 92). 

Já NEVES (1998, p. 18) dá maior ênfase à ligação entre os públicos de interesse de 

uma organização – dos quais faz parte o público interno – e a formação de sua imagem na 

sociedade, definida como condição sine qua non em qualquer empreendimento e fator 

essencial de competitividade. Particularmente, a comunicação interna é definida por ele como 

“...um importante braço da comunicação integrada”, sendo esta o contato com “...os diferentes 

públicos (interno e externo) que formam o ‘ecossistema’ da organização” (p. 313-314). 

 “A comunicação interna não é uma função independente (...). O papel da comunicação 

interna é levar ao conhecimento do público interno essas mensagens e garantir que elas 

cheguem sãs e salvas ao seu destino” (p. 314). 

 Já segundo TORQUATO (1987), a comunicação interna é peça importante 

estrategicamente. O público interno deve ser, assim, munido de informações através de 

veículos dedicados, que exercem “um trabalho importante no campo das relações públicas 

externas” (p. 48).  

 

“Munindo os trabalhadores de sólidas informações sobre a empresa – seus 

projetos, seus produtos, seus planos de expansão -, a publicação interna 

reforça as conversas e o intercâmbio de idéias a respeito de tudo que se 

relacione com o ambiente de trabalho do empregado” (p. 48). 

 

Entre os veículos utilizados nesses processos estão os house-organs, termo em inglês 

que caracteriza os meios impressos comumente utilizados para a circulação de informação, 
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interna e externamente, nas empresas. Como tal, jornais empresariais, dentro do conceito 

estratégico de comunicação empresarial, ganham função essencial para que a comunicação 

entre organizações e seus públicos se dê de forma clara, transparente, ética e sem vieses. 

Também constituem importantes veículos para esclarecimento de dúvidas, eliminação de 

boatos, gerenciamento de crises e de canal para sugestões e interação com os públicos de 

interesse.  

 Contudo, no que se refere principalmente à comunicação com o público interno, 

autores reúnem críticas quanto à maneira com que esses house-organs são pensados e 

produzidos pelas empresas no Brasil, tanto em relação à sua forma quanto ao seu conteúdo e 

aplicação.  

 Deficiências, como o tratamento do público interno enquanto um agente homogêneo, 

para quem todas as demandas e perfis são iguais, bem como o fato de ser considerado um 

integrante de menor importância, “primo pobre” dentro do processo de relacionamento da 

organização com seus diferentes públicos, são apontadas como constantes presentes nos 

house-organs em circulação nas empresas brasileiras.  

 Um exemplo dessa postura está em Torquato, para quem “as mesmas palavras podem 

assumir significações diferentes para as pessoas em razão de características individuais 

inerentes a cada personalidade, como níveis de educação, experiências, status social, origem 

geográfica” (1987, p. 62). 

 LEMOS & DEL GAUDIO destacam que, ao contrário do que ocorre, os house-organs 

deveriam “construir uma espécie de agenda da instituição, em que mesmo os temas mais 

conflituosos podem ser tratados em abordagem que privilegie aspectos unificadores” (p. 257-

258). 

 CURVELLO (2002, p. 17), por sua vez, aponta outro problema presente nos house-

organs, referente ao fluxo com que a informação é transmitida. Segundo ele, esse fluxo se dá, 

na grande maioria das vezes, através de um processo descendente, ou seja, da diretoria para a 

base (corpo de funcionários), de forma que esses house-organs acabam se tornando veículos 

de comunicação de mensagens oficiais da empresa e interessantes, sumariamente, aos 

interesses daqueles que detêm cargos mais elevados de gerência ou diretoria. 

 Já BUENO (2003) assume uma postura ainda mais crítica e pessimista quanto à 

realidade dos house-organs nas empresas brasileiras. 

 

“Um olhar mais atento sobre os ‘house-organs’ escancara o controle 

interno da informação, o filtro existente nas organizações para 
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privilegiar a ‘fala do dono’, e o estrangulamento do debate e a 

ausência de pluraridade. Um discurso monocórdico, cansativo, 

repetitivo e que afronta o jornalismo e a prática da democracia” 

(p.10). 

 

Segundo o autor, usualmente o sucesso na comunicação interna em organizações 

brasileiras é baseado na análise dos chamados gestores de comunicação, ao invés de ouvir os 

funcionários, principal público-alvo e porta-voz da empresa (p. 12).  

E, assim sendo, os house-organs acabam apresentando deficiências como o despertar 

de pouco interesse por parte dos funcionários, tornando-se insípidos ou “peças de leitura 

monótona porque são contaminados pela tentativa de promover chefes e exaltar virtudes, nem 

sempre verdadeiras” (p. 22). 

Entre outras características comumente presentes nesses veículos, Bueno aponta o fato 

de reproduzirem a versão oficial e opiniões favoráveis à empresa e seus produtos, utilização 

de fontes comprometidas com a organização (falta de neutralidade), falta de estímulo ao 

debate e omissão de críticas ou de espaço para análise. E conclui: “A prática de comunicação 

interna no Brasil tem como pressuposto o adestramento, a doutrinação e não a autêntica 

libertação” (p. 22-23).  

Tendo, assim, como ponto de partida as análises pessimistas e o panorama traçado 

pelos autores das obras disponíveis para pesquisa na área de Comunicação Interna nas 

organizações e relacionamento com o público interno, este estudo pretende realizar uma 

comparação com sete exemplos práticos de jornais internos recentes, desenvolvidos por 

empresas brasileiras e premiados. A partir dessa análise, pretende-se extrair pontos em 

comum e divergências entre a teoria e o que está sendo produzido de fato no universo da 

Comunicação com o público interno no Brasil. 

É importante destacar ainda que, para desenvolver essa comparação, foram escolhidos 

jornais internos reconhecidos como iniciativas bem-sucedidas de comunicação com o público 

interno, usando como critério o Prêmio Aberje das edições 2000 a 2006, promovido pela 

Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, o que confere a esse reconhecimento um 

caráter oficial, uma vez que se trata do principal órgão de representação da categoria de 

comunicadores no âmbito organizacional.  

Outro aspecto que deve ser ressaltado nessa análise comparativa é que, a partir dela, 

pretende-se obter informações sobre aquilo que é considerado uma estratégia de comunicação 

eficiente com os públicos internos e sua relação com o que está presente na literatura sobre o 
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tema, estimulando assim possíveis reflexões sobre o que é atual ou não dentro dessa área, o 

que pode ser revisto, novas práticas que podem ou estão sendo aplicadas com sucesso (e o 

porquê disto) e novas demandas que surgem ou estão surgindo entre o público interno das 

organizações brasileiras.  

 

4.1. Comunicação Empresarial: uma área multidisciplinar 

  

O conteúdo relativo às características e práticas da Comunicação Empresarial está diluído 

em obras escritas por autores estudiosos e atuantes em diferentes setores ligados à vida 

organizacional, não apenas ao da Comunicação propriamente dita.  

Sendo assim, muitas das teorias utilizadas como base para a fundamentação deste estudo 

são provenientes de obras pertencentes às áreas como Administração, Marketing e 

Propaganda etc. Mesmo dentro do campo da Comunicação, existe a interligação entre 

diferentes áreas profissionais, as quais devem trabalhar e se responsabilizar, juntas, pelo 

desenvolvimento estratégico da comunicação interna – e que envolve, entre outros 

procedimentos, a produção e distribuição dos jornais.  

Entre as obras utilizadas como referência teórica para as abordagens sobre práticas de 

comunicação nas empresas e público interno, temos, assim, a presença de bibliografias como: 

O que é assessoria de imprensa, de Elisa Kopplin; Assessoria de imprensa: teoria e prática de 

Artur Ferrareto; Comunicação empresarial: teoria e pesquisa e Comunicação empresarial no 

Brasil: uma leitura crítica, de Wilson Bueno; Assessoria de imprensa e relacionamento com a 

mídia de Jorge Duarte (organizador); Tudo o que seus gurus não lhe contaram sobre 

comunicação empresarial, de Roger Cahen; Ouvindo a voz do cliente interno, de Luiz Cesar 

Barçante e Guilherme Caldas; Clima organizacional, de Ricardo Luz; Divulgação jornalística 

& relações públicas, de Dorothy Doty; Imagem empresarial e Comunicação empresarial 

integrada, de Roberto de Castro Neves; Comunicação eficaz na empresa, de Chris Agrys e 

outros; Relações públicas, de Waldir Gutierrez Fortes. 

Alguns autores que constam entre o corpo bibliográfico abordam e justificam esse 

caráter multidisciplinar presente na Comunicação Empresarial.  

KUNSCH (apud DUARTE, 2002, p. 96) utiliza o termo composto de comunicação 

para classificar o universo a que pertence o profissional de comunicação que se dedica à 

comunicação empresarial e, em particular, à comunicação interna. Esse caráter 
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multidisciplinar, continua Kunsch, também é observado não somente na base teórica, mas 

ainda na origem dos profissionais que se encarregam da atividade. 

Dessa forma, a autora defende que a prática de comunicação nas empresas siga essa 

multidisciplinariedade, ou interdisciplinaridade, pregando ainda a atuação conjunta, na 

organização, de todos os profissionais de comunicação – incluído relações públicas, 

jornalistas, recursos humanos, profissionais de marketing, entre outros (KUNSCH apud 

CASALI, 20075).  

Para Kunsch, essa mescla ainda envolve a imagem e cultura da organização e os 

produtos e serviços que ela disponibiliza, os quais não podem estar mais desvinculados.  

“Dessa forma, não se pode separar ou distinguir, hoje, a comunicação institucional da 

mercadológica” (KUNSCH, apud CASALI, 20076).  

Também segundo KUNSCH (1997, p.115-116), a execução da comunicação integrada 

pressupõe a união entre a comunicação institucional, mercadológica e da comunicação 

interna, mesmo que, entre elas, existam algumas diferenças. Em um contexto mais amplo, os 

olhos de todos os profissionais de comunicação dos três setores acima citados devem estar 

voltados para um único objetivo: as estratégias de posicionamento de imagem, produtos e 

serviços da organização junto a seus públicos. 

Distingue a comunicação institucional da mercadológica fazendo vinculando a 

primeira às áreas de Relações Públicas, Marketing Social e Cultural, Jornalismo, Assessoria 

de Imprensa, Identidade Corporativa e Propaganda; a comunicação mercadológica, por sua 

vez, teria ligação com os setores de Marketing e Propaganda, Vendas e promoção de eventos, 

Marketing Direto e Merchandising. 

Para DUARTE (2002, p. 97), “a maior parte do arcabouço teórico (...) está espalhada 

pela literatura de jornalismo, de relações públicas, gestão do conhecimento, administração, e 

nas variadas ramificações do marketing”. 

NASSAR (2002, p. 12), ao se referir especificamente ao papel do profissional de 

formação em Jornalismo na Comunicação Empresarial, levando-se em conta públicos interno 

e externo, analisa que esse profissional necessita ter uma nova postura, o que inclui uma visão 

inter e multidisciplinar. 

                                                 
5 CASALI, Adriana Machado  Comunicação integrada e novas tecnologias de informação Disponível em: 
<http://www.eca.usp.br/.../GT%20%206%20%20margarida%20kunsch/ Adriana%20Machado%20Casali%20-
%20CO%20y%20RP.doc>. Acesso em 17 de jan. de 2007. 
 
6 CASALI, Adriana Machado  Comunicação integrada e novas tecnologias de informação Disponível em: 
<http://www.eca.usp.br/.../GT%20%206%20%20margarida%20kunsch/ Adriana%20Machado%20Casali%20-
%20CO%20y%20RP.doc>. Acesso em 17 de jan. de 2007. 
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“A comunicação empresarial se utiliza de muitas linguagens, que não têm 

necessariamente como objetivo imediato o de ser ferramentas no marketing 

da empresa. Dentre essas linguagens estão a das relações públicas, a de 

imprensa e a de atendimento direto ao consumidor. As ações dessas áreas de 

comunicação empresarial (...) podem significar, no mínimo, a simpatia da 

sociedade, a fidelidade dos consumidores, um bom relacionamento com 

trabalhadores, governos e sindicatos” (apud DUARTE, 2002, p. 12). 

 

Segundo pesquisa divulgada em 2002 pela Associação Brasileira de Comunicação 

Empresarial (Aberje), 32% dos profissionais dedicados à comunicação interna nas 

organizações provêm de áreas de Relações Públicas. Ainda de acordo com os números da 

Aberje, áreas como Administração de Empresas, Marketing, Publicidade e Propaganda 

também foram citadas; 18% disseram pertencer a outras formações da área das Ciências 

Humanas, entre elas Psicologia, Direito, Economia etc. Essa pesquisa foi levada a cabo pelo 

Instituto Aberje de Pesquisas, que analisou 100 empresas de todo o Brasil (entre as quais 92 

filiadas à associação), tendo por base o ranking das 500 maiores e melhores empresas, 

divulgado pela Revista Exame.  

Das 100 empresas analisadas, foi utilizada uma amostra composta por 58 indústrias, 

nove empresas do ramo de comércio e 36 prestadoras de serviços. A pesquisa, realizada por 

meio de questionário, composto por perguntas fechadas, foi respondida pelos responsáveis 

pela comunicação interna nessas empresas. 

 

“As empresas buscam um profissional que seja alfabetizado em 

mais de uma área de conhecimento. É cada vez mais comum 

encontrarmos na gestão da comunicação interna profissionais com 

formação em Comunicação e Administração, Comunicação e 

Marketing, Comunicação e Psicologia, Comunicação e 

Antropologia” (NASSAR, 2004) 

 

Tem-se, portanto, instituído o quadro que PALMA (1994) chama de comunicação 

integrada.  

 

“Quando nos referimos aos profissionais e estudantes da área de 

Comunicação, não especificamos habilitações (Relações Públicas, 
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Jornalismo ou Publicidade e Propaganda). Isto porque cremos no que 

chamamos comunicação integrada [grifo do autor]. Fundamentalmente, 

quando tratamos de comunicação planejada na empresa ou qualquer 

instituição, queremos ir além da interdependência linear, cronológica, que se 

possa admitir entre Relações Públicas, Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda. Queremos crer nas múltiplas possibilidades e necessidades de 

interposição, de fusão e de reescalonamentos circunstanciais, na aplicação 

das funções das três atividades” (p. 19). 

 

Ainda conforme Palma, a comunicação empresarial, tendo em vista o relacionamento 

com seus diferentes públicos – externo e interno -, deve extrapolar simplesmente os limites 

das áreas vinculadas à comunicação, como Jornalismo e Relações Públicas, voltando seus 

procedimentos também para setores ligados ao campo comportamental – como a Psicologia 

Organizacional - e administrativo. 

“... uma consciente política de comunicação não pode ser desvinculada da ciência 

administrativa. As duas, todavia, não dispensam um posicionamento e uma atitude acoplada a 

partir do enfoque das ciências comportamentais” (p. 24).  

O próprio conceito de cultura organizacional, um dos itens que merecem maior 

atenção dos profissionais de comunicação institucional no momento de planejar e pôr em 

prática suas estratégias, passa por um conhecimento multidisciplinar. 

MARCHIONI (2006, p. 54-60) aponta áreas como Sociologia, Ciências Sociais 

Aplicadas e Antropologia como fontes das noções sobre cultura, pontos de partida para o 

entendimento sobre a formação e constituição da cultura nas empresas modernas. 

Segundo ela, todas as práticas sociais podem ser visualizadas sob o ponto de vista 

cultural, fruto a inter-relação entre sujeitos ou grupos. 

“Comunicação e cultura reciprocamente influenciam uma à outra. Indivíduos ‘trazem’ 

uma cultura que (...) afeta a forma com que eles se comunicam, e a forma com que os 

indivíduos se comunicam pode mudar a cultura que compartilham” (GUDYKUNST & TING-

TOOMEY apud MARCHIORI, 2006, p. 87).  

Prossegue destacando que compreender o significado de cultura organizacional 

significa entender como ela trabalha, sua visão e como se pode montar estratégias de 

relacionamento com seus diferentes públicos. A organização tem que ser “conduzida na 

expressão de seu comportamento” (p. 67). 
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“[A cultura organizacional] permite que os membros de uma organização 

saibam quais as expectativas que existem em relação a eles, o que e como 

trabalhar em determinadas situações que apareçam, diminuindo a necessidade de 

informação formal e sistemas de controle” (p. 72). 

 

4.2. Sobre a bibliografia  

 

A bibliografia levantada e analisada para a construção da base teórica deste estudo tem 

como principal característica justamente o caráter multidisciplinar citado no item anterior, ou 

seja, não se limita apenas a obras exclusivas do campo da Comunicação, envolvendo também 

autores e textos de áreas como Administração de Empresas, Marketing e Publicidade e 

Propaganda.  

 Essa referência teórica buscou, principalmente, conceitos e definições sobre aspectos 

gerais da Comunicação Empresarial – e, para esses casos, pesquisaram-se obras escritas tanto 

por autores nacionais quanto estrangeiros -; características e demandas do público interno das 

organizações, bem como o porquê de este ser estrategicamente importante para a construção e 

manutenção de uma imagem positiva da empresa e de seus produtos junto aos seus públicos 

de interesse; itens que devem constar da comunicação entre empresas e funcionários; e 

características, uso e problemas encontrados na produção de house-organs para 

relacionamento com o público interno.  

 Outro elemento que está incluso como tema entre a bibliografia estudada envolve as 

formas com que as mensagens são produzidas e transmitidas nos jornais. Fazem parte dessa 

abordagem temas como fluxos de transmissão das mensagens (ascendente, descendente), 

canais para interação e obtenção de feedbacks, e estímulo à participação dos funcionários na 

produção visual e de conteúdo para os veículos internos. 
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5. HIPÓTESES 

 

Tendo por princípio que o processo de comunicação de uma organização ou empresa 

com seu público interno pressupõe, segundo o referencial teórico utilizado, uma visão e 

execução estratégica de formas de relacionamento, tráfego de informações e interação, o 

estudo busca verificar como e a que nível os conselhos e itens classificados como 

fundamentais para um processo eficaz de comunicação interna no âmbito organizacional estão 

presentes nos sete jornais internos reconhecidos pelo Prêmio Aberje 2006.  

Uma estrutura que respeite e atenda à segmentação estrutural e de demanda do público 

interno, um conteúdo que traga matérias e assuntos de real interesse dos funcionários, e a 

criação de canais que abram espaço para inter-relação entre leitores e os diferentes setores da 

organização – como espaços para a realização de sugestões, propostas para artigos e outros 

recursos que estimulem e promovam a participação ativa e prática de funcionários na 

construção desses veículos – são elementos tidos pelas referências bibliográficas como 

presenças obrigatórias nos jornais internos de empresas e, em foco mais específico, no uso 

destes para comunicação com o público interno.  

Sendo assim, a hipótese é a de que alguns, ou boa parte, desses elementos estejam de 

fato presentes nos sete casos tomados como exemplos de sucesso, tendo em vista que os 

mesmos foram reconhecidos e premiados pela instituição que oficialmente representa os 

comunicadores empresariais no Brasil (a Aberje).  
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6. SITUAÇÃO DO CONHECIMENTO  E METODOLOGIA 

 

A comunicação interna é apontada pelos autores e especialistas do setor como o 

“primo pobre” da Comunicação Empresarial, para a qual usualmente se empregam métodos e 

veículos desprovidos de planejamento, pouco ou mal estruturados, levando-se em conta as 

estratégias dos procedimentos de relacionamento entre empresas e seus diferentes públicos-

alvos. 

 Os autores apontam, em linhas gerais, a falta de preocupação dos executores da 

comunicação no âmbito interno das organizações com fatores que, ao final, impactam 

diretamente na forma com que será construída a imagem da empresa junto aos seus 

funcionários, bem como o descaso quanto à composição étnica, social, cultural etc. desse 

público interno – tido como um elemento heterogêneo e bastante complexo. 

 Esse “descaso” a que se referem os estudiosos também é constatado na forma com que 

são criados e utilizados os jornais internos. Ou seja, esses veículos são produzidos sem o 

cuidado adequado para atender à segmentação cultural, social, educacional ou mesmo 

geográfica presente entre os funcionários, sendo utilizados como “recursos genéricos” de 

comunicação.  

 Outro déficit presente na forma com que os jornais são trabalhados pelas empresas – e 

apontado pelos autores – diz respeito ao grau de interação que tais jornais proporcionam entre 

organização e funcionários.  

A bibliografia usada como base teórica para este estudo destaca que, na maioria das 

vezes, house-organs acabam se tornando veículos portadores de mensagens institucionais de 

interesse da diretoria ou dos setores mais altos das organizações, dedicando pouco ou nenhum 

espaço para ouvir e dar voz ao público interno que, por fim, não enxergaria, de fato, nesses 

veículos, meios que realmente refletissem seus interesses e trouxessem respostas às suas 

demandas.  

 Autores criticam tal postura adotada pelas organizações, destacando ser o público 

interno um agente que tem participação direta e fundamental na construção e manutenção da 

imagem organizacional, no sucesso de seus produtos e serviços junto ao mercado, e sobre a 

criação e/ou gerenciamento de crises institucionais. Para esses estudiosos, devido ao fato de 

conhecer a organização “por dentro” e de vivenciar diariamente os processos e a realidade 

vigente, o público interno ganha um papel estratégico fundamental nos processos de 

comunicação entre as organizações e seus públicos.  
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Assim, tendo por base as características levantadas e apontadas pelas obras e estudos 

dedicados ao setor da comunicação interna e ao uso dos house-organs como veículos de 

comunicação institucional, este estudo tem por objetivo comparar os elementos presentes em 

sete exemplos de jornais internos desenvolvidos por empresas brasileiras premiados pela 

Aberje, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial.   

Essa comparação se dará com base na constatação dos elementos presentes nesses dois 

universos (o teórico e o prático), com a qual se pretende verificar e responder a questão 

principal: até que ponto as críticas e teorias apontadas e defendias pelos autores da área estão 

refletidas nos casos premiados, a título de conteúdo e trabalho dado às matérias? 

Partindo desse questionamento principal, pretende-se ainda verificar outros 

questionamentos subseqüentes e interligados à questão: o tipo de fluxo (ascendente ou 

descendente) predominante nesses jornais; e se as matérias abordam temas que contenham 

real grau informativo, ou se são meramente portadoras de dados propagandísticos das 

empresas e de suas ações.  

Ainda a título de estratégia e execução na criação desses jornais, outros 

questionamentos válidos envolvem a existência (e a que grau) de uma interação entre os 

diferentes setores de comunicação da empresa, cuja necessidade é apontada pelas obras; e, 

caso essa interação esteja presente, quais setores estiveram envolvidos.  

 

 

6.1. Definição do problema de pesquisa 

 

Este projeto propõe a comparação entre a teoria e a prática no que se refere ao uso dos 

house-organs para a estratégia de relacionamento entre essas organizações e seu público 

interno. 

No caso, pretende-se, inicialmente, levantar e classificar elementos teóricos 

desenvolvidos por autores e estudiosos da área da Comunicação Empresarial para extrair o 

que estes falam e consideram fundamental no que tange à elaboração desses jornais, bem 

como às características do chamado público interno organizacional, sua importância e 

demandas, ou seja, itens em que se baseia todo o processo de comunicação.  

Em um segundo momento, esta análise envolve o estudo de jornais internos 

desenvolvidos por empresas brasileiras, premiados nas sete últimas edições do Prêmio Aberje 

de Comunicação Empresarial, categoria Jornal Interno/Nacional, uma vez que a entidade 
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também atribui premiações regionais para esses veículos (Sudeste, Sul, Centro-oeste, Norte e 

Nordeste).  

Amarrando as duas estratégias propostas para este estudo (levantamento teórico e 

análise prática do que vem sendo produzido), pretende-se verificar até que ponto teoria e 

prática se confirmam na elaboração de conteúdo de jornais internos classificados como casos 

de sucesso pela principal entidade da Comunicação Empresarial no Brasil.  

Essa análise comparativa entre teoria e prática está restrita ao conteúdo desses jornais 

internos, destacando-se: 

- a linha editorial das matérias e o grau de conteúdo informativo que elas oferecem; 

- que tipo de tratamento é dado a esse conteúdo – se propagandístico ou 

informativo; 

- natureza das matérias e seu grau de predominância; 

- verificação de “se” e “como” a voz dos funcionários é expressa nos veículos; neste 

caso, um bom termômetro é a avaliação do número de matérias onde se faz 

presente o discurso da diretoria ou a presidência, em comparação a matérias 

focadas ou cujos protagonistas sejam funcionários de menores escalões ou da linha 

de produção.  

-  

 

 6. 2. Metodologia para análise 

 

Uma vez definidas as linhas gerais sobre as quais se estrutura este estudo, vale 

destacar, na seqüência, os métodos de que se lançará mão para executá-lo.  

O estudo – uma análise de conteúdo - será realizado com base em métodos 

quantitativos, uma vez que busca a verificação de elementos que se encontram – ou não – 

presentes nos jornais empresariais para comunicação com o público interno tendo como 

parâmetro as referências e citações de autores especialistas sobre o tema.  

 

6.3. Métodos: etapas 

 
 O primeiro passo está centrado no levantamento, leitura e análise da literatura que 

aborda a Comunicação Empresarial, com ênfase em temas como house-organs, público 

interno e suas características. Vale ressaltar, aqui, que essas obras não pertencem 
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exclusivamente ao universo da Comunicação (que inclui livros e textos das áreas de 

Jornalismo, Assessoria de Imprensa e Relações Públicas), mas também de outros segmentos 

que interagem diretamente no relacionamento entre a organização e públicos, principalmente 

Administração, Marketing, e Publicidade e Propaganda.  

 A análise teórica tem como objetivo levantar o que pensam e dizem os estudiosos da 

área de Comunicação Empresarial sobre o uso de house-organs (jornais e revistas) para 

comunicação interna no Brasil, visando construir a base teórica sobre a qual se fundamentarão 

os passos seguintes deste trabalho. 

 Um segundo passo está relacionado com a análise dos jornais premiados pelo Prêmio 

Aberje na categoria Jornais para Comunicação Interna. Nesta etapa serão analisadas as 

características desses veículos, com foco exclusivo em seu conteúdo (matérias e artigos) e na 

temática presente no mesmo.  Nesse conteúdo, a meta está em verificar o fluxo das 

informações (se predomina o fluxo ascendente ou descendente) e se a somatória dos textos 

apenas acaba por reproduzir o discurso organizacional padrão, no qual a imagem da empresa 

ou instituição é passada como imaculada, superior às demais e bem próxima aos textos de 

marketing.   

Avaliada a presença, ou não, desses elementos (e o grau em que ocorre) será por fim 

comparada a teoria à prática, através da aplicação (ou não) dessa teoria nos veículos, partindo-

se, contudo, do princípio de que, por se tratarem de casos de sucesso na comunicação com o 

público interno, os sete jornais internos selecionados devem trazer, pelo menos, a maioria dos 

itens destacados pelo arcabouço teórico. 

 Uma vez realizado o levantamento, tabulação e comparação entre esses dois universos 

– o teórico e o que está sendo colocado em prática – parte-se, por fim, à análise de todo o 

material de pesquisa coletado. Inserem-se nesta fase as conclusões que se podem extrair sobre 

os jornais de empresa para comunicação interna tidos como de excelência pela entidade 

representante da categoria no país. Já nesta etapa, espera-se responder à questão inicial que 

norteia o problema e as hipóteses – a de que a comunicação interna no Brasil é o “primo 

pobre” da Comunicação Empresarial no Brasil, de acordo com o que dizem os autores e 

estudiosos dessa área – corroborando ou derrubando essa possível realidade.   

 

  6.4. Sobre a bibliografia para a área de Comunicação Empresarial 

 

A bibliografia levantada e analisada para a construção da base teórica deste estudo tem 

como principal característica justamente o caráter multidisciplinar citado no item anterior, ou 
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seja, não se limita apenas a obras exclusivas do campo da Comunicação, envolvendo também 

autores e textos de áreas como Administração de Empresas, Marketing e Publicidade e 

Propaganda.  

 Essa referência teórica buscou, principalmente, conceitos e definições sobre aspectos 

gerais da Comunicação Empresarial – e, para esses casos, pesquisaram-se obras escritas tanto 

por autores nacionais quanto estrangeiros -; características e demandas do público interno das 

organizações, bem como o porquê de este ser estrategicamente importante para a construção e 

manutenção de uma imagem positiva da empresa e de seus produtos junto aos seus públicos 

de interesse; itens que devem constar da comunicação entre empresas e funcionários; e 

características, uso e problemas encontrados na produção de house-organs para 

relacionamento com o público interno.  

 Outro elemento que está incluso como tema na bibliografia estudada envolve as 

formas com que as mensagens são produzidas e transmitidas nos house-organs. Fazem parte 

dessa abordagem temas como fluxos de transmissão das mensagens (ascendente, 

descendente), canais para interação e obtenção de feedbacks, e estímulo à participação dos 

funcionários na produção visual e de conteúdo para os veículos internos. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

A Comunicação Empresarial, ou seja, a forma com que empresas e organizações de 

diferentes setores e áreas de atuação se comunicam com seus públicos de interesse, passou por 

um processo de reformulação e revigoramento nas últimas duas décadas. 

 A partir dos anos 90, o processo de globalização mundial ganhou formas mais 

concretas, e as empresas abriram-se para novos padrões de relacionamento com o mercado, 

seguindo tendências e necessidades criadas pela nova ordem estabelecida no comércio global, 

como a circulação de produtos e capital livres de barreiras e fronteiras nacionais, idiomas e 

culturas, e a expansão dos meios digitais para acesso a informações e comunicação em tempo 

real, em qualquer lugar do planeta. 

 O novo panorama mundial obrigou profissionais e organizações revissem conceitos e 

graus de importância de elementos ligados ao relacionamento com seus públicos, para que 

suas marcas, produtos e iniciativas obtivessem sucesso; conceitos de imagem empresarial, 

responsabilidade social e ambiental, estímulo à participação direta de seus públicos-alvos, 

interno ou externo, na decisão sobre produtos, mudanças de logomarcas etc., através da 

criação de canais de relacionamento via telefone, websites e e-mails, tiveram uma releitura e 

expandiram suas proporções. Produtos e empresas vão do céu ao inferno em horas, 

impulsionados ou prejudicados por informações circulantes no meio online.  

 Os públicos – interno e externo - ligados às organizações, pelo menos em teoria, 

ganharam um novo status, sendo defendidos por estudiosos e profissionais que se dedicam a 

teorizar a atividade da Comunicação Empresarial, não mais como elementos passivos às 

atividades das empresas, mas, sim, como elementos-chave a quem se devem dirigir 

informações estratégicas, com o objetivo de cativá-los, convencê-los, transformá-los em 

consumidores e, mais do que isso, divulgadores e reprodutores dos aspectos positivos das 

organizações, acabando por se tornarem importantes peças de marketing de que pode lançar 

mão uma entidade.  

 Ou seja, a opinião pública passou a ser vista como um aliado (ou inimigo) decisivo 

para o sucesso das empresas e seus bens. Não é possível apenas lançar produtos e colocá-los 

no mercado, fazendo com que “apareçam” por meio de programas de marketing e propaganda 

impressa ou televisiva; é necessário que as organizações estejam atentas a atribuir a esses 
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produtos e soluções um valor agregado de itens que satisfaçam conceitos, opiniões e posturas 

em voga junto a seus públicos e à sociedade.  

 Por exemplo, produtos que envolvam uso de trabalho infantil, exploração do trabalho 

escravo, devastação ambiental, entre outros temas que geram polêmica, tendem a ser 

denunciados e, como conseqüência, rechaçados pelo mercado. Cabe, nesses casos, destacar, 

ainda, o novo papel da mídia, otimizado pelos veículos de comunicação digital. Denúncias, 

matérias pró ou contra personalidades e empresas ganham dimensão mundial quase que 

instantaneamente, de forma que as empresas precisaram reorganizar (ou organizar) setores 

eficientes de comunicação, dedicados não somente a ser um alicerce ao marketing 

promocional, como também capazes de antever, evitar ou contornar possíveis crises de 

opinião pública que envolvam a marca, imagem e produtos da organização. 

 O discurso de valorização da comunicação entre empresas e públicos passa, ainda, 

pela presença em maior escala de profissionais da área de Comunicação Social – jornalistas, 

assessores de imprensa, relações públicas etc. – como agentes integrados a um projeto maior, 

que abrange o lançamento e divulgação de produtos e atividades das organizações junto à 

sociedade, o que, por sua vez, requer a integração com outros setores empresariais, como o de 

Marketing, o Administrativo e os de outros níveis de gerência.  

 É por isso que, principalmente a partir dos anos 90, a atividade de comunicação 

empresarial solidificou-se como um ramo multidisciplinar, o que, por outro lado, reflete-se 

nas obras teóricas que tratam sobre o assunto. Pesquisadores podem encontrar referências a 

técnicas de comunicação, organização/públicos de interesse em obras das áreas de 

Comunicação/Jornalismo/Relações Públicas, Administração de Empresas, Marketing e 

Propaganda. 

 

I.1. Papel dos house-organs 

 

 Entre os instrumentos de que os profissionais de comunicação empresarial podem 

lançar mão para “falar” com seus públicos-alvos estão os house-organs, ou veículos de 

comunicação impressos e, principalmente a partir da última década, disponíveis também em 

versões digitais (e-mails, intranets, Internet etc.). 

 Tipicamente, esses veículos incluem boletins, jornais e revistas impressas que têm 

como princípio divulgar o cotidiano e as atividades da empresa a seus públicos externo 

(sociedade e potenciais consumidores) e interno (funcionários, suas famílias, moradores dos 
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bairros circunvizinhos e outros indivíduos que, de alguma forma, têm acesso ao dia-a-dia 

interno da organização). 

 Esses meios também passaram por uma releitura e, na literatura dedicada à prática da 

Comunicação Empresarial, são tratados como elementos que passam a merecer novos 

cuidados, tanto no conteúdo das matérias e artigos (informação) como na criação de seu 

layout (informação visual).  

 Além disso, os mesmos autores defendem que profissionais de Comunicação 

Empresarial repensem esses veículos como peças de comunicação que estão ligados nas suas 

entranhas aos públicos com que “falam”. Isto é, devem ser criados com um conteúdo 

direcionado especificamente aos objetivos da organização, somado aos interesses e anseios de 

seus públicos, que, como o plural indica, são formados por um composto heterogêneo, 

variável de acordo com a localização (interna ou externa à organização) e localização 

geográfica, cultura, nível educacional etc. Essas variáveis estão presentes tanto no público 

interno quanto externo.  

 

I.2 House-organs e público interno 

 

 Este projeto, como será explicado nas páginas posteriores, estará focado em dois 

universos que compõem parte importante do composto de comunicação empresarial em 

organizações de todo o mundo e do Brasil: os jornais impressos e o público interno. 

 Conceitos de ambos serão explicados, em maior detalhe, nos itens a seguir; contudo, 

vale destacar, de início, que os dois conceitos passaram por reformulações importantes de 

abordagem teórica nas obras do setor nos últimos 20 anos, assim como em todo o quadro da 

Comunicação Empresarial. 

  Jornais de empresas agora são classificados como veículos que devem trazer valor 

agregado, com informações que extrapolam o cotidiano das organizações, deixando de lado as 

matérias frias e que pouco atraem os leitores; por sua vez, o público interno agora é tratado no 

plural, “públicos internos”, respeitando-se a heterogeneidade presente entre os funcionários de 

uma mesma organização, cargos que ocupam, origem e feedback cultural, educação, áreas de 

interesse etc.  
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II. COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL NO BRASIL 

 

 

II. 1. Contextualização 

 

A Comunicação Empresarial ganhou novo estímulo principalmente a partir dos anos 

90, com a introdução das novas estratégias de Administração e de posicionamento no 

mercado adotadas pelas empresas.  

 Entre essas estratégias, estão novas formas de se enxergar e trabalhar a imagem 

organizacional e os produtos frente aos públicos de interesse, ou seja, todos aqueles que, de 

alguma forma, se relacionam com aquilo que as organizações comercializam, desde sua 

própria marca até produtos e serviços. Esse público é dividido em dois grandes universos: o 

público externo, formado pelo “mercado” formal, ou seja, consumidores ou virtuais clientes, 

acionistas, entre outros membros da sociedade; e o público interno, formado pelo corpo de 

pessoas ou funcionários, cujo relacionamento com a empresa ou organização se dá a um nível 

bastante próximo.  

 A literatura que trata do tema Comunicação Empresarial, mesmo sendo proveniente de 

áreas diversas, como Comunicação, Administração, Marketing e de outros campos ligados ao 

relacionamento entre instituição e seus públicos, destaca a importância do público interno 

para a atuação de uma organização junto ao mercado. Essa importância se justifica tanto a 

nível de imagem e marca, quanto no que se refere à solução ou enfrentamento de problemas 

pelos quais estão suscetíveis as empresas, as chamadas crises organizacionais.  

 Com o alastramento dos meios de comunicação de base eletrônica e digital, a 

informação ganhou canais pelos quais pode trafegar de forma mais ágil, praticamente 

imediata. Ou seja, notícias ou qualquer outro tipo de conteúdo que desabone a empresa 

enquanto marca ou instituição podem, rapidamente, ganhar proporções que tornam difícil a 

reversão dessas crises. 

 NEVES (1998) defende esse quadro, argumentando que “as comunicações, 

diversificadas e instantâneas, mudaram o mundo do ser humano, muito mais do que ele, ser 

humano, mudou as instituições para viver neste mundo” (p. 167).  

Nesses casos, os autores justificam ser o público interno um importante aliado das 

organizações; argumentam que, primeiramente, esse público possui uma função estratégica 

fundamental por se tratar de um agente que conhece e convive internamente com a realidade 
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organizacional e, assim, está menos sujeito ao “encantamento” causado pelas campanhas de 

marketing e divulgação de marca de produtos, normalmente destinadas ao público externo.  

Em segundo lugar, problemas de comunicação entre empresa e funcionários acabam 

por gerar ruídos ou boatos que prejudicam o clima interno e se tornam um motivo de 

desmotivação.  

 Por fim, vale destacar que o público interno, apesar de estar presente fisicamente no 

dentro das organizações, também é consumidor e, externamente, mantém relacionamentos 

com outras pessoas que, potencialmente, formam o mercado das empresas. Isto significa que, 

ao gerar uma imagem ruim junto a seus próprios funcionários, uma empresa ganha vozes 

poderosas que depõem contra sua imagem ou produtos que disponibiliza e que, além disso, 

“falam” com “conhecimento de causa”, pois vivenciam de perto o cotidiano organizacional. 

É com esses argumentos que os autores da área de Comunicação Empresarial 

justificam a necessidade de se pensar e promover processos de relacionamento estratégicos 

com esse público, integrando interesses organizacionais e demandas presentes entre 

funcionários, utilizando-se de veículos que possam dar espaço à participação de todos os 

envolvidos, em diferentes níveis, com o dia-a-dia da organização. 

 

“Uma empresa ou entidade moderna, que esteja afinada com a gestão 

de conhecimento, deve estimular o intercâmbio de informações e 

mobilizar corações e mentes para a execução de objetivos comuns. A 

comunicação interna democrática, que deve prevalecer em um 

ambiente que cultiva a responsabilidade social, não deve basear-se no 

pressuposto de que existe uma ‘elite’ administrativa (...) sobre os 

quais recai a responsabilidade (...) pela comunicação organizacional” 

(BARÇANTE & CASTRO, 1999, p. 121). 

 

 Para Barçante & Castro, esse contexto exige uma nova postura do profissional frente à 

forma com que se dá a comunicação no interior das empresas.  

 

“[A comunicação] deixa (...) de ser uma atividade que se descarta ou 

se relega a segundo plano, em momentos de crise e de carência de 

recursos, para se firmar como um insumo estratégico de que uma 

empresa ou entidade lança mão para fidelizar clientes, sensibilizar 

multiplicadores de opinião ou interagir com a comunidade” (p. 33).  
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 Eles defendem, ainda, dentro dessa postura, uma “autêntica cultura de comunicação e 

atendimento, com a conseqüente valorização dos públicos internos e a adoção de atributos 

fundamentais, como profissionalismo, ética, transparência, agilidade e exercício pleno da 

cidadania” (1999, p. 7-8).  

 BUENO (2002) destaca que “por deficiência da comunicação interna (...) há sempre 

uma penca de desinformações circulando pelos corredores das empresas (...) que depois vão 

sendo carregadas para fora espalhando-se pela sociedade” (p. 319).  

Argumenta que é “impossível em um mundo globalizado e em constante mudança, 

caminhar para frente valendo-se unicamente das próprias pernas”, sendo, assim, necessária 

uma parceria entre a empresa e seus públicos. Nesse contexto é que o autor coloca a filosofia 

de cliente interno, para ele “... uma forma mais democrática e inteligente de se enxergar o 

funcionário, e a do fornecedor-parceiro, que deve estar comprometido com os produtos e 

resultados da empresa”  (p. 92). 

Já NEVES (1998, p. 18) dá maior ênfase à ligação entre os públicos de interesse de 

uma organização – dos quais faz parte o público interno – e a formação de sua imagem na 

sociedade, definida como condição sine qua non em qualquer empreendimento e fator 

essencial de competitividade. Particularmente, a comunicação interna é definida por ele como 

“...um importante braço da comunicação integrada”, sendo esta o contato com “...os diferentes 

públicos (interno e externo) que formam o ‘ecossistema’ da organização” (p. 313-314). 

 “A comunicação interna não é uma função independente (...). O papel da comunicação 

interna é levar ao conhecimento do público interno essas mensagens e garantir que elas 

cheguem sãs e salvas ao seu destino” (p. 314). 

 Já segundo TORQUATO (1987), a comunicação interna é peça importante 

estrategicamente. O público interno deve ser, assim, munido de informações através de 

veículos dedicados, que exercem “um trabalho importante no campo das relações públicas 

externas” (p. 48).  

 “Munindo os trabalhadores de sólidas informações sobre a empresa – seus projetos, 

seus produtos, seus planos de expansão -, a publicação interna reforça as conversas e o 

intercâmbio de idéias a respeito de tudo que se relacione com o ambiente de trabalho do 

empregado” (p. 48). 

Entre os veículos utilizados nesses processos estão os house-organs, termo em inglês 

que caracteriza os meios impressos, comumente utilizados para a circulação de informação, 

interna e externamente, nas empresas. Como tal, jornais empresariais, dentro do conceito 
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estratégico de comunicação empresarial, ganham função essencial para que a comunicação 

entre organizações e seus públicos se dê de forma clara, transparente, ética e sem vieses. 

Também constituem importantes veículos para esclarecimento de dúvidas, eliminação de 

boatos, gerenciamento de crises e de canal para sugestões e interação com os públicos de 

interesse.  

 Contudo, no que se refere principalmente à comunicação com o público interno, 

autores reúnem críticas quanto à maneira com que esses house-organs são pensados e 

produzidos pelas empresas no Brasil, tanto em relação à sua forma quanto ao seu conteúdo e 

aplicação.  

 Deficiências, como o tratamento do público interno enquanto um agente homogêneo, 

para quem todas as demandas e perfis são iguais, bem como o fato de ser considerado um 

integrante de menor importância, “primo pobre” dentro do processo de relacionamento da 

organização com seus diferentes públicos, são apontadas como constantes presentes nos 

house-organs em circulação nas empresas brasileiras.  

 Um exemplo dessa postura está em Torquato, para quem “as mesmas palavras podem 

assumir significações diferentes para as pessoas em razão de características individuais 

inerentes a cada personalidade, como níveis de educação, experiências, status social, origem 

geográfica” (1987, p. 62). 

 LEMOS & DEL GAUDIO destacam que, ao contrário do que ocorre, os house-organs 

deveriam “construir uma espécie de agenda da instituição, em que mesmo os temas mais 

conflituosos podem ser tratados em abordagem que privilegie aspectos unificadores” (p. 257-

258). 

 CURVELLO (2002, p. 17), por sua vez, aponta outro problema presente nos house-

organs, referente ao fluxo com que a informação é transmitida. Segundo ele, esse fluxo se dá, 

na grande maioria das vezes, através de um processo descendente, ou seja, da diretoria para a 

base (corpo de funcionários), de forma que esses house-organs acabam se tornando veículos 

de comunicação de mensagens oficiais da empresa e, interessantes, sumariamente, aos 

interesses daqueles que detêm cargos mais elevados de gerência ou diretoria. 

 Já BUENO (2003) assume uma postura ainda mais crítica e pessimista quanto à 

realidade dos house-organs nas empresas brasileiras. 

 

“Um olhar mais atento sobre os ‘house-organs’ escancara o controle interno da 

informação, o filtro existente nas organizações para privilegiar a ‘fala do dono’, e o 
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estrangulamento do debate e a ausência de pluraridade. Um discurso monocórdico, 

cansativo, repetitivo e que afronta o jornalismo e a prática da democracia” (p.10). 

 

Segundo o autor, usualmente o sucesso na comunicação interna em organizações 

brasileiras é baseado na análise dos chamados gestores de comunicação, ao invés de ouvir os 

funcionários, principal público-alvo e porta-voz da empresa (p. 12).  

E, assim sendo, os house-organs acabam apresentando deficiências como o fato de 

despertar de pouco interesse para os funcionários, tornando-se insípidos ou “peças de leitura 

monótona porque são contaminados pela tentativa de promover chefes e exaltar virtudes, nem 

sempre verdadeiras” (p. 22). 

Entre outras características comumente presentes nesses veículos, Bueno aponta o fato 

de reproduzirem a versão oficial e opiniões favoráveis à empresa e seus produtos, utilização 

de fontes comprometidas com a organização (falta de neutralidade), falta de estímulo ao 

debate e omissão de críticas ou de espaço para análise. E conclui: “A prática de comunicação 

interna no Brasil tem como pressuposto o adestramento, a doutrinação e não a autêntica 

libertação” (p. 22-23).  

Tendo, assim, como ponto de partida as análises pessimistas e o panorama traçado 

pelos autores das obras disponíveis para pesquisa na área de Comunicação Interna nas 

organizações e relacionamento com o público interno, este estudo pretende realizar uma 

análise comparativa entre cinco exemplos práticos de jornais internos recentes, desenvolvidos 

por empresas brasileiras e premiados. A partir dessa análise, pretende-se extrair pontos em 

comum e divergências entre a teoria e o que está sendo produzido de fato no universo da 

Comunicação com o público interno no Brasil. 

É importante destacar ainda que, para desenvolver esse trabalho, foram escolhidos 

jornais internos reconhecidos como iniciativas bem-sucedidas de comunicação com o público 

interno, usando como critério o Prêmio Aberje das edições 2000 a 2006, promovido pela 

Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, o que confere a esse reconhecimento um 

caráter oficial, uma vez que se trata do principal órgão de representação da categoria de 

comunicadores no âmbito organizacional.  

Outro aspecto que deve ser ressaltado nessa análise comparativa é que, a partir dela, 

pretende-se obter informações sobre aquilo que é considerado uma estratégia de comunicação 

eficiente com os públicos internos e sua relação com o que está presente na literatura sobre o 

tema, estimulando assim possíveis reflexões sobre o que é atual ou não dentro dessa área, o 

que pode ser revisto, novas práticas que podem ou estão sendo aplicadas com sucesso (e o 
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porquê disto) e novas demandas que surgem ou estão surgindo entre o público interno das 

organizações brasileiras.  

 

II. 2. Comunicação Empresarial: uma área multidisciplinar 

  

O conteúdo relativo às características e práticas da Comunicação Empresarial está diluído 

em obras escritas por autores estudiosos e atuantes em diferentes setores ligados à vida 

organizacional, não apenas ao da Comunicação propriamente dita.  

Sendo assim, muitas teorias utilizadas como base para a fundamentação deste estudo são 

provenientes de obras pertencentes às áreas de Administração, Marketing e Propaganda etc. 

Mesmo dentro do campo da Comunicação, existe a interligação entre diferentes áreas 

profissionais, as quais devem trabalhar e se responsabilizar, juntas, pelo desenvolvimento 

estratégico da comunicação interna – e que envolve, entre outros procedimentos, a produção e 

distribuição dos jornais.  

Entre as obras utilizadas como referência teórica para as abordagens sobre práticas de 

comunicação nas empresas e público interno, temos, assim, a presença de bibliografias como: 

O que é assessoria de imprensa, de Elisa Kopplin; Assessoria de imprensa: teoria e prática de 

Artur Ferrareto; Comunicação empresarial: teoria e pesquisa e Comunicação empresarial no 

Brasil: uma leitura crítica, de Wilson Bueno; Assessoria de imprensa e relacionamento com a 

mídia, de Jorge Duarte (organizador); Tudo o que seus gurus não lhe contaram sobre 

comunicação empresarial, de Roger Cahen; Ouvindo a voz do cliente interno, de Luiz Cesar 

Barçante e Guilherme Caldas; Clima organizacional, de Ricardo Luz; Divulgação jornalística 

& relações públicas, de Dorothy Doty; Imagem empresarial e Comunicação empresarial 

integrada, de Roberto de Castro Neves; Comunicação eficaz na empresa, de Chris Agrys e 

outros; Relações públicas, de Waldir Gutierrez Fortes. 

Alguns autores que constam do corpo bibliográfico abordam e justificam esse caráter 

multidisciplinar presente na Comunicação Empresarial.  

KUNSCH (apud DUARTE, 2002, p. 96) utiliza a expressão composto de comunicação 

para classificar o universo a que pertence o profissional de comunicação que se dedica à 

comunicação empresarial e, em particular, à comunicação interna. Esse caráter 

multidisciplinar, continua Kunsch, também é observado não somente na base teórica, mas 

ainda na origem dos profissionais que se encarregam da atividade. 
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Dessa forma, a autora defende que a prática de comunicação nas empresas siga essa 

multidisciplinariedade, ou interdisciplinaridade, pregando ainda a atuação conjunta, na 

organização, de todos os profissionais de comunicação – incluindo relações públicas, 

jornalistas, recursos humanos, profissionais de marketing, entre outros (KUNSCH apud 

CASALI, 20077).  

Para Kunsch, essa mescla ainda envolve a imagem e cultura da organização e os 

produtos e serviços que ela disponibiliza, os quais não podem estar mais desvinculados.  

“Dessa forma, não se pode separar ou distinguir, hoje, a comunicação institucional da 

mercadológica” (KUNSCH, apud CASALI, 20078).  

Também segundo KUNSCH (1997, p.115-116), a execução da comunicação integrada 

pressupõe a união entre a comunicação institucional, mercadológica e da comunicação 

interna, mesmo que, entre elas, existam algumas diferenças. Em um contexto mais amplo, os 

olhos de todos os profissionais de comunicação dos três setores acima citados devem estar 

voltados para um único objetivo: as estratégias de posicionamento de imagem, produtos e 

serviços da organização junto a seus públicos. 

Distingue a comunicação institucional da mercadológica, vinculando a primeira às 

áreas de Relações Públicas, Marketing Social e Cultural, Jornalismo, Assessoria de Imprensa, 

Identidade Corporativa e Propaganda; a comunicação mercadológica, por sua vez, teria 

ligação com os setores de Marketing e Propaganda, Vendas e Promoção de Eventos, 

Marketing Direto e Merchandising. 

Para DUARTE (2002, p. 97), “a maior parte do arcabouço teórico (...) está espalhada 

pela literatura de jornalismo, de relações públicas, gestão do conhecimento, administração, e 

nas variadas ramificações do marketing”. 

NASSAR (2002, p. 12), ao se referir especificamente ao papel do profissional de 

formação em Jornalismo na Comunicação Empresarial, levando-se em conta públicos interno 

e externo, analisa que esse profissional necessita ter uma nova postura, o que inclui uma visão 

inter e multidisciplinar. 

 

                                                 
7 CASALI, Adriana Machado  Comunicação integrada e novas tecnologias de informação Disponível em: 
<http://www.eca.usp.br/.../GT%20%206%20%20margarida%20kunsch/ Adriana%20Machado%20Casali%20-
%20CO%20y%20RP.doc>. Acesso em 17 de jan. de 2007. 
 
8 CASALI, Adriana Machado  Comunicação integrada e novas tecnologias de informação Disponível em: 
<http://www.eca.usp.br/.../GT%20%206%20%20margarida%20kunsch/ Adriana%20Machado%20Casali%20-
%20CO%20y%20RP.doc>. Acesso em 17 de jan. de 2007. 
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“A comunicação empresarial se utiliza de muitas linguagens, que não têm necessariamente 

como objetivo imediato o de ser ferramentas no marketing da empresa. Dentre essas 

linguagens estão a das relações públicas, a de imprensa e a de atendimento direto ao 

consumidor. As ações dessas áreas de comunicação empresarial (...) podem significar, no 

mínimo, a simpatia da sociedade, a fidelidade dos consumidores, um bom relacionamento 

com trabalhadores, governos e sindicatos” (apud DUARTE, 2002, p. 12). 

 

Segundo pesquisa divulgada em 2002 pela Associação Brasileira de Comunicação 

Empresarial (Aberje), 32% dos profissionais dedicados à comunicação interna nas 

organizações provêm de áreas de Relações Públicas. Ainda de acordo com os números da 

Aberje, áreas como Administração de Empresas, Marketing, Publicidade e Propaganda 

também foram citadas; 18% disseram pertencer a outras áreas das Ciências Humanas, entre 

elas Psicologia, Direito, Economia etc. Essa pesquisa foi levada a cabo pelo Instituto Aberje 

de Pesquisas, que analisou 100 empresas de todo o Brasil (entre as quais 92 filiadas à 

associação), tendo por base o ranking das 500 maiores e melhores empresas, divulgado pela 

Revista Exame.  

Das 100 empresas analisadas, foi utilizada uma amostra composta por 58 indústrias, 

nove empresas do ramo de comércio e 36 prestadoras de serviços. A pesquisa, realizada por 

meio de questionário, composto por perguntas fechadas, foi respondida pelos responsáveis 

pela comunicação interna nessas empresas. 

 

“As empresas buscam um profissional que seja alfabetizado em 
mais de uma área de conhecimento. É cada vez mais comum 
encontrarmos na gestão da comunicação interna profissionais com 
formação em Comunicação e Administração, Comunicação e 
Marketing, Comunicação e Psicologia, Comunicação e 
Antropologia” (NASSAR, 2004). 

 

Tem-se, portanto, instituído o quadro que PALMA (1994) chama de comunicação 

integrada.  

 

“Quando nos referimos aos profissionais e estudantes da área de 

Comunicação, não especificamos habilitações (Relações Públicas, 

Jornalismo ou Publicidade e Propaganda). Isto porque cremos no que 

chamamos comunicação integrada [grifo do autor]. Fundamentalmente, 

quando tratamos de comunicação planejada na empresa ou qualquer 

instituição, queremos ir além da interdependência linear, cronológica, que se 
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possa admitir entre Relações Públicas, Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda. Queremos crer nas múltiplas possibilidades e necessidades de 

interposição, de fusão e de reescalonamentos circunstanciais, na aplicação 

das funções das três atividades” (p. 19). 

 

Ainda conforme Palma, a comunicação empresarial, tendo em vista o relacionamento 

com seus diferentes públicos – externo e interno -, deve extrapolar simplesmente os limites 

das áreas vinculadas à comunicação, como Jornalismo e Relações Públicas, voltando seus 

procedimentos também para setores ligados ao campo comportamental – como a Psicologia 

Organizacional - e administrativo. 

“... uma consciente política de comunicação não pode ser desvinculada da ciência 

administrativa. As duas, todavia, não dispensam um posicionamento e uma atitude acoplada a 

partir do enfoque das ciências comportamentais” (p. 24).  

O próprio conceito de cultura organizacional, um dos itens que merecem maior 

atenção dos profissionais de comunicação institucional no momento de planejar e pôr em 

prática suas estratégias, passa por um conhecimento multidisciplinar. 

MARCHIONI (2006, p. 54-60) aponta áreas como Sociologia, Ciências Sociais 

Aplicadas e Antropologia como fontes das noções sobre cultura, pontos de partida para o 

entendimento sobre a formação e constituição da cultura nas empresas modernas. 

Segundo ela, todas as práticas sociais podem ser visualizadas sob o ponto de vista 

cultural, fruto da inter-relação entre sujeitos ou grupos. 

“Comunicação e cultura reciprocamente influenciam uma à outra. Indivíduos ‘trazem’ 

uma cultura que (...) afeta a forma com que eles se comunicam, e a forma com que os 

indivíduos se comunicam pode mudar a cultura que compartilham” (GUDYKUNST & TING-

TOOMEY apud MARCHIORI, 2006, p. 87).  

Prossegue destacando que compreender o significado de cultura organizacional 

significa entender como ela trabalha, sua visão e como montar estratégias de relacionamento 

com seus diferentes públicos. A organização tem que ser “conduzida na expressão de seu 

comportamento” (p. 67). 

 

“[A cultura organizacional] permite que os membros de uma 

organização saibam quais as expectativas que existem em relação a 

eles, o que e como trabalhar em determinadas situações que 
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apareçam, diminuindo a necessidade de informação formal e 

sistemas de controle” (p. 72). 

 

 

 II. 3. Novo mundo empresarial: globalização e a releitura da comunicação com os 

públicos organizacionais 

 

 

 Octavio IANNI (2001, p.23) destaca o aceleramento e a interatividade nas formas de 

produção como os itens que definem a Economia mundial a partir dos anos 90. 

De fato, a globalização afetou e continua a influenciar diversos aspectos da vida do 

homem e da sociedade, tanto no que se refere a níveis econômicos, sociais e políticos, como 

também no que tange à esfera dos meios de comunicação e mídia, apoiada no surgimento e 

desenvolvimento das novas tecnologias da informação, estruturadas sobre o conceito da 

comunicação online e digital – Internet, e-mail, newsletter etc.  

Essas novas tecnologias dinamizam o tráfego de informações, de forma que notícias e 

acontecimentos de quaisquer áreas podem ser acessados praticamente em tempo real e em 

qualquer lugar do planeta. Esse é um quadro que, segundo THOMPSON (1995), afeta toda 

forma de interação social, criando uma nova forma de se comunicar que não necessita mais do 

contato “face a face” (p. 77) e onde a interação permite que indivíduos escolham e 

customizem o que querem ver e quando querem ter acesso a diferentes tipos de conteúdo (LA 

ROSE & STRAUBHAAR, 2004, p. 11).  

Na vida profissional e no cotidiano das empresas, o impacto dessa forma imediata de 

se comunicar, distribuir e acessar informações, gerou e ainda gera a necessidade de se 

reverem diversas posturas frente a mercados e públicos. Hoje, a “troca de informações  é um 

componente cada vez mais importante na maioria das atividades de trabalho” (LA ROSE & 

STRAUBHAAR, 2004, p. 2).  

VIEIRA (2004) cita as transformações tecnológicas trazidas pela Revolução Industrial 

no século XIX e como estas impactaram sobre as formas de produção e sobre a relação entre 

empresas e empregados. Agora, nas últimas décadas do século XX e início do XXI, o autor 

ressalta que se está vivendo uma Revolução na Indústria Cultural (p. 15). 

 

“A intensificação da competição global tem imposto às organizações 

novas formas de atuação, pelas quais a disponibilidade tecnológica 
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impõe uma nova dinâmica de gestão (...). Esta questão passou a ser 

estratégica para as organizações que buscam se formar em um 

ambiente cada vez mais competitivo (...). Considerada essencial [a 

comunicação] tornou-se grande desafio para o sucesso das 

organizações modernas” (VIEIRA, 2004, p. 19). 

 

Pessoas e potenciais clientes, acionistas e outros públicos de interesse para as 

organizações são, inevitavelmente, consumidores da informação, que circula cada vez mais 

rápido e resulta em impactos diversos, positivos ou negativos, sobre produtos, marcas e 

reputação empresarial.  

Além do aspecto tecnológico e de sua influência nos meios de comunicação, a 

globalização causou uma alteração sensível na geopolítica econômica e no capitalismo, o que, 

diretamente, influenciou a maneira de as empresas atuarem junto ao mercado. Agora, 

“mercado” não significa mais pensar em locais circunvizinhos, mas sim em termos globais, 

em regiões continentais e países; sedes de produção têm se deslocado por diferentes nações, 

em busca de mão-de-obra a custos mais atraentes, de abertura de novos nichos de mercado, o 

que causa o contato direto com outras culturas e, dessa forma, traz a necessidade de se 

criarem adaptações regionais tanto a nível administrativo e gerencial, quanto de marcas, 

produtos, identidade visual etc.   

CASTELLS (1999) aponta, entre as mudanças mais significativas nesta área a 

“descentralização das empresas e sua organização em redes tanto internamente quanto em 

suas relações com outras empresas (...); diversificação cada vez maior das relações de 

trabalho (...); aumento da concorrência econômica global (...); integração global de mercados 

financeiros (...)” (p. 41).  

CASALI (20079) compartilha esse ponto de vista ao afirmar: 

 

“A globalização parece ser a mudança mais significativa da 

atualidade, pois desencadeia uma série de mudanças econômicas, 

políticas, sociais, tecnológicas e organizacionais. Sendo a 

globalização derivada do intercâmbio de informações, cada vez 

mais veloz e volumoso, graças às novas tecnologias da informação, 

                                                 
9 CASALI, Adriana Machado  Comunicação integrada e novas tecnologias de informação Disponível em: 
<http://www.eca.usp.br/.../GT%20%206%20%20margarida%20kunsch/ Adriana%20Machado%20Casali%20-
%20CO%20y%20RP.doc>. Acesso em 17 de jan. de 2007. 
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esta pode ser definida enquanto fenômeno de comunicação (...). A 

comunicação está mudando e é necessário repensá-la”. 

 

Além disso, surge com força o termo “responsabilidade sócio-ambiental”, que 

caracteriza a vigilância sobre a forma com que as organizações interagem com sua mão-de-

obra e com o meio ambiente, pautando-se pela cobrança, da mídia e dos órgãos de 

representação da sociedade, de uma conduta ética e participativa no que tange à preservação e 

recuperação do meio ambiente, auxílio e promoção de campanhas sociais, entre outras ações.   

Ou seja, a partir principalmente dos anos 90, a necessidade de as empresas criarem 

canais eficientes de comunicação com seus públicos tornou-se um diferencial primordial para 

sua atuação no mercado e sucesso em campanhas de marketing, lançamento de produtos e 

solidificação de marcas.  

Destaca PENTEADO FILHO (2002): “as comunicações – diversificadas e 

instantâneas – mudaram o mundo do ser humano, muito mais do que ele, ser humano, mudou 

as instituições para viver neste mundo” (apud DUARTE, p. 347).  

Dessa forma, pode-se dizer que, através do revigoramento dos tradicionais house-

organs, veículos de conteúdo informativo tipicamente ligados ao cotidiano das organizações, 

produzidos em seu interior ou terceirizados a agências, empresas de todo o mundo têm 

buscado novas formas de se comunicar com seus públicos, estejam eles localizados no interior 

de “seus muros” (público interno) ou fora deles (público externo).  

“Informação é poder. Deter a informação é deter poder (força). Setor de comunicação 

sem força é setor restrito à mera execução de tarefas de caráter tático” (CAHEN, 1990, p. 

151-152).  

 

“Diante na nova realidade e necessidade das empresas (...), da 

qualidade e da competitividade, mais do que nunca os meios e as 

formas pelas quais a empresa moderna se comunica, interna e 

externamente, são parcialmente responsáveis pelo seu fracasso ou 

sucesso perante o mercado” (ROSA & PLA DE LEON, 1992, p. 16).  

 

 

BONETTI; GAULEJAC; DESCENDRE & PAGÈS (2006) oferecem um quadro 

interessante da “nova organização”, a qual definem como empresas hipermodernas, termo 

utilizado pelos autores para classificar as empresas vinculadas à produção com base 
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tecnológica – particularmente, das tecnologias modernas, utilizadas no sistema produtivo. 

Vincular a produção à tecnologia passa a exigir, na empresa hipermoderna, o emprego de 

trabalhadores instruídos que sejam capazes de compreender todo o entorno organizacional, e 

não apenas saber executar suas tarefas diárias. Por sua vez, esses trabalhadores e a 

organização criam vínculos baseados em uma balança em que pesam benefícios e cobranças 

por parte da empresa, resultando, segundo os autores, em grande pressão psicológica. Entre 

esses “vínculos” estão altos salários, autonomia de decisão, porém, com forte cobrança de 

resultados, desapego das organizações e de seus funcionários de questões ideológicas ou 

religiosas, e domínio psicológico dessas organizações sobre sua mão-de-obra - como dito, de 

média e alta qualificação (p. 35-36).  

O novo perfil organizacional e o conseqüente perfil de profissional exigido pelas 

empresas necessitam, segundo os autores, do comprometimento dos funcionários com a 

organização da qual fazem parte e, para tanto, estes têm que aceitar e se sintonizar ao que 

chama de “credos” adotados pelas companhias.  

O público interno passa a “aprender” as práticas e ideologias organizacionais não mais 

com seus chefes, gerentes ou algum ente personificado, mas sim com a própria organização 

como um todo, com a forma com que esta se posiciona frente ao mercado, frente a suas metas, 

oportunidades que abrem e cobranças que são geradas. 

 

“O homem da organização liberta-se assim da empresa clássica, que ama, 

admira, detesta, com as quais é obrigado a se identificar para aprender a 

viver, para cair sob uma tutela muito mais obscura, ameaçadora e insidiosa 

de uma entidade impessoal que penetra na sua vida e na sua alma, de ponta a 

ponta” (p. 37).  

 

Os autores diferenciam-se por explicitar uma visão pessimista do mundo 

organizacional e de sua relação com seus públicos. Frente a eles (públicos), a nova 

organização assume um papel diferenciado do encontrado nas empresas antigas. Para eles, a 

organização se coloca entre as contradições de classe, “evita ou atenua conflitos, os absorve e 

os integra em um sistema social unificado, mas é, entretanto, constantemente sustentada e 

produzida por elas [as organizações]” (p. 31).  

 E argumentam: 
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“A organização antecipa-se aos conflitos, absorve e transforma as 

contradições antes que estas resultem em conflitos coletivos (...). Este é um 

traço característico da empresa e da sociedade capitalista (...). E empresa 

moderna, ainda mais a hipermoderna, não se limita a tratar conflitos, ela os 

prevê e se previne” (p. 34).   

 

 Fazem parte da visão moderna de administração e de liderança interna nas 

organizações métodos como interiorização das restrições (ou coerções, como citam os 

autores), e da canalização e institucionalização dos conflitos, introdução de uma linguagem 

normalizada e unificada. Esse conjunto, segundo eles, é que compõe a visão moderna da “boa 

administração” (idem). 

Para eles, ainda, a verdadeira linguagem das organizações no processo de 

relacionamento com seu público interno não está baseada nos produtos físicos que ela cria e 

distribui, mas sim no âmbito abstrato, das inter-relações e conflitos (p. 33).  

“A organização media, sem cessar, as contradições entre grupos sociais internos e 

externos que a tocam” (idem).   

 Porém, de “mediadoras”, as organizações acabam por se tornar “dirigentes” desses 

públicos através da instituição de suas normas, diretrizes e princípios que regem a dinâmica 

organizacional interna e externa.  

 Através da “antecipação dos conflitos” e da institucionalização das normas de conduta 

organizacionais junto aos seus públicos, as organizações passam a pregar “modelos de 

conduta, de estrutura positivista (...) que elas tendem fazer aceitar como modelos da realidade, 

com a ajuda de setores inteiros das ciências e das técnicas. O plano de fundo técnico e 

científico das políticas da empresa, suas super-estruturas (sic) ideológicas fazem parte 

integrante dos meios de direção da empresa” (p. 34-35).  

 O relacionamento do funcionário com a estrutura interna da organização é outra chave 

fundamental para a classificação da chamada empresa hipermoderna, de acordo com o 

conceito exposto por BONETTI; DESCENDRE e PAGÈS (p. 37). Isto porque, segundo os 

autores, o público interno passa a “aprender” sobre as práticas e ideologias organizacionais 

não mais com seus chefes, gerentes ou algum ente personificado, mas sim com a própria 

organização como um todo, com a forma com que esta se posiciona frente ao mercado, frente 

a suas metas, oportunidades que abrem e cobranças que são geradas. 
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“O homem da organização liberta-se assim da empresa clássica, que ama, 

admira, detesta, com os quais é obrigado a se identificar para aprender a 

viver, para cair sob uma tutela muito mais obscura, ameaçadora e insidiosa 

de uma entidade impessoal que penetra na sua vida e na sua alma, de ponta a 

ponta” (p. 37).  

 

 Um ponto interessante na visão desses autores é que a postura organizacional atual não 

é mais “paternal”, que era baseada na coerção, mas sim “maternal”, onde oferece “amor” e o 

retira, dependendo dos interesses, momentos e resultados (p. 37). Isto gera um crescente medo 

nos indivíduos de, em algum momento, “ofender” e “perder” esse amor e atenção maternos.  

 Tendo vista a postura de autores da área, percebe-se surgimento de uma nova empresa, 

a qual se posiciona diferente junto ao mercado, que está inserida em um ambientre de extrema 

concorrência e vigilância, de está descobrindo novas formas de se relacionar com seus 

funcionários e clientes e que, portanto, deve assumir uma nova postura em seu âmbito 

administrativo, promocional e, claro, na comunicação, que é o setor que mais interessa a esta 

análise. 

 

 

II. 4. Novo contexto, nova forma de se trabalhar 

 

 O novo contexto com que as empresas tiveram que se deparar com a globalização 

reflete-se igualmente no Brasil, onde obras sobre Comunicação Empresarial também 

assumiram um outro vulto. Isto é, autores, grande parte baseada em experiência prática de 

comunicação organizacional, passaram a analisar, destacar e sugerir novas formas de as 

empresas trabalharem seus veículos de comunicação através de uma igualmente nova forma 

de enxergar seus públicos de interesse.  

CASTELLS (apud MARCHIORI, 2006, p. 36-37) enumera os seguintes itens como 

característicos do novo dia-a-dia das organizações em todo o mundo: 

 

- grande flexibilização na área gerencial; 

- descentralização das redes de trabalho, tanto as internas quanto as externas; 

- valorização do capital como peça fundamental, ao lado do trabalho; 

- maior diversificação dos relacionamentos de trabalho; 

- declínio dos movimentos organizados de trabalhadores; 
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- incorporação efetiva e massiva das mulheres como força de trabalho; 

- competição global – porém, com diversificação e especificação de estratégias, 

dependendo da cultura e do país em que se localiza a organização. 

 

  CASALI (200710) defende que, frente a um novo cenário, novos métodos de 

relacionamento e de comunicação devem ser utilizados pelas organizações. 

“O atual ambiente organizacional é caracterizado por mudanças contínuas; daí a 

necessidade de mudança nos modelos tradicionais da prática em comunicação” (GAYESKI, 

2001 apud CASALI). 

Já BONETTI; DESCENDRE; GAULEJAC e PAGÈS (p. 33-34) defendem a idéia de 

que a nova forma de administração das organizações tem como base a contradição e a 

interiorização dos conflitos sociais e pessoais (que, antes, estavam presentes no âmbito 

externo das empresas). Para eles, fazem parte da visão moderna de administração e de 

liderança interna nas organizações métodos como interiorização das restrições (ou coerções, 

como citam os autores), e da canalização e institucionalização dos conflitos, introdução de 

uma linguagem normalizada e unificada. Esse conjunto, segundo eles, é que compõe a visão 

moderna da “boa administração”. Nesse contexto, a verdadeira linguagem das organizações 

no processo de relacionamento com seu público interno não está baseada nos produtos físicos 

que ela cria e distribui, mas sim no âmbito abstrato, das inter-relações e conflitos.  

“A organização media, sem cessar, as contradições entre grupos sociais internos e 

externos que a tocam” (p. 33).   

 Porém, de “mediadoras”, as organizações acabam por se tornar “dirigente” desses 

públicos através da instituição de suas normas, diretrizes e princípios que regem a dinâmica 

organizacional interna e externa.  

 Através da “antecipação dos conflitos” e da institucionalização das normas de conduta 

organizacionais junto aos seus públicos, as organizações passam a pregar  

 

“modelos de conduta, de estrutura positivista (...) que elas tendem fazer 

aceitar como modelos da realidade, com a ajuda de setores inteiros das 

ciências e das técnicas. O plano de fundo técnico e científico das políticas da 

                                                 
10 CASALI, Adriana Machado  Comunicação integrada e novas tecnologias de informação Disponível em: 
<http://www.eca.usp.br/.../GT%20%206%20%20margarida%20kunsch/ Adriana%20Machado%20Casali%20-
%20CO%20y%20RP.doc>. Acesso em 17 de jan. de 2007. 
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empresa, suas super-estruturas (sic) ideológicas fazem parte integrante dos 

meios de direção da empresa” (p. 34-35).  

 

Segundo MARCHIORI (2006, p.33-35), que oferece uma outra visão, o panorama 

produtivo e econômico moderno alterou as formas de relação entre organizações e seus 

públicos. Destaca o trabalho como atividade central da nova estrutura organizacional, e as 

atividades das empresas agora convivem com a realidade de uma sociedade conectada em 

rede, permeada por novas tecnologias, por um dinamismo cada vez maior. Essas tecnologias 

agem igualmente sobre os processos de comunicação, criando, dentro das organizações, a 

necessidade de se fazer uma releitura de como se trabalhar essa comunicação por parte dos 

profissionais. 

“Sem dúvida, o desenvolvimento econômico e a performance competitiva estão 

afetando o mundo e isso reflete diretamente nas organizações e, conseqüentemente, nos 

indivíduos” (p. 50). 

Além disso, Marchiori caracteriza a nova sociedade – na qual estão imersas as 

organizações – como uma sociedade fragmentada, onde particularizações são estimuladas e 

potencializadas pelos meios de informação digital e pela interligação das pessoas em redes 

(ela resume esse quadro social como “sempre atualizado”, p. 36). Isto, por sua vez, amplifica 

a divergência, a multiplicação dos pontos de vista e de posturas frente a temas estratégicos.  

Nesse sentido, a comunicação organizacional deve estar apta a promover justamente o 

debate, e não agir para inibi-lo. A partir desse debate, podem-se detectar novas formas e 

estratégias de relacionamento com os públicos de interesse, sobre as quais estão as bases de 

todos os elementos que compõem o perfil de uma empresa – sua identidade, cultura, imagem, 

produtos etc. (p. 35).  

Meios eletrônicos e digitais para acesso à informação tornam-se, assim, ferramentas 

que podem tornar as organizações mais ou menos competitivas, contribuindo para a geração 

de conhecimento e qualificação humana. 

 

“Na Era da Informação, organizações viverão ou morrerão, 

dependendo das habilidades que tiverem para processar dados, 

transformá-los em informações, distribuí-los adequadamente e usá-

los com rapidez para tomar decisões hoje e mudá-las amanhã, 

quando chegarem novas informações” (MARCHIORI, p. 127). 
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 Marchiori ainda complementa, defendendo:  

“O discurso deve ser atualizado principalmente quando se considera que os 

profissionais da comunicação têm como função a administração dessa comunicação (...) nos 

níveis de relacionamento que as organizações mantêm com seus públicos estratégicos” (p. 

35). 

 E conclui: 

“Novos valores vão sendo incorporados, novos comportamentos observados, novas 

atitudes trabalhadas e, conseqüentemente, os processos de relacionamento vão sendo 

alterados” (p. 86).  

Públicos externo e interno ganharam novos adjetivos; agora, além de “públicos” no 

sentido convencional do termo, também são parceiros, ou stakeholders11 (FRANÇA, 2004, p. 

54), e têm influência direta e decisiva sobre a escolha de marcas, estratégias de lançamento de 

produtos, direcionamento de campanhas de mercado e de outros procedimentos que envolvem 

condutas sócio-ambientais.  

 

[nos anos 90] “a reestruturação dos departamentos de comunicação 

das empresas promoveu o surgimento de uma vasta e variada gama de 

prestadores de serviços especializados no segmento da Comunicação 

Empresarial” (NASSAR & FIGUEIREDO, 2003,  p. 14). 

 

 

 

 II. 5. Comunicação Empresarial: em um novo quadro, emerge como 

estratégica 

 

A comunicação nas organizações é defendida não mais como uma área isolada, à parte 

dos demais setores ligados a aspectos mercadológicos, mas sim como uma seção que deve 

estar integrada e, assim, sintonizada com todas as ações pertinentes ao mundo do Marketing e 

da Administração.  Faz parte de um todo, cujo objetivo principal é o de refletir os valores da 

organização e de sua cultura (BUENO, 2002, p. 4). Isto, com vistas a atingir, através de canais 

                                                 
11 Termo em inglês que “define todas as pessoas que possuem interesse em relação às empresas ou organizações 
(...): acionistas, o governo, os consumidores e os grupos ativistas de consumidores, funcionários, as comunidades 
representativas e a mídia” (CARROLL apud FRANÇA, 2004, p. 59).  
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específicos, os públicos interno e externo, parte do chamado ecossistema da organização 

(NEVES, 1998, p. 313-314).  

  

“Ela [a Comunicação Empresarial] pressupõe uma junção da 

comunicação institucional, da comunicação mercadológica e da 

comunicação interna, que formam o composto da comunicação 

organizacional (...). A soma de todas as atividades redundará na 

eficácia da comunicação nas organizações” (KUNSCH apud 

CURVELLO, 2002, p. 121-140).  

 

 CAHEN (1990) define a Comunicação Empresarial moderna como uma soma de 

detalhes que devem ser tecidos de forma harmônica, com o objetivo de “criar e/ou manter a 

boa imagem da empresa. Essa imagem está ligada ao relacionamento com a sociedade em que 

está inserida [a organização], com seu público interno e externo, qualificação tecnológica e 

comprometimento com o meio ambiente” (p. 112). 

 Para FIGUEIREDO (apud VIEIRA)  

 

“A base da globalização está na comunicação. Como argamassa, o 

processo de comunicação é responsável pela ligação entre as várias 

fases que contemplarão as mudanças organizacionais exigidas pela 

globalização mundial. As pessoas precisarão ter uma visão clara, 

motivadora e estimulante do futuro e somente graças a canais de 

comunicação amplos e totalmente desobstruídos é que será possível 

atender essas necessidades” (p. 49). 

 

Essa nova postura requer, da mesma forma, a profissionalização do setor de 

Comunicação nas empresas e sua execução por profissionais capacitados e com formação na 

área, sejam jornalistas, assessores de imprensa ou relações públicas.  

 
“A comunicação dentro da empresa deve ser exercida de forma 

multifacetada, ampla e irrestrita, sem privilegiar ou preterir este ou 

aquele meio. Pelo contrário, a empresa que busca uma total e eficaz 

transparência entre seu corpo organizacional, deve utilizar-se de todos 

os canais de comunicação disponíveis nas mãos de seus 

comunicadores” (ROSA & PLÁ DE LEON, p. 131).  
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Assim como os novos meios de comunicação tendem, cada vez mais, a proporcionar 

uma maior interação entre emissores e receptores, também os veículos de comunicação 

empresarial devem refletir essa tendência, explorando canais que possibilitem um espaço 

maior de participação direta ou indireta dos públicos (CAHEN, 1990, p. 38).  

 Também passam a se constituir (os meios de comunicação empresarial) como 

instrumentos motivadores dos funcionários (público interno), como veículos que visam à 

criação de um mínimo de consenso sobre o sistema de valores organizacionais e de sinergia 

entre a organização e suas metas, e seus funcionários, colaboradores etc. (TORQUATO, 

1986, p. 33-34).  

 Resumindo o papel que a nova comunicação empresarial vem assumindo, 

principalmente nas duas últimas décadas, Bueno ressalta que esta “deixa de ser uma atividade 

que (...) se relega a segundo plano, em momentos de crise e de carência de recursos, para se 

firmar como um insumo estratégico de que uma empresa ou uma entidade lança mão para 

fidelizar clientes, sensibilizar multiplicadores de opinião ou interagir com a comunidade” (p. 

33).  

 VIEIRA (2004) compartilha essa opinião, defendendo, ainda, a profissionalização do 

setor dentro das organizações, com atribuições de funções a profissionais qualificados e 

especializados em comunicação. 

 

“A comunicação deverá estar sempre voltada para a criação de visões 

compartilhadas, colaboração ambiental, entre outras formas de 

competências de transição (...). Nessa transição incorporamos os 

gestores da comunicação (...) pois conhecem o negócio e sabem qual a 

missão, a visão, as crenças e as políticas da empresa, possibilitando 

comunicação mais eficaz, por estarem envolvidos nos processos 

organizacionais” (p. 25-26). 

 

 Ao tratar do tema comunicação com enfoque estratégico, MARCHIORI (2006) 

argumenta que a comunicação empresarial, enquanto uma atividade instituída e 

profissionalizada, ganhou destaque quando foi inserida no contexto das formas com que 

empresas se “mostram” aos seus mercados e a seus públicos, e promovem tudo aquilo que 

comercializam – seus produtos, sua imagem, ações etc.  
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Classifica o termo comunicação estratégica como a forma de relacionamento entre 

organização e seus públicos, o ambiente em que ambos se encontram e a escolha adequada 

dos meios para que esse relacionamento se efetive com sucesso. 

“Olhar para o interior, mapear os públicos e ponderar sobre os comportamentos 

organizacionais é imprescindível na produção do planejamento estratégico da comunicação” 

(p. 148).  

Acrescenta, ainda, que a estratégia “(...) necessita ser reconhecida como um processo 

humano de tomada de decisão e, como tal, é sempre possível estar sujeita ao viés individual 

ou coletivo e às predisposições dos ‘atores humanos’.” (p. 168).   

Quanto à sua função, diz que o objetivo maior é o da “produção do conhecimento em 

diferentes níveis e mundos” (p. 51). 

 

“A comunicação é vista como um processo de sustentação da 

organização. Portanto, exige dos profissionais da área uma postura 

global de avaliação de cada realidade, algo que os leve a análises 

mais profundas do contexto organizacional (...). Esse 

comportamento reafirma e contribui para a visão estratégica que o 

mundo vem exigindo dos profissionais de comunicação” (p. 127).  

 

Marchiori dedica-se, no entanto, a relacionar o papel da comunicação à cultura 

organizacional vigente. Para ela, comunicação e cultura organizacional são dois elementos 

que nascem e caminham juntos. Justificando a importância de se motivar uma comunicação 

eficaz nas empresas por meios formais, a autora diz que, no interior de uma organização ,as 

pessoas naturalmente se comunicam, via contatos pessoais ou através de documentos escritos, 

e, dessa forma, ajudam a construir e a ratificar a cultura (p.173-177).  

Ou seja, o fato de a comunicação ser um processo já “cravado” na cultura das 

empresas faz com que sua formalização – através de meios formais de comunicação, como 

jornais, revistas, boletins, meios eletrônicos (e-mails, Web etc.), rádios, entre outros  - deva 

ser classificada como pauta de importância prioritária.  

Ao mesmo tempo, os comunicadores empresariais não podem (e não devem) traçar 

qualquer plano de comunicação tido como estratégico sem, antes, compreender e assimilar a 

cultura e os processos de comunicação existentes.   

Dando seqüência à sua argumentação, Marchiori questiona se a comunicação é capaz 

de construir a cultura organizacional. Procura respostas nas linhas de análise sobre a área em 
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que se distinguem duas tendências: a de que a comunicação pode, sim, criar a cultura 

organizacional, assim como legitimá-la; e a de que, principalmente em virtude dos novos 

meios de informação, mais ágeis e dinâmicos, torna-se impossível para a comunicação, hoje, 

convergir para conceitos que busquem a unificação de pontos de vista em torno de um 

determinado tema ou assunto. 

“A empresa torna-se criadora de significados organizacionais por meio da 

interpretação de informações e da produção de conhecimento necessariamente validado pelos 

membros que pertencem a essa realidade” (p. 228).    
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III. PÚBLICOS ORGANIZACIONAIS 

 

 

III. 1. Dentro e fora: a organização tem que falar com todos 

 

 Mas, afinal, com quem, de fato, as organizações têm que se comunicar atualmente? 

Ou seja, quem são os públicos-alvos de empresas e instituições de diferentes setores? 

 PALMA (1983) compara a comunicação empresarial com seus públicos de interesse à 

comunicação de massa, com a qual divide o mesmo princípio. Apesar de a comunicação de 

massa ter um caráter mais amplo e seu público ser “anônimo”, enquanto que o público 

organizacional possui um “recorte” mais definido – o que o torna mais reconhecível -, o autor 

afirma que “variam as circunstâncias, os locais e os horários de recebimento de mensagens e 

as próprias mensagens. Não variam os receptores enquanto parte de um todo. Muitas vezes, 

dependendo das condições da empresa, pouco variam os próprios meios técnicos utilizados” 

(p. 77-78). 

 NASSAR & FIGUEIREDO (1995) classificam o público de interesse das 

organizações – e, portanto, com o qual elas devem se comunicar de forma eficiente – como 

seus funcionários e suas famílias (ou pessoas com quem tenham vínculo), acionistas, mídia, 

veículos de imprensa, consumidores (atuais e potenciais), como a comunidade em que está 

instalada a organização e regiões próximas. E, acima de tudo, “falar” com esses públicos 

requer o uso de uma mescla de tipos de comunicação, envolvendo desde campanhas de 

marketing e propaganda até o emprego de veículos empresariais específicos para divulgação 

do dia-a-dia da organização e esclarecimento sobre diferentes tipos de produtos, serviços ou 

outros temas que possam ser de interesse do público-alvo. 

 

“...a linguagem da propaganda é apenas uma parte da comunicação 

atual das empresas. A comunicação empresarial se utiliza de muitas 

linguagens, que não têm necessariamente como objetivo imediato o de 

ser ferramentas no marketing da empresa. Dentre essas linguagens 

estão a das relações públicas, a de imprensa e a de atendimento direto 

ao consumidor. As ações dessas áreas de comunicação empresarial 

(...) podem significar, no mínimo, a simpatia da sociedade, a 

fidelidade dos consumidores, um bom relacionamento com 

trabalhadores, governos e sindicatos” (p. 12).  



 62
 

 

 E concluem: 

 

 [a] “comunicação empresarial é a somatória de todas as atividades de 

comunicação da empresa. Elaborada de forma multidisciplinar – a 

partir de métodos e técnicas de relações públicas, jornalismo, lobby, 

propaganda, promoções, pesquisa e marketing – e direcionada à 

sociedade, formadores de opinião, consumidores e colaboradores 

(trabalhadores, fornecedores e parceiros). Elaboração esta que tem 

sempre como referência básica o planejamento estratégico da 

empresa” (p. 19).  

 

 O bom relacionamento com esses públicos, sustentado por uma comunicação eficaz, é 

fator decisivo para que as organizações obtenham sucesso em diferentes itens que fazem 

parte de sua estratégia de exposição na sociedade, entre eles sua imagem (como ela é vista 

pela sociedade), como sua cultura é mostrada, compreendida e aceita por seus públicos de 

interesse e a obtenção de um nível satisfatório de envolvimento, direto ou indireto, de 

funcionários, parceiros e consumidores com produtos e iniciativas lançadas.  

Para BONETTI; DESCENDRE; GAULEJAC e PAGÈS (p. 38), a base do 

relacionamento entre organizações e seus públicos é sustentada para adesão desses públicos 

às suas ideologias.  

 

“A organização investiu em seus indivíduos por todos os lados de maneira 

coerente, pois em todos os níveis a organização produz o indivíduo e incita-o 

a reproduzi-la a seu modo. Cada um dos meios de dominação é 

simultaneamente um elemento dos outros (...). A ideologia da organização é 

bem aceita quanto mais se inscreve nas práticas econômicas, principalmente 

em suas políticas referentes a pessoal (...). A adesão ideológica e a 

psicológica reforçam o poder econômico da empresa, fortalecem a 

credibilidade de suas políticas” (p. 38).  

 

 

 Para NEVES (1998) a imagem organizacional é o principal item a que devem estar 

atentas as organizações ao montar suas estratégias de comunicação. Define a criação e 
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preservação de uma boa imagem como “condição sine qua non em qualquer empreendimento 

e fator essencial de competitividade” (p. 18).  

Utiliza o conceito de comunicação programada para definir a forma com que as 

organizações devem estruturar seus planos de comunicação na sociedade moderna.  

 

“Comunicação programada é tudo aquilo que a empresa faz 

conscientemente para se comunicar com os diferentes públicos. 

Publicidade, promoções, eventos, patrocínios, contatos pessoais com 

autoridades, com a mídia, com formadores de opinião etc. - visam 

criar, portanto, uma harmonia, sintonizar os programas de 

comunicação empresarial para que sejam escolhidos os veículos 

adequados e que estes atinjam seus públicos em especial” (2000, p. 

129). 

 

Em termos de comunicação, para o mesmo autor, trata-se de um pecado que 

organizações omitam ou mascarem informações, contradizendo seu papel de 

responsabilidade frente à sociedade e ao mundo (p. 136-138). 

Ainda referente à imagem organizacional, esta tem estado cada vez mais ligada 

ao conceito de responsabilidade social. A consciência de que está inserida em um 

contexto mais amplo, ou seja, de que, ao mesmo tempo em que se qualifica como um 

agente econômico, também passa a possuir responsabilidades sociais, é outro fator que 

causa impacto sobre a comunicação empresarial. E, desta forma, o relacionamento com 

a sociedade (e com seus públicos) ganha nova dimensão. As pessoas, na maioria dos 

casos alertadas pela mídia, assumem uma postura mais crítica sobre atividades 

empresariais que vão contra ao que se conhece por uma conduta ética ou que 

prejudique, de alguma forma, o meio ambiente ou sua mão-de-obra.  

PALMA (1986) diz que a prática de comunicação serve como vitrine para 

mostrar atividades que compactuam com o bem-estar da sociedade em que se encontra a 

organização e que isto vem beneficiar mercadologicamente sua imagem junto à 

sociedade. Para ele, a comunicação desempenha um “papel fundamental de troca de 

informações na organização, como base e fator de sobrevivência dentro de sua inegável 

função social” (p. 26).  

O conteúdo das mensagens transmitidas aos públicos organizacionais deve, segundo  

MARCHIORI (2006, p. 24-26), ir além do simples processo de emitir e receber feedbacks. É 
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preciso, segundo o autora, que os responsáveis pela comunicação identifiquem e dêem 

prioridade a temas que estejam ligados ao contexto organizacional, interno e externo, com o 

objetivo de gerar atitudes junto a esses públicos. 

Detectados esses itens, a comunicação deve, além de simplesmente narrar eventos e 

fatos ligados às atividades organizacionais, servir como “criadora” e promotora de fatos, 

gerando novos comportamentos nos públicos. 

Por atitudes, fazendo alusão àquilo que outros autores igualmente ratificam, pode-se 

destacar a participação efetiva desses públicos nos processos de decisão, implantação e 

promoção de produtos e da imagem da organização frente à sociedade. Ações da empresa, 

somadas à cumplicidade de seus públicos – gerada por uma comunicação eficiente - devem, 

portanto, ser o objetivo final.  

Segundo RAIGADA (apud MARCHIORI, 2006, p. 128-129), existem três tipos de 

comunicação que se estabelecem no interior das organizações: 

 

- a profissional, ligada a aspectos produtivos da organização; 

- a de convivência, ligada à comunicação informal, e 

- àquela ligada à cultura da empresa, composta por códigos e símbolos e outros 

atributos que fazem parte do dia-a-dia da empresa. 

 

“A informação é criada pelos indivíduos como resultado da experiência social, mas ela só 

ganha credibilidade com a comunicação, pois ela oferece a certeza do entendimento” 

(RAIGADA, apud MARCHIORI, 2006, p. 130). 

MARCHIORI (2006, p. 130-135) defende que a comunicação é a engrenagem, a mola 

propulsora que faz com que as estratégias de relacionamento entre organização e público 

interno funcionem, inclusive a nível mercadológico.  De um lado, a comunicação visa criar 

conexões, redes de fluxo de informações que sejam úteis à vida dos funcionários, tanto no que 

se refere a produtos e à cultura da organização, quanto ao que está ligado à vida em sociedade, 

a temas do cotidiano. De outro lado, a comunicação também resulta na abertura de canais que 

estimulem a participação direta dos funcionários nos processos de decisão e produção.  

 

III. 2. Composição dos públicos de uma organização 

  

Basicamente, em termos de estrutura e de forma conceitual, os públicos de interesse 

das organizações estão divididos em público externo (indivíduos que mantêm algum tipo de 
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vínculo com a organização, porém que não têm conhecimento direto ou contato com sua 

realidade interna) e interno  (em  linhas gerais, formado por indivíduos que compartilham o 

dia-a-dia da organização “de dentro”, isto é, atuam em seu interior).  

Um plano de comunicação, seja ela baseada em meios formais ou informais, 

impressos, audiovisuais ou orais, não pode ser pensado e estruturado sem que se conheça a 

audiência, isto é, a quem se destinam as mensagens.  

NASSAR (2004) ratifica essa afirmação ao constatar que “conhecer os públicos 

organizacionais é o ponto zero de qualquer planejamento comunicacional excelente.”  

Apesar de a literatura especializada em Comunicação Empresarial destacar a 

importância de ambos os universos de públicos organizacionais – interno e externo - é sobre 

os públicos internos que se centrará o desenvolvimento deste estudo, no qual será dada maior 

ênfase à relação dos mesmos com as estratégias de Comunicação Empresarial.  

Para MARCHIORI, “cada organização é uma em seu próprio contexto, assim como os 

indivíduos que trabalham nessa organização carregam seus traços próprios” (p. 113). 

A complexidade do universo de públicos com quem, hoje, as organizações devem se 

comunicar faz com que a autora associe o contexto organizacional moderno ao sistema social 

convencional, porém de menores proporções. Desta forma, para ela, “(...) uma organização 

deve ser tratada como um sistema social” (p. 121). 

 

 

III. 3. De olhos voltados para seu interior 

 

Funcionários e suas famílias. Ou, ainda, pessoas que possuem algum tipo de vínculo 

financeiro, acionista ou mesmo sentimental (como ex-funcionários e aposentados). Esse é o 

conjunto que forma o chamado público interno das organizações. Ou, melhor, públicos 

internos, pois, como defende BUENO (2005, p. 31), tal público é formado por pessoas com 

diferentes gostos, que ocupam cargos de níveis, às vezes, muito distintos nas organizações, 

com vários graus de cultura formal, gostos, referências, origens geográficas etc. Tais 

diferenças, como se vê, extrapolam o simples parâmetro sexo, idade e funções (chão de 

fábrica, gerência etc.) e tornam o universo do público interno mais complexo. 

ROSA & PLÁ DE LEON (1992, p. 31) classificam como públicos internos dirigentes, 

gerentes, subordinados e auxiliares.  
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Já CLEMEN (2005, p. 50-52) classifica como públicos internos das empresas os 

funcionários efetivos, suas famílias e membros das comunidades circunvizinhas, gerentes12, 

profissionais terceirizados e fornecedores estratégicos (prestadores de serviços).  

A estes é que se dedica a trabalhar a comunicação interna, que, juntamente com a 

comunicação externa (esta voltada ao relacionamento com os públicos externos à 

organização, ou seja, mercado consumidor e outros membros da sociedade e da opinião 

pública, imprensa e veículos de marketing) e a comunicação mercadológica, forma o 

composto da comunicação empresarial (CLEMEN, p. 17).  

CLEMEN define a comunicação interna como sendo 

 

“aquela que se exerce entre a instituição e seu público interno e é 

diferente também da Comunicação Administrativa, conjuntos dos 

meios e procedimentos utilizados em uma organização para 

transmissão de informações, ordens, solicitações, orientações etc.” (p. 

16).  

 

 BAHIA (1995) conceitua a comunicação interna como todo tipo de relações 

entre a empresa e seu público interno, que chama de “seu pessoal” (p. 16).  

 O autor cita como formas ou veículos para a comunicação interna: assessoria de 

imprensa ou de comunicação, publicações periódicas como jornais, revistas, boletins, vídeos 

etc. (p. 18).  

Na teoria sobre Comunicação Empresarial, a valorização do público interno é 

concomitante ao uso de novas e mais dinâmicas formas de as organizações de relacionarem 

com seus públicos e com a sociedade, tendo ganho maior força na década de 90, quando o 

universo das organizações passou por grandes mudanças que vieram a influenciar tanto a 

forma com que a comunicação institucional passou a ser vista e aplicada, como também os 

valores sobre os quais ela é estruturada. 

Para definir a importância da comunicação interna e de se manterem os públicos 

internos bem informados, o autor contextualiza as estratégias de comunicação necessárias de 

serem criadas entre as empresas e seus funcionários com as formas mais recentes e modernas 

                                                 
12 O autor propõe uma diferenciação clara entre o que chama de corpo de funcionários e os profissionais de nível 
gerencial. Segundo ele, gerentes e membros de escalões mais altos das empresas merecem uma atenção especial 
do comunicador empresarial, a quem se devem dedicar veículos segmentados que cubram as demandas de 
informações estratégicas desse nível de função. “São eles os detentores de poder e responsáveis por permitirem o 
fluxo de comunicação” (p. 47). 
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de se administrar e gerenciar pessoas, tendo em vista os novos desafios criados pelo mercado 

a partir do final do século XX.  

 

“Quando se fala de público interno, é preciso conhecer a forma 

como esse público atualmente se educa, estrutura a sua família, 

comunica-se, mora. O público interno precisa ser visto como 

sujeito e não como objeto, como algo passivo, simples receptor de 

informações importantes para a gestão” (NASSAR, 200413).  

 

BUENO (2002) ressalta, ainda, que a comunicação interna deve estar atenta às 

mudanças pelas quais o público interno vem passando nas organizações, como redução dos 

níveis hierárquicos e a tendência ao enxugamento do corpo de funcionários, que está se 

tornando mais jovem – o que, segundo ele, cria um ambiente propício para o embate de idéias 

e culturas.  

 

“Os reflexos desta nova ordem no universo da comunicação 

empresarial são imediatos. As empresas já se aperceberam de que o 

quadro alterou-se e que, portanto, são necessárias mudanças urgentes 

e drásticas na maneira  de se relacionar com o mercado, com os 

públicos de interesse (stakeholders) e com a própria opinião pública” 

(p. 91). 

 

Acrescenta dizendo que essa postura visa à criação de uma “autêntica cultura de 

comunicação e atendimento, com a conseqüente valorização dos públicos internos e a adoção 

de atributos fundamentais, como profissionalismo, ética, transparência, agilidade e exercício 

pleno da cidadania” (p. 7-8).  

 

“Uma empresa ou entidade moderna, que esteja afinada com a gestão de 

conhecimento, deve estimular o intercâmbio de informações e mobilizar 

corações e mentes para a execução de objetivos comuns. A comunicação 

interna democrática, que deve prevalecer em um ambiente que cultiva a 

                                                 
13 NASSAR, Paulo. Disponível em Revista Comunicação Empresarial no. 24. São Paulo: Editora Sextante, 3º 

trimestre, 1997, no site <http://www.aberje.com.br> 
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responsabilidade social, não deve basear-se no pressuposto de que existe 

uma ‘elite’ administrativa (...) sobre os quais recai a responsabilidade (...) 

pela comunicação organizacional” (p. 121). 

 

Para CLEMEN, “na acelerada transformação do mundo, as organizações são 

fundamentais. Nelas, as pessoas passam grande parte de suas vidas. Por isso, devem ter o 

direito de participar e decidir seus rumos” (p. 71). 

E continua:  “Por que devemos dar destaque particular à comunicação interna? Porque 

ela é a base de sustentação de qualquer processo bem-sucedido de comunicação integrada. 

Sem ela, falta sustentabilidade para qualquer outro processo de comunicação” (p. 18) . 

“É a partir da comunicação interna que as características do DNA empresarial são 

reconhecidas e percebidas internamente. É com esta área que se estabelece e se torna clara 

uma cultura e as pessoas se reconhecem” (p. 26).  

Ou seja, Clemen defende a comunicação interna como um canal para que os públicos 

internos ajam efetivamente junto à organização em que atuam (p. 31). A meta da 

comunicação interna, no caso, seria a de promover a participação, através da qual se busca, 

nos funcionários, aliados para a construção da imagem corporativa e sucesso nas metas.  

BONETTI; DESCENDRE; e PAGÈS mantêm a visão crítica quanto à disseminação 

da ideologia de uma determinada organização junto a seu público interno e ao mercado em 

que atua. Entre outros meios, a comunicação é um dos veículos utilizados para fazer com que 

essa ideologia se propague pelos corredores das empresas e, para que seja bem aceita, 

assimilada e reproduzida, deve conter não somente mensagens institucionais, como metas, 

normas, feedback histórico etc., mas também saber absorver parte dos anseios e características 

presentes em seu público interno.  

 Ou seja, também na Comunicação Empresarial, na fala da organização com seus 

funcionários, existe a carga do discurso ideológico, e este, por sua vez, é composto pelo que 

os autores chamam metaforicamente de bricolage (p. 74), remetendo ao termo cunhado por 

Levi-Strauss, que significa reaproveitar partes, ou peças, de diferentes itens para a criação de 

um novo objeto.  

A assimilação das metas das organizações e de suas ideologias resultam ainda no 

comprometimento do indivíduo com a produção e sucesso da empresa.  

 

“Convém insistir no fato de que a contribuição dos indivíduos para a 

produção depende em grande parte de sua integração ideológica. A função 
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essencial da ideologia é também reforçar a dominação e aumentar a 

exploração dos trabalhadores (...), pois trata-se de uma (sic) componente 

essencial das forças produtivas” (p. 74-75).  

 

 

VIEIRA (p. 45) considera a comunicação interna e o bom relacionamento com os 

públicos do interior das organizações o ponto de partida para qualquer estratégia de 

comunicação empresarial. Além disso, deve haver um vínculo entre o que se comunica aos 

funcionários e ao público externo. Isto é, apesar de poderem ter tratamentos distintos, o time 

da informação e seu conteúdo (veracidade, fidedignidade, qualidade na escrita etc.) deve ser o 

mesmo.  

 

“A comunicação organizacional deve ser desenvolvida, 

primeiramente, no interior da empresa, ou, como se costuma dizer, 

deve-se ‘começar em casa’ (...). Valorizar o indivíduo na organização 

é fator primordial (...). Isto não só porque estando os colaboradores 

satisfeitos o nível de produtividade se eleva, como principalmente 

porque, assim procedendo, a empresa assume sua função como 

unidade social” (p. 45). 

 
Toda essa preocupação se justifica pela consideração de que o público interno 

constitui “parte substancial da comunidade e sendo os melhores ‘porta-vozes’ das políticas e 

filosofias das organizações, os colaboradores – funcionários – são sua maior riqueza” (p. 45). 

BUENO (2002) destaca, ainda, mudanças administrativas e organizacionais pelas 

quais passaram as empresas a partir dos anos 90, tais como diminuição dos níveis 

hierárquicos, corpos de funcionários mais enxutos, maior proximidade entre os membros de 

público interno o que, segundo Bueno, “justifica uma atenção especial [com o mesmo]” (p. 

42). 

Nesse contexto, é vital, segundo o autor, abrir canais democráticos – formais e 

informais – para que o público interno tenha voz, ou seja, canais interativos que estimulem a 

participação e forneçam feedback à organização sobre o que pensam seus funcionários – e 

como as coisas podem ser melhoradas.  

 

“A convocação para a qualidade, a produtividade e a manutenção da 

liderança no mercado pressupõe a sensibilização dos colaboradores, a 
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revitalização da velha idéia de ‘vestir a camisa’ – agora, não basta ter 

a empresa sobre a pele, mas dentro da alma – ou seja, uma nova forma 

de se comunicar” (p. 42). 

 

Para MARTIN (apud MARCHIORI, 2006, p. 102-103), a importância do público 

interno se justifica por ser este portador da cultura da organização, através de quem esta se 

manifesta e se modifica através de práticas formais e informais. Para ela, a ratificação da 

cultura de uma empresa passa por três processos que coexistem no interior das organizações e 

nos seus públicos internos: a interação (troca de contatos, de experiências, valores etc. a partir 

de processos naturais, não impostos), diferenciação (onde cada sujeito ou grupo assume suas 

diferenças, mas se unem em torno do bem da empresa) e a fragmentação (que ratifica a 

existência de visões divergentes coexistindo no interior das organizações, que cria uma teia de 

possibilidades de relacionamentos).  

MARCHIORI (2006, p. 143) ressalta que a imagem de que a organização goza junto 

aos públicos internos reflete na imagem que o mundo externo tem da mesma. Contudo, 

normalmente, as organizações dão maior atenção à imagem que o público externo faz de seus 

produtos e serviços, relegando seu status junto aos funcionários a uma importância menor.  

SCHEIN (apud MARCHIORI, 2006, p. 100) liga a heterogeneidade à existência de 

subculturas no interior da organização. Essas subculturas unem-se, ainda, a outras divisões, 

como seções (divisões de trabalho) e sua estrutura de funcionamento. 

“Se a organização é um sucesso, é inevitável a criação de pequenas unidades com seus 

líderes próprios, com bases na divisão geográfica, nos mercados e tecnologias, nos níveis de 

hierarquia e até mesmo nos novos tipos de arranjos que se formam a partir da oposição a 

outros grupos” (p. 100).  

MARCHIORI (2006, p. 86) salienta que, diferentemente das empresas do século XIX 

e de boa parte do século XX, as organizações não podem centrar suas atividades apenas na 

produção; isto é, o fator humano, as pessoas, passam a ter grande importância. Para ela, 

habilidades técnicas tendem a ser substituídas por habilidades humanas. 

Além disso, Marchiori defende a idéia de vincular fortemente a comunicação interna e 

os públicos internos à cultura organizacional. Os funcionários são, ao mesmo tempo, 

resultado, construtores e renovadores da cultura das empresas (ou seja, uma força pulsante e 

viva em seu interior). Sendo assim, a estratégia de comunicação interna deve seguir a linha 

traçada pela cultura organizacional vigente para que não haja ruídos nem desconexão entre as 
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mensagens que a empresa deseja e precisa transmitir a seus públicos internos e a demanda 

destes por informação.  

“Existem algumas formas aceitas de se fazer as coisas em uma determinada 

organização, e este espírito e caráter são capturados na linguagem escrita dos documentos  

formais e na linguagem falada dos corredores, no chão da fábrica, enfim, no ambiente de 

trabalho”  (ROSENFELD & WILSON apud MARCHIORI, 2006, p. 139). 

ALVAREZ14 enfatiza o mesmo caminho. 

 
“O processo de comunicação gerado na organização está 

diretamente ligado à sua cultura organizacional, por isso, devemos 

respeitar as diferenças e trabalhar a comunicação interna como 

ferramenta estratégica para compatibilização dos interesses dos 

empregados e da empresa, através do estímulo ao diálogo, à troca 

de informações e de experiências e à participação de todos os 

níveis”. 

 

 

III. 4. O público interno nas empresas brasileiras 

 

As mudanças no entorno organizacional também se refletem no Brasil.  

 Dividida ou compartilhada entre áreas afins da Comunicação, como Jornalismo, 

Relações Públicas ou mesmo Marketing, a Comunicação Empresarial no Brasil, segundo 

dados divulgados pela Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial), vem 

passando por transformações que envolvem um volume maior de investimentos e de atenção 

por parte da administração das organizações, tanto de capital nacional quanto estrangeiro. 

 Uma pesquisa realizada pela Aberje e pelo Instituto Ideafix Estudos Institucionais e 

que, posteriormente, serviu como base para a publicação de três fascículos do livro 

Comunicação interna: a força das empresas (2003), apontou o seguinte panorama para a 

Comunicação Empresarial no país:  

 

- 49% da comunicação interna são de responsabilidade da área de Comunicação das 

empresas; 

                                                 
14 ALVAREZ, Mônica  Públicos internos: o número 1. Disponível em: 
<http://www.comtexto.com.br/2convicomcciMonicaAlvarez.htm>. Acesso em 16 de jan. de 2007. 
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- 41% estão sob incumbência dos Recursos Humanos; 

- 7%, sob a incumbência das Relações Públicas; 

- 5%, ligadas diretamente ao Marketing; 

- em 75% dos casos, a coordenação da comunicação interna se dá em parceria com os 

responsáveis pela comunicação externa das organizações, em uma mescla de 

atribuições de funções e objetivos; 

- 33% das atividades são desenvolvidas exclusivamente pela área responsável pela 

comunicação interna; 

- 54% dos profissionais diretamente responsáveis ou executores da comunicação interna 

são jornalistas; 32%, relações públicas; 

- 31% das empresas, a maioria entre as pesquisadas, lançam mão do jornal interno como 

principal veículo de comunicação com seus funcionários; 24% privilegiam revistas e, 

8%, a Internet;  

- 90% das empresas afirmam que os funcionários participam como colaboradores na 

criação dos veículos, sendo 57% desse total de forma esporádica e 38% como 

correspondentes fixos; os investimentos na comunicação interna vêm aumentando 

segundo o estudo em 82% das empresas nos últimos cinco anos; porém, a 

comunicação interna ainda fica com a menor parcela dos recursos destinados à 

Comunicação Empresarial, entre 11 e 30% do total em 35% das organizações (p. 12-

22). 

 

 

 

III. 5. Descobrindo a heterogeneidade dos públicos internos 

 

 Além do conteúdo em si, os autores da área de Comunicação Empresarial no Brasil 

destacam um problema importante que está diretamente ligado ao sucesso ou fracasso no uso 

de veículos, como jornais e revistas, na comunicação com os públicos-alvos.  

 Trata-se justamente de se enxergar e tratar os públicos internos “no plural, ou seja, 

como um grupo heterogêneo e diversificado, no qual estão presentes diferenças de interesses, 

gostos, graus de educação formal e nível de instrução, repertório lingüístico etc.   Neste 

sentido, os comunicadores empresariais e os respectivos veículos devem respeitar essa 

característica e, como tal, ser segmentados para atender às diferentes demandas e interesses 

desses públicos.  



 73
 

Ao se abordar o uso de veículos típicos para comunicação entre organização e seus 

públicos – os house-organs -, autores como BUENO (2002) afirmam que não se pode 

conceber mais o uso do que chama de house-organs bombril, isto é, com “mil e uma 

utilidades”, o que, no fundo, acaba por não satisfazer a nenhum dos públicos devido à sua 

falta de especificidade e foco.  

 

“A fórmula antiga do house-organ do tipo ‘bombril’ (...) já não se sustenta, pois é 

incapaz de estabelecer canais com diferentes públicos internos. Na prática, isso 

significa lançar mão de múltiplos canais, adaptados em seu formato e em seu 

discurso aos diferentes públicos [internos], mas todos eles interativos e, sempre que 

possível, geridos em conjunto com representantes desses púbicos” (p. 42-43). 
 
 O respeito à heterogeneidade dos públicos internos também segue a tendência de se 

enxergar a Comunicação Empresarial como um agente estratégico no posicionamento 

mercadológico e social das organizações.  

“O público interno passa a ser trabalhado no plural – públicos internos – porque, na 

prática, é esta a realidade. Cada público [interno] tem que ser visto em função de seus 

interesses e de seus hábitos comunicacionais” (BUENO, 2002, p. 27-28).  

Neste caso, o bom aproveitamento do espaço desses mesmos house-organs para a 

divulgação de notícias e informações que impulsionem produtos e a imagem organizacional 

pode ganhar dimensões maiores se esse conteúdo for pensado, trabalhado e divulgado 

respeitando cada um dos públicos.  

  

“A participação deve ser incentivada, assim como a pluralidade de 

idéias e o debate democrático de questões relacionadas com as 

empresas e os colaboradores em particular (...). [Os colaboradores] 

“devem ter voz ativa na produção dos house-organs e na definição de 

suas pautas (...). Quando os veículos se destinam exclusivamente ao 

público interno, serão eles os leitores únicos das publicações, então 

suas demandas informativas, expectativas e interesses precisam ser 

respeitados, sob pena das publicações não atenderem à sua função de 

canal de relacionamento e interação” (BUENO, 2002, p. 258-259). 

 

Com base nesse argumento, coloca-se a questão: como difundir a informação aos 

públicos internos e atingir a todos igualmente?  
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MARCHIORI (2006) aconselha que a comunicação esteja baseada em duas frentes; a 

primeira, dedicada a divulgar a história da empresa e todo tipo de conhecimento gestado e que 

seja estratégico para a própria organização; a segunda, a de dar abertura para temas externos, 

mas que causem impacto direto na vida (profissional e pessoal) de seus funcionários 

(NONAKA apud MARCHIORI, 2006, p. 47).  

Essas duas frentes requerem, contudo, ampla participação dos públicos internos. 

“(...) podemos observar que a cultura organizacional se transforma, efetivamente, a 

partir do momento em que o público interno entende, deseja, participa, aceita e desempenha o 

comportamento que vai gerar a mudança proposta” (p. 94).  

Outro ponto importante para que essas metas sejam atingidas é a democratização da 

comunicação interna, com destaque dado pela autora aos meios digitais (p. 49). 

Com relação à linguagem, CLEMEN afirma que 

 

“O nível sócio-econômico-cultural de cada cidadão corporativo 

sempre é bastante diversificado. Independe, inclusive do nível 

hierárquico que mantém na organização. Por este motivo, a utilização 

de uma linguagem concisa – o que significa clara, objetiva, curta e 

ilustrada – sempre é a melhor solução. Isto porque ela será capaz de 

atingir desde o importante ‘chão de fábrica’ até o mais alto escalão” 

(p. 53). 

 

 

Já NEVES (1998) identifica, entre os fatores que devem estar presentes para uma boa 

comunicação entre organização e seus públicos por meio de house-organs, o uso de uma 

mensagem bem elaborada, que respeite o repertório e os interesses dos leitores e sua 

segmentação, a escolha adequada do tipo de mídia (revista, jornal, boletim ou outros) e 

posterior análise dos resultados por meio da mensuração de feedback (p. 102). 

Em termos práticos, o autor propõe, ainda, a divisão das seções dos impressos 

seguindo o seguinte critério: 

 

- “palavra do presidente”, porta-voz da empresa e de sua cultura; 

- matérias sobre temas atuais do entorno da organização ou que possam ter ligação 

com ela; 

- espaço para publicação de artigos de funcionários; 
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- matérias centradas em aspectos técnicos de produtos ou de conhecimentos que 

possam melhorar o trabalho e a vida dos leitores; 

- informações históricas e culturais sobre a empresa/organização; 

- matérias que chama de “extra-organização”; 

- matérias de entretenimento. 

 

Destaca, também, que a heterogeneidade do público interno é um desafio para a 

comunicação.  

 

“(...) organizações são feitas de diferentes ocupações e profissões, 

diferentes classes sociais e gêneros, e são talvez propagadas em 

diferentes áreas geográficas. Tudo isso pode formar a base de 

subculturas distintas e contra-culturas que competem para a 

definição da realidade da organização” (FINCHAM; RHODES 

apud MARCHIORI, 2006, p. 71). 

 

 

 

III. 6. Da teoria à realidade: comunicação interna na prática no Brasil 

 

Apesar de constar como um item extremamente estratégico para as organizações e seu 

posicionamento junto a seus públicos de interesse, a comunicação interna é vista, na prática, 

como o “primo pobre” de todos os elementos que formam o universo da Comunicação 

Empresarial. 

CLEMEN (p. 11) destaca que, apesar de 88% das empresas brasileiras considerarem 

importante a comunicação com seus públicos internos, apenas 58% delas, pouco mais da 

metade, possuem uma área especificamente estruturada para essa finalidade; em 44% dos 

casos, tal tarefa fica por conta da área de Recursos Humanos; 42% dos profissionais que 

participaram da sondagem apontam a comunicação interna como adequada aos anseios dos 

funcionários, sendo que 21% apontam que essa comunicação se dá em “via de mão dupla”, ou 

seja, é bidirecional e 28% atestam que a comunicação interna é mal focada e dirigida, 

produzida sem critérios, causando mais confusão do que informação15.  

                                                 
15 Resultados obtidos com a pesquisa “Retrato da Comunicação Interna”, realizada por ocasião do 30º RH, no 

Rio de Janeiro.  
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“Ainda hoje, talvez o mais difícil seja as organizações perceberem a função estratégica 

da comunicação interna para a geração de resultados. E esta percepção só mudará quando as 

empresas souberem lidar com suas pessoas” (CLEMEN, p. 19). 

Com esse quadro, o mesmo autor diz que as empresas brasileiras estão perdendo a 

oportunidade de fazer de seus funcionários importantes aliados (agentes motivados) na 

divulgação de uma imagem organizacional positiva e que reverta em bons resultados de 

mercado (p. 12). 

Uma solução para tornar mais eficaz, na prática, a atuação da comunicação interna é, 

para Clemen, a profissionalização dessa área dentro das organizações. O autor defende que, 

no caso, esta pode ficar submetida ao setor de Recursos Humanos, de Marketing ou sob 

responsabilidade direta da diretoria. Mas, acima de tudo, deve ser levada a cabo por um 

profissional que tenha conhecimento da cultura organizacional local, dos públicos-alvos e que 

saiba trabalhar as mensagens, tanto em termos de conteúdo como de tratamento estético, para 

que os objetivos da comunicação sejam atingidos.  

Segundo o autor, uma comunicação interna profissionalizada pode ser implantada em 

empresas que tenham 20 ou mais funcionários (p. 45).  

Ao enumerar as práticas a serem adotadas em um processo de profissionalização para 

a comunicação interna, o autor aconselha que haja a  

 

“criação da área de comunicação interna e os papéis definidos para os 

seus profissionais devem ser transmitidos para toda a organização de 

forma bem clara (...). Funcionários, que antes colaboravam por 

intuição [com a comunicação interna] devem (...) tornar-se 

colaboradores efetivos da nova área” (p. 47).  

 

Além disso, é importante identificar as demandas do público interno e de seu perfil, e 

monitorar o impacto das ações de comunicação junto a ele (p. 39-40). Destaca que a 

percepção das características do público-alvo passa pelo contato “face-a-face”, através do 

qual se podem reconhecer líderes de opinião (p. 47). 

“É o primeiro passo para se organizar um plano de comunicação interna. Saber quem 

são os receptores da ação define a linguagem, a mensagem, os meios e os canais de 

comunicação” (p. 49).  
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A profissionalização do setor de comunicação interna é também defendida por 

TORQUATO (2007) ao afirmar que “para que [a comunicação interna] se desenvolva em toda 

a sua plenitude, as empresas estão a exigir profissionais de comunicação sistêmicos, abertos, 

treinados, com visões integradas e em permanente estado de alerta para as ameaças e 

oportunidades ditadas pelo meio ambiente” (p. 3). 

Segundo o autor, quando bem executada, a comunicação interna ainda se torna um 

importante aliado em processos de crises e de mudanças organizacionais (p. 14).  

Porém, parece não ser essa a realidade que os autores da área vislumbram para o setor 

de comunicação interna no Brasil. E a base dos problemas começa pela própria cultura 

vigente nessas organizações. 

Segundo NASSAR (200416), a estrutura de grande parte das empresas brasileiras, que 

primam pela inflexibilidade hierárquica e pelos procedimentos de comunicação descendentes 

e unilaterais, é um dos maiores obstáculos para se implantar um sistema de comunicação 

organizacional integrado e de comunicação interna participativa e transparente. “A 

democracia no âmbito das empresas brasileiras é uma pedra preciosa e rara”. 

 E prossegue: 

 

“A maioria dos gestores empresariais são analfabetos em 

comunicação e em administração. E a interseção entre esses dois 

campos é onde se define o que chamamos atualmente de 

comunicação organizacional (...). Modelos de gestão voltados para 

a produtividade máxima geralmente têm uma comunicação interna 

pífia. Modelos com ênfase na hierarquia, no poder, também 

valorizam pouco a comunicação”.  

 

 Uma das conseqüências mais imediatas de uma comunicação deficiente entre a 

empresa e seus públicos internos é, na visão de TORQUATO (200717) a instalação dos 

boatos, os quais, de acordo com ele, são conseqüência de uma deficiência na execução da 

comunicação interna, estruturada sem o devido cuidado com os anseios e necessidades de 

informação dos públicos internos.  
                                                 
16 NASSAR, Paulo. Disponível em Revista Comunicação Empresarial no. 24. São Paulo: Editora Sextante, 3º 

trimestre, 1997, no site <http://www.aberje.com.br> 

17 TORQUATO, Gaudêncio.  Comunicação interna: os desafios da integração  Disponível em Portal RP: 
www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/relacoespublicas/funcoestecnicas/0128.htm. Acesso em 16 de jan. 2007. 
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Torquato dedica parte significativa de seu trabalho ao boato, que considera um item 

que varia na mesma proporção em que as informações são passadas de forma ambígua aos 

públicos, gerando mais confusão do que esclarecimentos. A ausência de informação também 

acaba por gerar boataria (p. 19).  

Para resolver problemas com boatos, aponta para a necessidade de se dar uma atenção 

especial, no processo de comunicação, aos chamados “líderes informais” ou de opinião. “Por 

essa teoria, a comunicação chega, num primeiro momento, ao líder de opinião e este, com sua 

versão e interpretação, passará a mensagem para os outros” (p. 20).  

Mantendo a postura de defender que se privilegiem os setores de  

comunicação nas empresas, VIEIRA, contudo, afirma que existem entraves, fruto de formas 

antigas de administração e de relacionamento, que ainda persistem nas organizações 

brasileiras.  

 

“Nos últimos anos, em função do esforço para o aumento da 

produtividade e da qualidade, a comunicação tem sido amplamente 

valorizada nas organizações, mas é preciso derrubar uma série de 

tabus e, sobretudo, democratizar as estruturas formais (...) que se 

caracterizam por uma hierarquia rígida e autoritária” (p. 26).  

 

 O mesmo autor destaca que, além de emitir informações, as empresas têm que estar 

dispostas a ouvir; para tanto a comunicação tem que estar fundamentada em um sistema de 

reciprocidade, no qual suas mensagens são recebidas e interpretadas corretamente e, do outro 

lado, a existência de canais abertos para a expressão dos receptores.  

Além disso, o autor destaca que é fundamental que o comunicador empresarial 

mantenha sempre uma conduta ética. Se este não gozar de credibilidade junto aos públicos da 

organização, qualquer processo de relacionamento não funcionará (p. 31). 

Assumindo uma postura crítica, NEVES (2000) afirma sobre a realidade da 

comunicação interna nas empresas brasileiras – incluindo o uso de jornais: 

 

“As comunicações internas sempre deram preferência aos temas 

relacionados ao pequeno mundinho das empresas (...). ‘A mensagem 

da grande família’ (...). A empresa como centro do universo. Não se 

estimulava o contato com outras realidades nem o interesse pelo que 

rolava (sic) lá fora. A cosmovisão do público interno não passava das 

paredes da empresa”. (grifo do autor) (p. 27-28). 
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 O desapontamento com a realidade da comunicação interna na maioria das 

empresas brasileiras também está presente nas palavras de BAHIA (1995). “No caso 

das relações com o público interno, a comunicação empresarial muitas vezes é 

frustrante” (p. 17).  

 Para MARCHIORI (2006), produzir house-organs (jornais, revistas, boletins 

etc.) não é o objetivo final do setor de comunicação das empresas, embora o que se 

verifique no Brasil, segundo a autora, seja a realização de trabalhos que visem apenas 

informar por meio de notícias e não, efetivamente, comunicar.  

 

 “Hoje, não basta mais imaginar que a produção de veículos de 

comunicação em uma organização (...) conferirá a ela o status de 

empresa que pratica a comunicação organizacional. Há um novo 

paradigma nesta área, a interação dialógica, que rompe o modelo 

mecânico da informação e adota a postura do dialogo como a 

melhor maneira de resolver conflitos, realizar acordos, enfim, 

buscar um consenso em relação a uma pratica, compreendendo 

assim a comunicação para alem da racionalidade técnica” (p. 25). 

 

 ALVAREZ18 compartilha a mesma opinião. No que se refere à análise sobre a forma 

com que o quadro atual de mercado e de concorrência vem afetando a comunicação 

empresarial, ressalta que a tendência de segmentação dos públicos (e, como conseqüência, dos 

canais de relacionamento com os mesmos) deve ser colocada em prática com o objetivo de se 

conseguirem processos comunicativos mais eficazes, com feed backs mais rápidos e, portanto, 

com resultados mais eficientes de acordo com as estratégias das empresas. Porém, na prática, 

segundo a autora, não é isso que se observa no Brasil. 

“Muitas empresas ainda não perceberam esta tendência ou ainda estão privilegiando alguns 

públicos em detrimento de outros”.   

Segundo ela, a maioria das empresas brasileiras “ainda trata a comunicação no estágio 

informativo, com manutenção de canais permanentes de informação com os funcionários, 

utilizando todos os meios de comunicação disponíveis (...). [Porém] informar não significa 

comunicar, pois a comunicação não pode ser isolada, ela deve gerar feed back”.  

                                                 
18 ALVAREZ, Mônica  Públicos internos: o número 1. Disponível em: 
<http://www.comtexto.com.br/2convicomcciMonicaAlvarez.htm>. Acesso em 16 de jan. de 2007. 
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ALVAREZ propõe que a comunicação interna seja estruturada sobre três bases – ou metas 
-, sendo elas: 

 
 
- envolvimento: ter como objetivo “ganhar” o público interno como um aliado, 

mantendo-o bem informado e, assim, apto a responder e apoiar a organização em 

assuntos, estratégias ou problemas que possam ocorrer; 

- motivação: estímulo à participação direta ou indireta em campanhas; 

- e comprometimento: valorização do relacionamento interpessoal através da 

comunicação direta, face-a-face, entre os líderes da organização e funcionários de 

escalões mais baixos. 

 
“Os funcionários querem se sentir parte dos negócios da empresa e a ausência de 

comunicação ou de troca de informações não gera comprometimento."  

E acrescenta: 

 
“Não podemos esquecer que, antes de empregado, o indivíduo é 

um ser humano e um cidadão (...). A comunicação com os públicos 

internos deve contribuir para o exercício da cidadania e para 

valorização do homem através de uma comunicação transparente, 

dialógica, participativa e educativa”.  
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IV. NOVA LEITURA PARA OS HOUSE-ORGANS 
 
 
 
 

 IV. 1. Definição e função dos veículos empresariais   

 

De maneira simplista, a Comunicação Empresarial, em seu perfil institucionalizado, 

pode ser feita através de meios informais e formais. 

 Os meios informais são compostos por relacionamentos interpessoais, promovidos em 

áreas de convivência, refeitórios, reuniões, atividades promocionais, esportivas ou de 

recreação.  

 Já os meios formais (CAHEN, 1990) são caracterizados pelos veículos de 

comunicação “concretos”, reunidos sob o termo genérico de house-organs, dos quais fazem 

parte a publicação e circulação de jornais, revistas, boletins e, mais recentemente, com o 

advento da Internet, websites, newsletters, e-mails, blogs etc.  

 Ao definir house-organ, PALMA (1983) diz: 

 

 “Veículo impresso, periódico, distribuído gratuitamente e dirigido ao 

público interno (funcionários e seus familiares) e/ou determinados 

segmentos do público externo (revendedores, acionistas, clientes, 

fornecedores, autoridades, imprensa etc...). Já é bastante comum, no 

Brasil, dizer-se Jornal de Empresa e Revista de Empresa (grifo do 

autor) mas a expressão house-organ (órgão da casa) também bastante 

usada, designa genericamente aquelas duas formas. A periodicidade 

do house-organ (geralmente quinzenal, mensal ou bimestral), sua 

apresentação gráfica (geralmente em offset, pequeno formato, poucas 

páginas) e suas características de produto editorial custeado pela 

direção da empresa ( e elaborado em função de seus objetivos) são 

fatores que conferem a este tipo de jornalismo um estilo peculiar: 

mais próximo do gênero interpretativo, intenso uso de features, 

entrevistas de interesse humano ou de cunho administrativo, etc...” 

(RABAÇA apud PALMA, 1983, p. 111).  
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NEVES (1998) classifica os house-organs, ou seja, veículos formais de comunicação 

entre empresas e seus públicos, como “o melhor antídoto para a comunicação informal”, 

utilizando-se para tanto jornais, revistas, notas, boletins ou, ainda, “a combinação deles” (p. 

163).  

TORQUATO (200719) salienta que, no Brasil, existe um privilégio dos veículos 

impressos em detrimento dos demais meios de comunicação organizacional (os quais chama 

de informais ou orais). Justifica o fato afirmando que “o que ocorreu, nos últimos anos, foi 

um forte crescimento da comunicação impressa, por conta da profissionalização e 

amadurecimento do setor e expansão do número de profissionais de jornalismo empresarial, 

em detrimento de outras posições da comunicação interna” (p. 1).  

Quando se trata de veículos impressos, os house-organs tendem a seguir a mesma 

estrutura dos meios impressos da grande mídia e da comunicação de massa. O diferencial está 

em seu conteúdo, uma vez que, ao contrário dos jornais e revistas tradicionais, os house-

organs apresentam um conteúdo de artigos, matérias e entrevistas desligado do interesse 

público (BUENO, 2006)20, estando centrado em atividades e temas direta ou indiretamente 

ligados ao cotidiano da vida da organização, de seus valores, metas e cultura.  

 BUENO (2002) aponta ter ocorrido uma “revolução” na forma de se produzirem os 

house-organs a partir dos anos 90, principalmente devido ao desenvolvimento e 

popularização dos computadores e dos programas de diagramação, layout e tratamento de 

imagens (p. 254-255). Como resultado, tais veículos passaram a contar, em grande parte, com 

uma maior qualidade visual e gráfica, tornando-se mais atraentes aos leitores.  

 Segundo o autor, os tradicionais house-organs que circulavam nas empresas 

brasileiras nos anos 70 e 80, pecavam tanto a nível gráfico quanto de conteúdo. Nessa época, 

predominavam notícias limitadas ao contexto interno da organização sem praticamente 

nenhum tratamento jornalístico, matérias frias focadas em aspectos técnicos da produção e de 

produtos, grandes equipes responsáveis pela execução dessas publicações e um abuso (com 

mau aproveitamento) de fotos (p. 254-255).  

 Já a partir dos anos 90, nota-se, segundo Bueno, uma melhoria em aspectos gráficos, 

com uso de diagramações mais leves, profissionalização ou terceirização dos responsáveis 

pela concepção gráfica dos veículos e uso de cores (p. 255).  

                                                 
19 TORQUATO, Gaudêncio.  Comunicação interna: os desafios da integração  Disponível em Portal RP: 
www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/relacoespublicas/funcoestecnicas/0128.htm. Acesso em 16 de jan. 2007. 
 
20 Disponível em http://www.comtexto.com.br/cominternaaulas_3.htm . Acesso em 19 de out. de 2006. 
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Na pesquisa Mitos e motes dos house-organs no Brasil (2002, p. 247), Bueno constata 

alguns dados relevantes sobre o quadro dos house-organs na comunicação empresarial 

brasileira. Entre esses tópicos encontram-se: 

 

- a maior parte dos atuais house-organs surgiu nos anos 90 e apresenta uma evolução 

gráfica em relação aos dos anos 70/80; 

- a maioria tem periodicidade mensal (73.86%) e tiragem mínima de 5 mil exemplares; 

- não contam com a participação efetiva dos funcionários; 

- são submetidos à aprovação de outros setores da empresa que não o de comunicação; 

- sua produção muitas vezes é terceirizada a agências de design; 

- quanto à periodicidade: mensal (73.86% dos jornais); bimestral (63.15% das revistas); 

semanal ou quinzenal (77.77% dos boletins); 

- 76.93% dos house-organs estão a cargo da área de comunicação, sendo estes jornais 

(86.48%), revistas (36.85%) e boletins (81.18%); 

- 65.15% dos house-organs são produzidos internamente. Desse percentual, as revistas 

são as que apresentam maior terceirização; 

- 51.67% foram criados nos anos 70/80. 

 

Porém, assumindo o tom de crítica, faz ressalvas: 

 

O house-organ deve ser visto como um instrumento efetivamente 

estratégico e, para tanto, ele precisa ser valorizado. Se nada for 

feito, ele continuará sendo , infelizmente, aquela cara da empresa 

que ninguém gostaria de ver: triste, sem sabor, previsível, 

repetitivo, enfim, absolutamente descartável”. 

 

 

  IV. 2. Novo contexto, novo conteúdo 

 

Contudo, a questão principal está no conteúdo desses veículos, que tendem a não 

seguir a mesma qualidade gráfica e visual. Ou seja, a evolução gráfica, determinada pela 

facilidade de acesso e uso da tecnologia dos computadores para realização de projetos de 
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layout e trabalho com cores, não está sendo acompanhada pela forma de se trabalharem as 

matérias (conteúdo) dos veículos empresariais.  

 Tradicionalmente, segundo Torquato (1987), os house-organs sempre tenderam a 

refletir posições “oficiais” da diretoria das empresas, com matérias frias, focadas em 

atividades sempre positivas, que omitem ou camuflam problemas. Predomina neles a posição 

dos cargos superiores, e os canais para interação, quando existentes, normalmente não são 

aproveitados ou mostram-se pouco eficazes na prática.  

 ROSA & PLÁ DE LEON (1992) aconselham que o jornalismo empresarial não se 

limite aos “muros” das organizações, mas  

 

“pelo contrário, para que a publicação torne-se atrativa, interessante, 

motivadora e angarie o maior número de leitores possível, é 

importante que a equipe de produção estenda as suas asas em busca de 

informações externas, para dar equilíbrio editorial e atender às outras 

necessidades de informações do público interno” (p. 50).  

 

BUENO (2002) ressalta, como a antiga feição dos house-organs, a produção de um 

conteúdo limitado a eventos e notícias internas da organização, com mínimo tratamento 

jornalístico, com notícias frias e foco em aspectos técnicos de produtos (p. 254). Além disso, 

refletem exatamente o contrário da imagem positiva que procuram passar através de seus 

textos; isto é, a falta de espaço e de flexibilidade para críticas, debates, para matérias 

jornalísticas e que destaquem o ponto do vista dos funcionários de diferentes níveis, deixa 

transparecer uma rigidez hierárquica e autoritária (2005, p. 43), que vai contra ao que deveria 

se propor a comunicação organizacional. 

 Aprofundando suas críticas, destaca: 

 

“É triste, mas é a realidade: a maioria dos house-organs está distante, 

muito distante, do que se poderia considerar uma produção jornalística 

de qualidade (...). Nossos house-organs não são sequer veículos 

jornalísticos (...) [e], ainda que tenham evoluído em sua proposta 

gráfica e incorporado (...) a figura do jornalista em seu processo de 

produção, pecam no conceito e na prática”  (2005, p. 40).  
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 E continua: “Quem os analisa mais de perto, confirma que não passam de clones 

falsos de jornais e revistas e que lhes faltam alma, a essência, o ‘ethos’ da atividade 

jornalística” (p. 40).  

 Entre os possíveis “pecados” que constam nos house-organs tradicionais estão, ainda 

segundo Bueno, a falta de abertura para o debate de temas atuais ou pertinentes à 

organização, comprometimento excessivo com o que chama de “versão oficial” da diretoria e 

chefes, foco exclusivo no ponto de vista da empresa e na divulgação de sua imagem, sem 

espaço para questionamentos, operando mais como um meio de propaganda do que de 

informação.  

 Quanto ao discurso e conteúdo, Bueno enfatiza o predomínio de um “discurso 

laudatório” (2005, p. 41), ressaltando apenas os pontos positivos da organização, predomínio 

da “voz” da alta direção e falta de espaço para autocríticas ou sugestões de aspectos que 

poderiam ser modificados ou melhorados na vida organizacional.  

 “Com tudo isso, o house-organ se apresenta exatamente como o oposto do que deveria 

ser: um veículo tolhido, censurado, controlado e, portanto, insosso, que ninguém (ou muito 

poucos) se aventuram a ler” (2005, p. 42).  

 Porém, o novo contexto organizacional descrito anteriormente faz com que autores e 

obras ligadas à Comunicação Empresarial defendam a reformulação e otimização do 

conteúdo criado e veiculado. Não se admite mais, por exemplo, que os house-organs sirvam 

apenas como “porta-vozes” da diretoria ou gerências, transmitindo informações sem valor 

agregado algum, onde o público leitor é tratado apenas como consumidor da informação, a 

qual, por sua vez, tende a não despertar nenhum interesse ou aprofundar conhecimentos.  

 O fluxo de informação descendente, que Torquato chama de fluxo que parte do topo 

(diretoria) para a base (funcionários e outros públicos), gera uma feição antipática ao veículo 

e torna-o um meio insosso e pouco atraente (1987, p. 56). Dessa forma, os autores estimulam 

o uso crescente de canais que permitam a interação e participação por parte dos leitores, com 

sugestões, atividades diretas na produção dos veículos, críticas, uso de funcionários clientes e 

de suas famílias como personagens em matérias e entrevistas etc.  

 A flexibilização do conteúdo dos house-organs abre espaço, ainda, para uma maior 

presença de matérias de interesse geral, mais ligadas aos acontecimentos da sociedade e do 

cotidiano, e uma racionalização de temas focados exclusivamente no dia-a-dia da empresa e 

de seus produtos (TORQUATO, 1987, p. 74)21.  

                                                 
21 Gaudêncio Torquato destaca, como um método eficaz para projeção do conteúdo editorial de uma publicação 
empresarial, a realização de pesquisas de interesse junto aos públicos. Segundo o autor, cerca de 70% das 
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 CAHEN (1990) destaca que os house-organs atuais devem conter não somente 

informações sobre a organização, mas também matérias que visem distrair, integrar e atrair o 

público (interno ou externo), motivando-o a compactuar com as metas da empresa e auxiliar 

para o sucesso da mesma (p. 131).  

 

 IV. 3. Jornal de empresa 

 

 O jornal de empresa, como é chamado o tipo de house-organ que, em sua estrutura de 

layout, se assemelha aos jornais da mídia convencional, é o veículo mais utilizado nos 

processos de comunicação da organização com seus públicos, no Brasil. 

Tendo como base a pesquisa realizada pela Aberje22 (2003), 31% das empresas 

utilizam, para comunicação com seus públicos, o house-organ do tipo jornal, seguido por 

24% de uso de revistas e 8% da Internet (sites corporativos).  

 

“Eles exercem importante papel para os objetivos e metas de 

integração comunitária, segurança no trabalho, aperfeiçoamento de 

clima, preservação de cultura, transparência normativa, 

desenvolvimento e treinamento de pessoal, controle de qualidade, 

lazer e associativismo, desburocratização, introdução de mudanças 

e aumento de produtividade” (TORQUATO)23 

 

Ainda segundo Torquato, 

 

“os jornais internos possuem ainda a função de contribuir para a 

elevação dos padrões culturais da comunidade. Nesse sentido, é 

oportuno enriquecer a proposta editorial com mensagens que 

tragam para o trabalhador uma compreensão dos contextos, dos 

problemas e circunstâncias que os cercam. Não podem os jornais 

internos criar modelos de comunidades ilhadas, isoladas de um 

mundo em permanente mutação”. 

 
                                                                                                                                                         
informações devem estar ligadas a conteúdo de interesse geral, e cerca de 30% a temas ligados a produtos, 
profissionais e atividades do interior da organização.  
22 Publicada em Comunicação interna: a força das empresas, vol. 1, p. 12-22.  
23 TORQUATO, Gaudêncio.  Comunicação interna: os desafios da integração  Disponível em Portal RP: 
www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/relacoespublicas/funcoestecnicas/0128.htm. Acesso em 16 de jan. 2007. 
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ROSA & PLA DE LEON (1992) destacam a importância de se utilizarem 

profissionais qualificados e com intimidade na área de Comunicação para a elaboração dos 

jornais empresariais. Somente quando executados com seriedade, esses veículos irão atingir o 

objetivo máximo a que se devem propor, segundo os autores, ou seja, a adesão de um maior 

número de colaboradores e parceiros (p. 15).  

 

“Comunicação empresarial é coisa séria que não pode e nem deve 

ficar a cargo de pessoas que não estejam preparadas para exercê-la, 

principalmente porque o grau de informação geral do cidadão comum 

hoje é muito grande, em virtude das facilidades de acesso aos meios 

de comunicação de massa. As pessoas que (...) possuem um grau de 

informação maior (...) já têm suas opiniões formadas a respeito de 

muitos assuntos e, portanto, não aceitam qualquer explicação como 

verdadeira” (p. 15-16). 

 

 Seguindo o relato de critérios e recursos que podem ser colocados em prática na 

confecção de um jornal, ROSA & PLÁ DE LEON (1992, 21-24) indicam a necessidade 

de se conhecer profundamente o perfil dos públicos com quem se vai comunicar, e, a 

partir de então, traçar os objetivos e o conteúdo do veículo; para tanto, deve responder a 

perguntas como “com quem comunicar?”, “o que dizer?”, “como transmitir a 

mensagem?” e, por fim, “como mensurar se os objetivos foram atendidos?”.  

 Ainda segundo os autores, os temas abordados em jornais (e revistas também) 

empresariais devem girar em torno de duas esferas: temas ligados a interesses dos 

funcionários e temas com vínculo com as estratégias, cultura e mensagens que a 

organização deseja transmitir a seus públicos (p. 25).  

 Entre esses temas estariam: matérias que fazem referência a aspectos de seu dia-

a-dia, inclusive aos externos à empresa, como culinária, educação, lazer, esportes, 

novos produtos etc. (para atender aos anseios de funcionários e clientes); matérias 

centradas em questões de diretoria, cerimoniais, questões formais e parceiros externos 

(para atender às metas da organização).  

 Existe, ainda, o que chamam de “áreas de interseção” (p. 25), que envolvem 

matérias sobre políticas, estratégias, normas e acontecimentos que afetam, direta ou 

indiretamente, os funcionários; matérias com mensagens de orientação profissional e de 

incentivo à produção; segurança no trabalho; clima interno; integração aos colegas; e 
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outros temas que podem levar o funcionário a reforçar sua identificação com a 

organização.  

 Em termos de conteúdo, merecem destaque o equilíbrio editorial, busca pela 

isenção, manutenção de uma linha editorial específica e constante, e, para o layout 

(conteúdo visual), a busca por um equilíbrio que torne a leitura agradável e fácil (p. 34-

35).  

 Por fim, os mesmos autores ainda defendem o uso de técnicas jornalísticas para 

confecção dos jornais de empresa, o que incluiria uma definição prévia de pautas, 

recursos jornalísticos para coleta de informações (entrevistas, pesquisas etc.), uso de 

fotos e ilustrações e planejamento de distribuição (p. 38-42).  

CLEMEN (2005) afirma que, da mesma forma que deve conhecer profundamente o 

público a quem se destinam os veículos empresariais, o comunicador deve também estar 

atento ao trabalho sobre o conteúdo e direcionamento das mensagens.  

“Defini-los [linguagem e recursos] é muito mais simples quando já conhecemos os 

públicos receptores” (p. 20). 

Segundo o autor, os jornais de empresa, assim como os demais house-organs 

impressos, devem possuir (p. 41): 

 

- redação clara e direta das matérias; 

- clareza das prioridades da organização; 

- tratamento estético adequado (diagramação); 

- compromisso com prazos de circulação e distribuição; 

- espaço para a participação de terceiros (colaboradores). 

 

E complementa seu comentário destacando: “A linguagem visual (...) deverá sempre 

estar associada a ícones e imagens que remetam imediatamente à mensagem a ser 

transmitida” (p. 53). 

 

 

IV. 4. Compartilhando problemas 

 

Os jornais internos também compartilham os problemas apontados no capítulo 

dedicado à análise dos autores sobre a realidade dos house-organs nas organizações 

brasileiras.  
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Por serem os meios impressos mais utilizados pelas empresas no Brasil para lançar 

mão das campanhas de comunicação interna, a forma como são concebidos jornais torna-se, 

em contrapartida, uma fonte de causas de os processos de comunicação com os públicos 

internos serem falhos ou ineficazes. 

TORQUATO24, apesar de afirmar que os jornais internos melhoraram de qualidade 

nos últimos anos e que, assim, atendem parcialmente os objetivos de comunicação da 

empresa, faz ressalvas quanto ao conteúdo e linguagem desses veículos, os quais, em seu 

ponto de vista, precisam ser melhor pensados e executados. 

 

“Há quem defenda que os jornais de empresas devem se assentar 

sobre uma base de conteúdo predominantemente empresarial, 

enfatizando ocorrências e fatos de interesse da empresa. Há quem 

sustente que um jornal, para ser bem feito, deve priorizar 

mensagens que tenham origem na comunidade. Para mediar os 

interesses, surge um terceiro grupo de pessoas que ficam na coluna 

do meio, garantindo que a receita ideal é a velha fórmula norte-

americana do 50%-50%”. 

 

O autor questiona ainda a necessidade dessa proporcionalidade, destacando que se 

trata de um método de difícil aplicação pois, no caso, está se lidando com pessoas, com 

públicos heterogêneos (o que chama de área humano-psicossocial), que diferem de empresa 

para empresa.  

“Por isso, os modelos de jornais devem considerar as realidades ambientais”.  

Outro erro de percepção na execução dos jornais internos é se imaginar que temas que 

interessam diretamente às organizações não interessariam, de outro lado, aos funcionários (e 

vice-versa). Torquato afirma que, dentro de um contexto estratégico, com metas e programas 

que intercalam áreas de comunicação e administração, os funcionários acabam se integrando e 

se adaptando ao estilo administrativo.  

Caso contrário, “muitos empregados ficam marginalizados, porque não conhecem a 

empresa”25.  

                                                 
24 TORQUATO, Gaudêncio.  Comunicação interna: os desafios da integração  Disponível em Portal RP: 
<www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/relacoespublicas/funcoestecnicas/0128.htm>. Acesso em 16 de jan. 
2007. 
 
25 TORQUATO, Gaudêncio.  Comunicação interna: os desafios da integração  Disponível em Portal RP: 
www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/relacoespublicas/funcoestecnicas/0128.htm. Acesso em 16 de jan. 2007. 
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Quanto ao conteúdo das matérias e artigos dos jornais, aconselha-se que se utilize, 

acima de tudo, o bom senso. Para tanto, mais uma vez, é necessário que se conheça o público 

(audiência) e, dessa forma, seus anseios e demandas de informação.  

Informações sobre as necessidades comunitárias, anseios, expectativas, 

comportamentos podem constituir uma parcela importante das pautas. Porém, isto não 

significa que, necessariamente, deva-se dar ênfase demasiada ou exclusiva a esses temas. 

Seguindo os mesmos passos dos conselhos atribuídos aos house-organs, para os 

jornais e revistas, os autores recomendam que o comunicador atente para outro item 

importante: a postura frente às informações, que deve privilegiar a isenção.  

É nesse tópico que afirmações de autores como BUENO se enquadram ao ressaltarem 

a necessidade da participação direta de jornalistas ou profissionais que possuam intimidade 

com a produção de notícias nas equipes de comunicação interna. 

TORQUATO26 compartilha essa idéia, destacando que as notícias dos jornais internos 

devem primar sempre pela verdade mesmo que, em alguns casos, esta signifique ir contra aos 

interesses da organização. Afirma ser esse um processo realmente difícil, um assunto delicado 

para muitas empresas, pois são elas que subsidiam os recursos da comunicação interna. 

Contudo, mesmo assim, deve-se buscar um discurso crítico.  

No que se refere à linguagem, esta deve se adequar ao bom senso, ou seja, procurar ser 

elaborada de forma que possa atingir o repertório da grande maioria dos públicos internos, 

tornando a comunicação viável.  

Contudo, na prática, os jornais internos “carregam” no conteúdo informal, 

apresentando um tratamento muitas vezes tosco e laudatório, com textos repletos de adjetivos 

(BUENO, 200727).  

 

“Muitos jornais internos exageram nos pronomes pessoais, elogios 

fartos, parabéns em conclusões de matérias, denotando tratamento 

amadorístico. O coloquialismo que se pretende imprimir à 

linguagem dos jornais internos não pode ser confundido com 

abordagens ufanistas, intimistas e provincianas” (TORQUATO28). 

                                                                                                                                                         
 
26 Idem 
27 BUENO, Wilson House-organ, a cara (e que cara) da empresa.  Disponível em Site Comtexto: 
<www.comtexto.com.br/convicomcomunicawilbuenohouseorgan.htm>. Acesso em 17 de jan. 2007 
 
28 TORQUATO, Gaudêncio.  Comunicação interna: os desafios da integração  Disponível em Portal RP: 
www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/relacoespublicas/funcoestecnicas/0128.htm. Acesso em 16 de jan. 2007. 
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Dessa forma, apesar de serem jornais que na produção, periodicidade e no universo de 

abrangência, diferem dos veículos impressos de massa, os jornais internos devem primar pelo 

uso de técnicas profissionais.  

Sob uma visão ainda pessimista, BUENO29 afirma: 

 

“O house-organ moderno precisa ainda ser inventado, ainda que 

muitas organizações já tenham assumido (ou estejam 

gradativamente assumindo) uma nova cultura, em sinergia com os 

novos tempos. O house-organ precisa, sob esse prisma, libertar-se, 

buscar sua identidade, afinar-se com um momento em que a troca 

de idéias é percebida como fundamental para o enriquecimento 

profissional e organizacional. A democratização da comunicação 

interna contribui para formar funcionários e cidadãos responsáveis, 

mais críticos, mais conscientes de seus papéis e, portanto, ao 

contrário do que pensam os velhos administradores, 

estrategicamente mais importantes para as organizações”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 BUENO, Wilson House-organ, a cara (e que cara) da empresa.  Disponível em Site Comtexto: 
<www.comtexto.com.br/convicomcomunicawilbuenohouseorgan.htm>. Acesso em 17 de jan. 2007 
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V. DA TEORIA À PRÁTICA: ANÁLISE DOS  

JORNAIS INTERNOS PREMIADOS PELA ABERJE 

 

 

 

VI. I. Material para análise  

 

Para a análise prática de como empresas estão executando, por meio de jornais, a 

comunicação interna, este estudo abre espaço, agora, para a leitura e análise de cinco house-

organs premiados pela Aberje na categoria Comunicação Interna.  

 O critério para a escolha dos veículos baseou-se nos vencedores das sete últimas 

edições do prêmio, de 2000 a 2006. Esse critério foi utilizado apenas como referência para a 

seleção dos veículos e para balizar este estudo. 

 Para a análise prática dos exemplares, tendo em mãos os house-organs das empresas 

vencedores, optou-se por fazer um recorte nas edições, estipulando-se, como um segundo 

critério, que os veículos analisados deveriam abranger as seis últimas edições, publicadas no 

período retroativo a partir de abril de 2007. Como a periodicidade e o formato de publicação 

variam entre os house-organs, decidiu-se desta maneira fixar um mês para a última edição 

(abril de 2007), mas não para a última. Como resultado, os meses compreendidos entre os 

exemplares analisados empresa terminam em abril, mas o mês de início nem sempre é o 

mesmo. 

 Neste ponto, contudo, vale uma ressalva. Tomando-se do referido período, de 2000 a 

2006, conforme proposto inicialmente para a realização deste estudo, tem-se, entre os 

vencedores do Prêmio Aberje, categoria Comunicação Interna, a seguinte relação: 

 

- Jornal da Vale, da Companhia Vale do Rio Doce, do Rio de Janeiro (2006 e 2002) 

- Info Norsa, da Norsa (2005) 

- Daslu Notícias, da Daslu (2004) 

- Jornal da CSN  (Companhia Siderúrgica Nacional) (2003) 

- Idéias, do Grupo Santander Banespa (2003) 

- No Ar, da Souza Cruz (2002) 

- Para seu Conhecimento, do Grupo Abril (2001 e 2000) 

- Embraco Global, da Embraco (2001) 

- Jornal de Itaipu, de Foz do Iguaçu, Paraná (2000) 
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Porém, não foi possível a inclusão total destes veículos no momento de executar a 

análise, conforme proposto inicialmente; isto devido à falta de acesso ao material, de retorno 

dos respectivos setores responsáveis pelas publicações ou mesmo pela ausência de 

arquivamento ou de disponibilidade de envio dos materiais. 

 Por parte da Souza Cruz e do Grupo Abril, não foi possível obter resposta, apesar das 

insistentes tentativas de contato; a Daslu não dispunha mais dos house-organs (no caso, 

jornais) para serem encaminhados para análise e, segundo o que foi informado pela 

responsável pela Comunicação, não havia a possibilidade de pesquisa em arquivo; por fim, a 

Vale do Rio Doce dispunha dos originais premiados pela Aberje nos anos de 2006 e 2002, 

porém, não possuía o arquivo de edições do período sugerido para esta análise (retroativo a 

partir de abril de 2007) e, além do mais, não se obteve retorno para os contatos com o setor 

responsável pelas publicações. 

 Sendo  assim, a análise efetiva dos house-organs acabou sendo feita com cinco 

veículos, das empresas Grupo Santander Banespa, Embraco, Norsa, Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) e Itaipu.  

 Vale a ressalva, ainda, de que esses veículos passaram por alterações em seu formato 

durante o período que abrange a premiação pela Aberje e a análise aqui proposta.  

 No caso do house-organ do Grupo Santander Banespa, por exemplo, o antigo jornal 

Conexão deu lugar ao veículo Idéias, em formato de revista e que circula pelas agências do 

Grupo em todo o Brasil. No caso do Jornal de Itaipu, no período estipulado para esta análise, 

têm-se disponíveis apenas exemplares digitais, formato atual do veículo.  

 Já com relação à CSN e seu Jornal da CSN, obtiveram-se disponíveis apenas arquivos 

em PDF30 das publicações, já que as versões impressas faziam parte do acervo interno da 

organização e, como tal, não podiam ser distribuídas.  

 

 

V. 2. À prática 

 

Colocados os devidos esclarecimentos quanto à seleção e efetivo acesso aos house-

organs, parte-se, por fim, para a leitura e análise dos veículos, tendo por objetivo comparar 

todo o conteúdo teórico estudado com o que vem sendo realizado, na prática, pelas empresas 

                                                 
30 Portable Document Format: tipo de arquivo criado pela Adobe Systems que tem como objetivo oferecer um 
padrão comum de documento digital que possa ser distribuído e lido virtualmente em qualquer computador, 
bastando que, para isso, se tenha o software Acrobat Reader, gratuito. 
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brasileiras – e reconhecido como meio de comunicação de excelência, pela principal entidade 

do setor da Comunicação Empresarial, a Aberje. 
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ANÁLISE DOS HOUSE-ORGANS PREMIADOS PELA ABERJE 

 

- Idéias (Grupo Santander Banespa) 

- Jornal de Itaipu (Itaipu Binacional) 

- Info Norsa (Norsa) 

- Embraco Notícias (Embraco) 

- Jornal CSN (Companhia Siderurgia Nacional) 
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Veículo Idéias - Setembro de 2006 a Março/Abril de 2007, respectivamente edições 5 a 

1031 

* Grupo Santander Banespa 

 

1. Dados e aspectos gerais:  

 

Desde 2006, o veículo de comunicação interna do Grupo Santander Banespa, antes em 

formato de jornal, passou a ser publicado mensalmente como revista, com páginas internas e 

capa impressas em papel couché fosco. O número de páginas é de 54 (com capa), sendo 

reduzida a 38 a partir das edições dos meses janeiro/fevereiro.  

 De acordo com o Briefing32 do house-organ Idéias, a publicação “tem como função 

difundir os valores, a missão e os programas de gestão corporativos e contribuir para que os 

funcionários do Santander os assumam como próprios e estejam comprometidos com eles.” 

Já a Comunicação Interna33 da organização mantém como meta “fortalecer o sentido 

de pertencimento do funcionário ao grupo.” 

O histórico da publicação inicia-se em agosto de 2001, com um jornal tablóide, 

voltado ao público interno, com 16 páginas. Em maio de 2005, o veículo foi transformado em 

revista, ganhando maior área de respiro (espaço em branco entre colunas e margens) e novos 

editoriais; inicialmente com 52 páginas, passou a ter 60 a partir de maio de 2006.    

 Atualmente, o Idéias tem sua produção terceirizada para uma editora, mas conta 

internamente com o trabalho de dois jornalistas responsáveis pelo conteúdo da publicação. 

Além disso, estão envolvidas as áreas Administrativa e Gerencial, que também têm 

participação direta na execução do conteúdo do jornal.  

Quanto a aspectos de produção e layout, o Idéias segue o mesmo padrão do utilizado 

em outros países, como Argentina e Espanha. As seções são “abertas” de acordo com as 

informações coletadas para as matérias e, segundo o setor de Comunicação Interna do 

Santander, estas mesmas matérias têm como fonte os próprios funcionários e suas sugestões. 

Essas sugestões são captadas de unidades de todos os estados onde o Santander está presente, 

e, depois, publicadas em diferentes tipos de veículos organizacionais, entre eles o Idéias, de 

acordo com o assunto e o canal considerados mais adequados pela organização.  
                                                 
31 A edição 10 reúne matérias sobre os meses de março e abril. Por isso, na soma total, os exemplares analisados 
do Grupo Santander Banespa acabaram por somar cinco edições, e não seis. 
32 SANTANDER BANESPA/GRUPO SANTANDER, Briefing Idéias, 2005. 
33 Idem 
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2. Seções:  

 

As seções da publicação dividem-se em: Editorial (na abertura, página 3), Crônica; 

Curtas (com noticiários diretamente ligados ao dia-a-dia do Grupo); Santander no Mundo 

(destinada a matérias ligadas a outras filiais que compõem o Grupo Santander em vários 

países); Preferencial (com matérias alusivas à divisão Preferencial do Grupo, voltada a 

clientes de primeira linha); Exclusivo (com conteúdo relacionado a serviços prestados pelo 

banco nos quais o “foco é o cliente”); Nossa Capa (referente à matéria de capa da edição); 

Qualidade (com matérias focadas em novidades e novos serviços que destacam a atuação 

positiva do banco, seja junto aos clientes ou junto aos funcionários); Eficiência (ênfase em 

tecnologias, processos e outras novidades que valorizam e otimizam as ações da organização); 

Gestão de Pessoas (com foco maior nas ações de relacionamento e recursos humanos, 

focando o trabalho e a trajetória de profissionais internos da organização, responsáveis pelo 

relacionamento interpessoal); Resultados (com matérias destacando números de mercado 

conquistados pela organização); Riscos (como o nome se refere, seção composta por matérias 

sobre investimentos e aplicações); Nossa Gente (curiosidades e atividades de funcionários nos 

momentos de lazer); Entrevista; Universia (com temas ligados à tecnologia, principalmente 

internet); Comunidade (de cunho cultural, destaca eventos realizados em vários estados, bem 

como algumas ações “responsáveis” e sociais da organização); Business (que aborda aspectos 

do mercado financeiro); Perfil (matéria de perfil com funcionários); Clientes (matérias de 

perfil com clientes do banco, escolhidos entre as várias regiões que possuem agências do 

grupo); Em foco (seção de fotos de eventos, agências e funcionários); e, por fim, um Artigo, 

escrito por profissionais ligados ao Grupo Santander Banespa.  

 

 

3. Discurso organizacional 

 

 A evolução gráfica do jornal Idéias, do Grupo Santander Banespa, parece não redimir 

o fato de que o discurso contido nas matérias reproduzir frases “marketeiras” e uma visão 

unilateral dos produtos e serviços oferecidos pelo Banco, em cujo contexto a abertura para 

análises, controvérsias ou mesmo um discurso mais crítico é inexistente. 
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 As chamadas de capa dos seis exemplares analisados no período retroativo entre abril 

de 2007 e setembro de 2006 dedicam-se, exclusivamente, a temas ligados a ações 

organizacionais, não abrindo espaço para outros assuntos mais polêmicos ou mesmo fazendo 

algum tipo de ligação entre temas organizacionais e temas do cotidiano da sociedade. 

 Entre as matérias de capa estão: “Caminhos para expansão: milhares de novos clientes 

chegam ao Banco de vários pontos do país”; “Os segredos para criar o novo: como o Banco 

foi além do lançamento de produtos e concretizou a inovação em todas as interações com o 

cliente”; “Valiosos como ouro: os valores globais do Banco norteiam as ações de nossas 

equipes e balizam nosso comportamento no dia-a-dia”; De braços abertos: conheça as ações 

vitoriosas de nossos colaboradores para cativar os clientes do funcionalismo público”; 

“Sinergia perfeita: aliança entre as equipes das áreas centrais e a Rede permitirá ao Banco 

atingir objetivos e metas do PDC”34; e “Completamos 150 anos: queremos continuar 

crescendo juntos” 

 Nesse ponto, corroborando críticas de autores como Bueno, o house-organ do Grupo 

Santander deixa transparecer, tomando-se por base única a capa de cada publicação, um 

discurso muito mais voltado ao marketing da instituição do que propriamente de um veículo 

com características jornalísticas. 

 Partindo para o conteúdo das publicações, puderam-se identificar três grupos 

principais de matérias: matérias sobre as atividades da organização (com ações direta ou 

indiretamente ligadas à mesma); matérias sobre outros temas do universo bancário e 

econômico, mas não vinculadas à marca Santander; e matérias com funcionários. 

 Do primeiro grupo, foram contadas 82 matérias que deram ênfase a temas diretamente 

vinculados à organização, tais como abertura de novas agências, serviços, promoções, ações 

sociais e culturais. Entre aquelas que possuíam referência indireta ao universo organizacional, 

somaram-se 35 matérias cujos temas passavam por riscos operacionais no setor bancário, 

Economia, mercados, projetos artísticos e sociais, entrevistas com profissionais do mercado 

financeiro, segurança nos serviços digitais e recursos online oferecidos pelo banco, e 

patrocínio de projetos de grupos terceiros nas áreas da Educação, combate às drogas e 

Cidadania.  

 Do segundo grupo (matérias sobre outros temas, não relacionados ao Grupo 

Santander), foram encontradas cinco ocorrências, entre entrevistas com profissionais do 

                                                 
34 Nesta edição, em especial, foi publicado um encarte, anexo à capa, informando que o jornal Idéias iria iniciar 
um “novo ciclo”, passando a ser bimestral (janeiro/fevereiro de 2007). 
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mercado financeiro e administrativo (que, no texto, não fizeram referência à organização), 

artigos e matérias sobre Economia e Segurança Digital.  

 Por fim, do terceiro grupo (matérias com funcionários e clientes), verificaram-se 39 

matérias, entre textos sobre perfil e aniversários (16), seção de fotos (16), e matérias sobre 

fatos curiosos e pitorescos envolvendo a vida pessoal dos clientes e funcionários de agências 

Santander de diferentes regiões (7). 

 Entre todos os casos citados acima, não foi encontrada uma única referência a 

possíveis críticas, mesmo que indiretas (como, por exemplo, ao sistema bancário brasileiro, 

filas, altos juros etc.). Isto comprova argumentos de autores mais críticos, como Bueno, 

Clemen, Torquato (em suas obras mais recentes), Vieira, e outros, que avaliam serem os 

house-organs meros veículos de transmissão de mensagens institucionais que, dessa forma, 

sufocam vieses críticos ou posturas contrárias à filosofia organizacional.  

Esse mesmo aspecto pôde, ainda, ser verificado pelas fotos impressas nos veículos; 

destas, e sua grande maioria exibindo executivos, funcionários ou clientes do banco sorrindo, 

em cliques posados e artificiais.  

Os seis exemplares do house-organ Idéia do Grupo Santander evidenciam também a 

presença de um grande número de textos (matérias e artigos, estes últimos em maioria) 

escritos ou que fazem referência (por meio de depoimentos, fotos ou entrevistas) a executivos 

de alto escalão do banco (gerentes regionais, superintendentes e diretores).  

Nesse campo, foram encontradas 41 ocorrências do tipo, contra nove matérias que 

destacavam funcionários de posições inferiores da organização.  

O presidente do Grupo Santander do Brasil, Gabriel Jaramillo, aparece seis vezes de 

forma direta como protagonista de fotos ou de ações; já Emilio Botín, diretor do Grupo na 

Espanha, quatro vezes.    

Ilustrando a forma com que o discurso organizacional se faz presente no Idéias, 

constata-se a exaustiva tentativa de mostrar o universo bancário do Grupo Santander como 

sendo o melhor do mundo – seja para os clientes que o Grupo atende, seja para os 

funcionários que nele trabalham. 

Por exemplo, na matéria “Fora do sufoco”, da seção Funcionalismo Público (edição 

no. 5, setembro de 2006, p. 15), tem-se a abordagem do trabalho do banco junto aos clientes 

que estão em dificuldades financeiras. O método de trabalho do Grupo junto a esses clientes é 

abordado no texto por meio da ação da gerente-geral Cléia Mayumi Kobayashy Kano e do 

Projeto Creli (Crédito em Atraso), a qual, segundo o texto, é responsável por orientar os 

clientes do banco em relação à sua condição financeira e possíveis endividamentos.  
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Diz: 

 

“Nessas horas, o gerente é um consultor financeiro do cliente. E esse papel 

ficou mais fácil de ser desempenhado com as ferramentas e produtos criados 

para ajudar na abordagem da rede” (edição 5, setembro de 2006, p. 15). 

 

 Outros exemplos que ressaltam o desempenho “sem falhas” e “bem intencionado” do 

Grupo estão presentes em vários outros casos. Na mesma edição, tem-se ainda uma matéria 

que trata dos serviços de Seguro Perda e Roubo disponibilizado pelo banco, cujo texto não 

difere de outros textos utilizados em materiais publicitários e de marketing.  

 Ao descrever o tipo de serviço oferecido, a matéria traz: 

 

“O Seguro Perda e Roubo Crédito oferece sete dias de cobertura retroativa a 

partir do comunicado à Superlinha. A cobertura é válida para o limite total 

do cartão e inclui também os saques indevidos” (edição 5, setembro de 2006, 

p. 14).    

 

E complementa com a citação da responsável pelo setor, a gerente de canais 

alternativos da seguradora Lílian Maria de Paula, e de Mônica da Rocha, analista de meios de 

pagamento, ambas enaltecendo o possível diferencial do serviço oferecido pelo banco. 

Diz a primeira: 

“‘Antes, a cobertura do seguro era de três dias retroativos ao comunicado ao sinistro e 

não cobria o limite total do cartão’” (idem). 

Mônica complementa, encerrando o texto: 

“‘Nossos produtos são os melhores do mercado. Com todas estas vantagens, o Banco 

garante mais tranqüilidade a seus clientes’” (idem). 

Ambos os depoimentos, bem como os trechos das matérias transcritos acima, 

normalmente seriam fonte de mal-estar se estivessem sendo publicados em jornais de mídia 

impressa – e, obviamente, não atrairiam a leitura senão daqueles realmente interessados ou 

diretamente vinculados a esse serviço. 

No caso de um house-organ, que utiliza em sua estrutura de layout e na construção de 

seus textos princípios semelhantes aos da grande mídia, esse mesmo discurso pode não 

despertar interesse de leitura ou de aprofundamento no assunto proposto por deixar 

transparecer, claramente, tratar-se de mera propaganda, disfarçada de matéria organizacional.  
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Mesmo porque os funcionários conhecem melhor do que ninguém – e melhor do que o 

mercado - o dia-a-dia de uma empresa, pois estão em suas entranhas,  e, como se sabe, 

nenhum local de trabalho é uma maravilha plena, sem “rachaduras” ou defeitos. Pinta um 

quadro perfeito para o ambiente interno e para os serviços de uma organização mostra-se, 

assim, um risco mal calculado pois, ao mesmo tempo em que esse tipo de discurso preenche 

páginas e páginas de um jornal ou revista interna, também tolhe o espaço para que seus 

funcionários manifestem de forma espontânea e, por que não, crítica com relação à 

organização a que pertencem.  

Um outro exemplo; na edição 6 (outubro 2006), o Idéias Brasil traz um funcionário 

sorrindo, atendendo uma cliente que igualmente sorri, com a manchete “Os segredos para 

criar o novo: como o banco foi além do lançamento e concretizou a inovação em todas as 

interações com o cliente”.  

Partindo-se para o conteúdo da matéria internamente presente no veículo, sob o título 

de “como superar metas, ganhar clientes e fidelizá-los” (p. 32-33), tem-se novamente um 

texto recheado de clichês corporativos e do discurso de marketing, em cujas entrelinhas 

sempre se lê “nós somos os melhores”.  

Ilustrado por fotos de executivos, sempre sorrindo, o texto traz dicas dos gerentes dos 

chamados Ponto-de-vendas e Agências Regionais para “conquistar o sucesso junto aos 

clientes”.  

São citados exemplos de novos e grandes clientes que se uniram ao Grupo, como a 

Unimed Araraquara, e números que ilustram o crescimento dessas agências junto aos 

diferentes públicos a quem atende: os preferenciais, clientes comuns, executivos etc. 

A matéria se encerra com um depoimento tipicamente corporativo e insosso, nas 

palavras de Mônica Buono, assistente-executiva da Superintendência de Produtos Pessoa 

Física e Previdência: 

 

“‘O cliente é nosso maior patrimônio. Todas as áreas da instituição estão 

voltadas a ele. Daí ser tão importante assumir a responsabilidade de 

colaborar no crescimento da base de clientes’” (p. 33). 
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Jornal de Itaipu  

* Usina Itaipu Binacional 

 

A versão eletrônica do Jornal de Itaipu, utilizada para este trabalho, circula há dez 

anos, completados em agosto de 2007. Criado e disseminado com base em recursos da 

Intranet e Internet, o jornal conta com forte atuação do setor de Informática da Itaipu 

Binacional, e o conteúdo editorial fica a cargo da Divisão de Imprensa da organização – três 

editores e dois fotógrafos.  

Essa mesma divisão é a responsável pela assessoria da imprensa da usina e está 

submetida à área de Comunicação Social de Itaipu que, hierarquicamente, responde à diretoria 

geral. 

 

1. Dados e aspectos gerais: 

 

 O Jornal de Itaipu, por se utilizar do meio digital, possui maior flexibilidade quanto ao 

tamanho e quantidade de texto por matéria. Parte do conteúdo, como a seção de aniversários e 

notícias com link online, é atualizado em tempo real. Já as seções fixas (maioria), reproduzem 

o mesmo estilo básico dos veículos impressos, com uma primeira capa (Página Principal ou 

Index) onde se encontram a manchete principal e as demais chamadas para o conteúdo da 

edição.  

  

2. Seções:  

 

 O Jornal de Itaipu possui cinco seções fixas: Notícias de Itaipu, que traz todo o 

conteúdo de matérias do jornal; neste caso, as matérias estão organizadas de forma seqüencial, 

por ordem hierárquica que respeita as chamadas da “capa”; Turbinadas, onde se encontram as 

matérias sobre perfis de funcionários, atividades destes fora da organização etc.; Dos Jornais, 

que reproduz notícias veiculadas na mídia impressa de Foz do Iguaçu, do estado do Paraná ou 

mesmo a nível nacional; Outras notícias, que envolve notícias mais curtas sobre dicas de 

saúde, projetos sociais, cidadania, comunidade de Foz do Iguaçu etc.; Palavra do leitor, 

semelhante à seção de cartas dos meios impressos; Aniversariantes; Sinopse, um noticiário 

online atualizado em tempo real; Edições anteriores, um arquivo digital com as edições 

anteriores do veículo. 
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3. Discurso organizacional 

 

 O Jornal de Itaipu possui duas partes bem distintas: uma, ligada a notícias, é escrita em 

terceira pessoa e narra acontecimentos do interior da organização e exterior a ela, porém, no 

segundo caso, sempre contêm algum tipo de vínculo com ações da Itaipu.  

A segunda possui um tom mais irreverente, coloquial, em primeira pessoa; essa parte 

do veículo tem ligação com as notícias sobre funcionários, suas atividades, perfis, 

curiosidades e hobbies.  

 Ou seja, em uma análise geral, segue a linha sugerida por autores como Torquato e 

Neves quanto à divisão temática de conteúdo dos house-organs, para a qual aconselha, em 

escala hierárquica, que se dê destaque às atividades da organização (o que deve ocupar a 

maior parcela do veículo) e que se abra espaço para mostrar, de perto, o dia-a-dia de 

funcionários que realizam funções no interior da empresa.  

 Aprofundando a análise, e tomando como base a primeira página do jornal digital, 

constatou-se que, dos sete exemplares, quatro apresentavam manchete principal com tema 

diretamente ligado a ações da Itaipu; três referiam-se a outros temas.  

 O equilíbrio entre os temas abordados pelas manchetes principais abre espaço para 

análise de uma outra vertente: o possível critério para a escolha da chamada. Nas sete 

manchetes – “Carro elétrico une Itaipu e Copel”; “Brasil e Paraguai debatem Agricultura”; 

“Ministros na vacinação”; “Sai resultado do processo seletivo”; “Convocação de voluntários”; 

“Dia da Segurança e saúde no trabalho”; e “Operação resgate” – nota-se que o tema escolhido 

como destaque tem como base a relevância do momento. Quando existem ações da 

organização que, de acordo com a estratégia do discurso organizacional, são importantes, 

estas ocupam as manchetes; caso contrário, o local é preenchido por assuntos que possuem 

relevância para a comunidade local.  

 No primeiro grupo, estão “Carro elétrico une Itaipu e Copel” (sobre uma parceria 

tecnológica para o desenvolvimento de sistema de energia para veículos); “Sai resultado do 

processo seletivo” (sobre o processo interno de seleção da organização); “Convocação de 

voluntários” (sobre o discurso do diretor geral da organização, Jorge Samek, convocando os 

funcionários para as ações sociais desenvolvidas pela empresa); e “Dia da Segurança e saúde 

no trabalho” (sobre os eventos ligados à questão da segurança dos trabalhadores da usina).  

 No segundo, estão “Ministros na vacinação” (sobre a presença do ministro da Saúde, 

José Gomes Temporão, e os ministros da Saúde da Argentina e do Paraguai na campanha de 

vacinação infantil em Foz do Iguaçu); “Operação resgate” (sobre o trabalho do Corpo de 
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Bombeiros); e “Brasil e Paraguai debatem Agricultura” (sobre a questão agrícola na região de 

fronteira entre os dois países).  

 As chamadas seguintes, que ocupam a parte inferior da página, logo abaixo da 

manchete principal, abordam temas variados que se distribuem entre outros assuntos internos 

da organização, matérias com funcionários, eventos promovidos pela organização ou 

realizados na região de Foz do Iguaçu etc. 

 Partindo para a verificação do conteúdo das páginas internas, constatou-se que este se 

encontra dividido entre matérias sobre atividades da organização, matérias ou artigos escritos 

por gerentes ou altos funcionários, matérias com funcionários e matérias veiculadas pela 

mídia impressa local ou nacional que, ora foram apenas comentadas na publicação, ora 

serviram como base para a criação de matérias que utilizavam a mesma temática. 

 Ao todo, foram 19 matérias sobre atividades da organização; três sobre gerentes e 

altos funcionários e/ou escritas por eles; 27 com funcionários com enfoques  variados – perfil 

(10), curiosidades (5), aniversariantes (2) e fotos de viagens, passeios ou lazer (10).    

 De uma maneira ou de outra, excetuando-se matérias de perfil de funcionários, todas 

acabam por reproduzir o discurso organizacional, abordando ações, atividades, produtos, 

projetos e perfis de pessoas que fazem parte da organização. Ou seja, percebe-se, com isso,  

que, no caso da Itaipu e de seu jornal interno, a prioridade é destacar o universo 

organizacional, direta ou indiretamente.  

A intensidade com que a “fala propagandística” é notada também varia de caso a caso, 

de menor a maior ênfase. 

 Têm-se, por exemplo, exemplos de matérias cujo tema central está indiretamente 

ligado à atividade da organização, nas quais temas teoricamente externos aos limites da 

empresa são associados a algum tipo de atividade que esta desempenha. 

 Dezessete matérias tratam de temas não diretamente ligados à organização (mas que 

acabam, no texto, fazendo conexão com as atividades organizacionais); entre as que não 

apresentavam quaisquer tipos de ligações com o universo da organização estão aquelas 

localizadas na seção Dos Jornais, que cobre assuntos da mídia impressa. Ao todo, nas sete 

edições, 39 notícias, todas curtas, fazem parte desse grupo. 

 No exemplar de número 456, na seção de noticiário (Notícias de Itaipu), tem-se o 

exemplo de uma notícia que relata o desenvolvimento de um protótipo de um carro elétrico 

desenvolvido pela Copel; esta nota é, inicialmente, retirada de informações divulgadas pela 

Agência Nacional de Notícias. Depois, associa o desenvolvimento da tecnologia à 
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participação colaborativa da Itaipu. Este é um exemplo de um tema externo à organização do 

qual é feito um link com o universo organizacional, dando à empresa um papel de destaque. 

 

“Os jornais publicaram matéria distribuída pela Agência Estadual de 

Notícias informando que a Copel "vai se integrar ao projeto de pesquisa, 

coordenado pela Itaipu Binacional, que visa desenvolver tecnologias e 

aperfeiçoar soluções para a fabricação no Brasil de veículos movidos à 

eletricidade”. 

 

 Em outro momento, destaca a participação do governador do Paraná, Roberto 

Requião, como incentivador do projeto. Neste ponto, a organização não “fala” apenas como 

empresa, mas deixa transparecer a “fala” de um empresa pública, ligada aos interesses de 

políticos e órgãos administrativos.  

 

“O governador Roberto Requião autorizou a estatal a investir no projeto R$ 

938 mil, nos próximos cinco anos. A empresa vai receber para avaliação e 

testes seis protótipos do veículo, dois este ano e os demais em 2008”. 

 

  Outras duas verificações merecem, ainda, ser ressaltadas: uma, se refere ao espaço 

aberto, nas matérias, a um debate crítico. É inexistente este tipo de iniciativa quando o tema é 

imagem, produtos ou serviços da organização. Ou seja, a autocrítica, feita pelos executores do 

jornal ou pelos colaboradores/funcionários, não tem espaço; a outra é sobre fotos do diretor 

geral da organização, Jorge Samek, presente em todas as sete edições analisadas, sendo duas 

delas na capa, como foto principal.  

 Quando há algum tipo de crítica ou controvérsia nas matérias, trata-se de assuntos 

externos à organização – como, por exemplo, a questão agrícola entre Brasil e Paraguai, que, 

inclusive mereceu manchete principal, na capa; e o trabalho realizado pela comunidade e 

apoiado e/ou efetivado pela Itaipu junto aos indígenas, como forma de suprir a ausência do 

Estado. 

 Aliás, a matéria sobre a questão agrícola brasilo-paraguaia é um outro exemplo 

ilustrativo do uso de um veículo interno institucional para a promoção de seus dirigentes. A 

matéria, publicada na edição digital 457, traz o diretor geral de Itaipu, Jorge Samek, na capa, 

sendo ele o centro da foto, posicionado entre os ministros Reinhold Stephanes (Brasil) e 

Alfredo Molinas Maldonado (Paraguai), como se este tivesse, de alguma forma, participação 



 106
 

ativa no tema dessa matéria. Contudo, o interior dela não mostra isso, exibindo apenas fotos 

individuais dos dois ministros, ilustrando o texto que aborda a discussão sobre combate à 

febre aftosa na região de fronteira entre os dois países.  

 Outra prática presente no Jornal de Itaipu, assim como nos outros títulos analisados, é 

o uso de matérias que demonstram ser a comunidade interna da organização uma “grande e 

harmoniosa família”. 

 Mesmo nas matérias de perfil, os funcionários são tratados como filhos, parte de um 

sistema interno que opera perfeitamente. Longe de questionar a realidade interna da Itaipu, 

sabe-se, contudo, que na prática nenhuma empresa, seja ela do setor ou do tamanho que for, 

funciona como uma família. Ainda mais em se tratando de uma organização do porte da Itaipu 

Binacional. 

 Um exemplo ilustrativo dessa postura está na matéria “Três em um”, na seção 

“Turbinada” da edição digital 459. Nela, fala-se da despedida de três adolescentes, 

provavelmente estagiários, que fazem parte do programa PIIT (cuja função não é especificada 

no texto). Com forte cunho emotivo, a matéria relata a comoção dos demais funcionários com 

a partida dos jovens. 

 

“Foi uma choradeira só. Na sexta-feira, três adolescentes do PIIT se 

despediram de Itaipu, e muita gente se emocionou. Os colegas prepararam 

uma festa no Centro Executivo para marcar a data. 

A adolescente Simone da Silva Barbosa, de 17 anos, estava com o coração 

apertado.  Não é apenas Itaipu que ela está deixando, mas também a cidade e 

outros amigos. Simone está de mudança para Rondônia, onde vai morar com 

o pai. Geovani Geraldi também cumpriu sua etapa no PIIT e está saindo da 

empresa. E o terceiro que se despediu foi Fábio Silvério de Souza.Agora, 

Geovani e Fábio pretendem se dedicar aos estudos.  

Boa sorte aos três!”. 

 

  Existem ainda outros exemplos que ratificam a intenção de promover a imagem 

organizacional como sendo de excelência, imaculada, onde todos do público interno são 

felizes e trabalham em harmonia. Mesmo as ações internas da empresa, como a promoção de 

seminários pela Cipa (Comissão Interna para Prevenção de Acidentes) ganham cores 

douradas, como visto no exemplo a seguir, publicado na edição digital 461, cujo título 
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“Depois da palestra, festa dos assistidos”, é uma continuação da matéria principal “Segurança 

e Saúde”, seção “Notícias de Itaipu”. 

 Ilustrada por fotos de funcionários rindo, em brincadeiras ou em confraternização, o 

texto reproduz o discurso organizacional hermético e de viés positivo. 

“O clima de confraternização tomou conta dos ex-empregados da Itaipu que 

participaram ontem da reunião promovida pela Fibra, no Parque Tecnológico 

Itaipu (PTI). Depois da apresentação do Relatório Anual de 2006, os 

participantes aproveitaram para rever colegas e conhecer as instalações do 

PTI. 

 

 E ratifica com depoimentos dos participantes: 

 

“ ‘A iniciativa da Fibra de promover uma reunião de confraternização foi 
ótima, pois resgata a auto-estima dos ex-empregados´ - afirmou Elisabeth 
Carlucci Sbardelini, ex-superintendente de Meio Ambiente da Itaipu, que se 
aposentou a cerca de um ano”. 

“A auxiliar de enfermagem, Alvina Celestina Trindade, que deixou Itaipu 
em 1999, também aprovou a iniciativa da Fibra e já garantiu participação no 
próximo encontro. ‘A reunião foi muito produtiva e também foi ótimo 
encontrar velhos amigos, que não via há muito tempo’ - disse ela”. 

“A visita ao PTI também agradou aos participantes. Orivaldo Maia lembrou 
que a maioria ainda não conhecia o parque e o trabalho que é desenvolvido 
no local. ‘O ineditismo do encontro foi em relação ao PTI, que eu acho que 
ninguém conhecia o que é’ - afirmou Orivaldo”. 

  

 



 108
 

 Jornal Info Norsa 

* Norsa 

 

 O jornal Info Norsa começou a ser publicado em maio de 2004, com periodicidade 

bimestral. A distribuição interna do jornal é de responsabilidade do setor de Recursos 

Humanos (RH), que encaminha cada exemplar aos funcionários da organização, distribuído 

pelas 14 unidades da empresa nos estados da Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. 

 A confecção do jornal (layout, conteúdo e finalização para impressão) é terceirizada, 

ficando a cargo da Timbro Comunicação, de São Paulo. No caso, o trabalho de agência 

envolve desde a apuração da pauta até a redação das matérias. No interior da organização, os 

setores responsáveis pela aprovação das edições são a área de Comunicação e a Presidência.  

 A realização das matérias fica a cargo, atualmente, de três jornalistas, todos da Timbro 

Comunicação. Na Norsa, internamente, um jornalista e um publicitário interagem com a 

agência, fazendo a “ponte” com a área de Comunicação da empresa. 

 Atualmente, o Info Norsa possui também um veículo “irmão”, chamado Casa, voltado 

exclusivamente para as famílias dos funcionários.  

 

 

1. Características gerais 

 

O jornal interno da Norsa, Info Norsa, é uma publicação de oito páginas, dividida em 

seis seções fixas, cujo foco está no dia-a-dia das ações desenvolvidas pela Norsa, 

representante da Coca-cola em quatro estados do Nordeste: Bahia, Ceará, Rio Grande do 

Norte e Piauí. 

Sua circulação é bimestral e, no caso desta análise, foram utilizados os exemplares dos 

meses julho/agosto (2006), setembro/outubro (2006), novembro/dezembro (2006), 

janeiro/fevereiro (2007) e março/abril (2007).  

 

2. Seções:  

 

Basicamente, o Info Norsa possui seis seções, que, contudo, não se repetem em todos 

os exemplares. Por seqüência, tem-se: Vitrine (seção de fotos de funcionários, clientes e 

pontos-de-venda Norsa); Estratégias (ações de mercado da organização); Matéria de Capa 

(matéria ligada à manchete principal de capa); Portifólio (matérias sobre produtos e 
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lançamentos); Pessoas (matérias com foco em funcionários e clientes, normalmente com 

ênfase em aspectos sociais e projetos); Iniciativa (projetos junto a grupos minoritários ou 

comunidades socialmente excluídas)  e Entrevista. 

As seções Estratégia e Vitrine estão presentes em todos os exemplares analisados, 

juntamente com a Matéria de Capa. A seção Entrevista aparece em um único exemplar entre 

os seis analisados (número 17, referente a janeiro/fevereiro), com matéria feita com o “garoto 

propaganda” José Valien Royo, o Baixinho da Kaiser.  

Outro exemplo de aparição única é Iniciativa (número 18, março/abril 2007), que traz 

um texto sobre produtos artesanais que são também ecológicos, fabricados a partir de 

materiais de garrafas PET e coletados por programas de coleta seletiva de Salvador (BA). 

 

3. Análise: ausência da imagem da diretoria 

 

 A análise dos cinco exemplares do Info Norsa mostrou um dado que os difere dos 

demais exemplos utilizados neste projeto: a ausência da imagem de diretores ou de 

funcionários de gerência ou de alto escalão da organização. 

 Embora todos os textos mostrem apenas aspectos positivos da ação e dos produtos 

comercializados pela organização, sem abertura para vieses críticos, o fato de altos executivos 

não aparecerem em fotos posadas ou como autores de artigos ou matérias que enaltecem as 

estratégias internas e externas pode ser computado como um diferencial.  

 Do outro lado, há o predomínio de matérias e fotos de funcionários – em linhas de 

produção, refeitórios, em ações sociais etc.  

 Na seção Vitrine, por exemplo, que exibe fotos de funcionários e clientes em 

momentos de trabalho ou lazer, juntamente com textos curtos que explicam o conteúdo das 

imagens, 25 ocorrências fazem referencia direta a ações da Norsa em projetos sociais, 

patrocínio de eventos e mudanças estruturais; 8 são de referência indireta, principalmente com 

matérias curtas sobre patrocínio de eventos e shows. 

 Entre os exemplos de matérias  que fazem referencia direta à marca/nome Norsa estão 

Estrutura Renovada, sobre alterações internas na estrutura diretora da Norsa para as áreas que 

a publicação chama de Regional 1 e 2; Nota Dez, que se refere a festejos e ações em virtude 

de projetos de conscientização de preservação ambiental e segurança no trabalho; Boa 

Leitura!, que traz a funcionária de linha de produção de Simões Filho (BA) lendo um dos 

exemplares do Info Norsa; Mais cerveja, que aborda a ligação entre o sucesso da seleção 
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brasileira e o consumo de cerveja; e No Rumo Certo, que apresenta um balanço de mercado 

sobre a atuação de mercado da Norsa.  

 Entre os exemplos de referência indireta estão casos como o de um resort inaugurado 

na Praia do Forte (BA), que fechou parceria com a Norsa; Inspiração, que trata da cultura do 

cacau no Sul da Bahia, particularmente em Ilhéus, onde os coronéis locais beberam o primeiro 

chopp comercializado na cidade, o que foi registrado em foto; Inovar é preciso, que mostra o 

vendedor Daniel Messias, de Retiro (BA), que decorou o próprio carro com material de 

divulgação da Bavária Premium; No circuito dos melhores bares, que fala sobre o bar What’s 

Up, que é cliente Norsa.  

 Na seção Matéria de Capa, que desenvolve o tema principal da manchete de capa, 

tem-se a proporção de três matérias com ligação direta ao mundo da organização, sendo todas 

com foco em funcionários; uma com ligação indireta, que aborda temas atuais, como 

preservação ambiental e saúde, sem fazer referência direta a ações da organização, mas sim 

referindo-se a ela como apêndice de um tema maior;  e uma que não utiliza referência alguma 

à organização  

 Entre as manchetes de capa tem-se: “Prato cheio”, sobre o restaurante Prato Popular 

da Norsa; “Da sua casa para o mundo”, que ensina hábitos simples que podem influir na 

preservação ambiental e é o único exemplo de matéria principal que não faz alusão à Norsa, 

direta ou indiretamente; “Otimismo”, sobre formas de comportamento que podem ajudar os 

funcionários e as pessoas de modo geral, no trabalho e na vida pessoal; “100 Milhões de 

Caixas”, que aborda o desempenho da Norsa, focando os setores e divisões que compõem 

internamente a organização; e “Qualidade e processo”, sobre a implantação do sistema de 

gestão integrada da Norsa.  

 Na seção Estratégia, onde se destacam notícias do universo corporativo da Norsa, têm-

se temas como “Sob medida”, estratégias da organização e de suas parceiras regionais para 

divulgação da marca ; “Nas ondas do sucesso”, sobre o programa Mundo Mulher Coca-cola, 

promovido pela empresa; e “Adaptar-se é preciso”, que aborda estratégias de vendas locais e 

projetos desenvolvidos por parceiros da organização.  

 Em Pessoas, seção presente em dois exemplares, tem-se uma matéria sobre projetos 

sociais dos quais participam funcionários da organização e, outra, sobre dicas de saúde.  

 Em Portifólio, os temas incluem novos produtos (lançamentos da Kuat Zero e da água 

Aquarius) e a chegada da cerveja mexicana Sol ao Brasil. 

 O Info Norsa mantém a mesma linha de estratégia dos demais veículos analisados no 

que se refere à escolha e destaque de temas para as matérias. O predomínio de ações e notícias 
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positivas é total. Excetuando-se as matérias sobre dicas de saúde ou preservação ambiental – 

as quais, de certa forma, possuem ligação com a matéria-prima utilizada para a fabricação de 

engradados e garrafas PETs -, todas as demais, seja em notícias curtas ou em matérias mais 

completas, mostram o universo organizacional como acolhedor, vencedor e, acima de tudo, 

provedor de itens positivos e benéficos à comunidade local – no caso, a região Nordeste.  

 Dessa forma, mesmo que a imagem dos altos executivos e diretores não esteja 

claramente estampada nos exemplares, o discurso descendente, conforme define Torquato e 

outros autores, está presente de maneira predominante, fazendo com que, mais do que 

informação, o Info Norsa reproduza um discurso de marketing, promoção e venda.  

 Exemplos dessa forma de discurso não faltam. Na seção Vitrine, tomando um caso 

como ilustração, tem-se um depoimento do presidente da Coca-cola do Brasil, Brian Smith, 

sobre o crescimento das vendas da empresa no país (parte de uma entrevista concedida por ele 

à Revista Época, da Editora Globo). Em outro caso, tem-se o da implantação do Sistema de 

Gestão Integrada, onde, em entrevista, Ezequiel Nascimento, gerente de Qualidade e Meio 

Ambiente da empresa, destaca: “O foco é realmente agregar valor e ganhar produtividade nos 

processos, além de contribuir para o alcance de metas de qualidade, segurança e saúde 

ocupacional, meio ambiente e segurança alimentar” (matéria da seção Capa “São as Pessoas 

que fazem as mudanças”, Info Norsa, edição 18, março/abril de 2007, p. 4-5). Fica clara a 

reprodução de um discurso unilateral e hermético, onde toda a ação da organização tem como 

meta e principal fruto o benefício de seus funcionários e da comunidade em que está 

localizada.  

 Um terceiro exemplo significativo, presente na seção Portifólio (edição 15, 

setembro/outubro de 2006), mostra “todas as qualidades” de dois lançamentos da empresa: a 

água Aquarius e o refrigerante Kuat Zero. O guaraná é descrito como uma bebida de sabor 

igual ao original, porém sem açúcar, enaltecendo ainda a campanha de lançamento do 

produto, que “marca todo o astral do Kuat: moderna, jovem, ousada e apaixonada” (matéria 

da seção Portifólio “Novidade nas prateleiras”, Info Norsa, edição 15, setembro/outubro de 

2006, p. 4-5).  

 Outro trecho, selecionado de um depoimento do gerente Justino Barros, salienta serem 

ambos os produtos “relacionados com o bem-estar e a vida saudável” (idem, p. 5). 

 O trecho selecionado acima reflete, nitidamente, uma linguagem promocional, que 

atende ao discurso de marketing, onde todos e quaisquer lançamentos ou produtos de uma 

organização são sempre os “melhores”, marcas que atingem com sucesso seu público-alvo, 

jovem, dinâmico, diferente. 
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Embraco Notícias 

*Embraco 

 

1. Características Gerais 

 

Fundada em Joinville (SC) em 1971, a Embraco (Empresa Brasileira de 

Compressores) é especializada na fabricação de compressores herméticos e produtos para 

refrigeração. Atualmente, conta com fábricas no Brasil (sede), Itália, China e Eslováquia.  

De acordo com o site da organização (www.embraco.com.br), atualmente a Embraco 

emprega mais de 10 mil funcionários, somando trabalhadores do Brasil e dos demais países 

onde tem presença.  

O Embraco Notícias é o jornal de circulação interna da organização, publicado 

mensalmente com oito páginas por edição. A empresa possui ainda uma segunda publicação 

para o público interno, o Embraco Global, que circula entre as filiais da Embraco nos países 

onde estão localizadas e trata de temas meramente corporativos, envolvendo acontecimentos e 

dados de todas as unidades Embraco pelo mundo. 

 O Embraco Notícias começou a ser editado em fevereiro de 1983, somando hoje 24 

anos de circulação. Nesse período, o house-organ sofreu várias modificações em sua 

distribuição, tendo sido bimestral, quinzenal e, hoje, é lançado mensalmente. Sua distribuição 

é realizada nas portarias da empresa gratuitamente, nas áreas internas e nos ônibus que 

transportam funcionários.  

 A realização fica a cargo da Assessoria Corporativa de Comunicação, e possui, ainda, 

uma jornalista responsável pela publicação. Seu layout é terceirizado, ficando a cargo de uma 

agência.  

 Além da jornalista responsável, a produção do Embraco Notícias envolve ainda outras 

duas jornalistas e um designer gráfico (da agência responsável pelo layout). Por fim, existe 

também um Conselho Editorial composto por funcionários de vários setores da organização, 

cujo papel é fornecer sugestões de pauta e analisar as edições, oferecendo uma perspectiva do 

leitor.  

 Para este trabalho, foram utilizadas as edições 397 a 402, referentes aos meses de 

novembro e dezembro de 2006, e janeiro a abril de 2007. 

 

Para esta análise, foram utilizados os seis últimos números do Embraco Notícias 

(novembro de 2006 a abril de 2007, referentes às edições 397 a 402). 
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2. Seções  

 

O Embraco Notícias possui ao todo doze seções, porém, estas não estão presentes em 

todos os números analisados. 

 Compõem a publicação as seções: Geral (localizada nas primeiras páginas do jornal, 

trata de matérias curtas sobre acontecimentos da organização); Notícias (semelhante à Geral, 

também composta por matérias curtas); Responsabilidade Social (projetos sociais dos quais a 

Embraco faz parte, direta ou indiretamente); Gente (matéria com funcionários diretos ou 

colaboradores da organização); Serviço (prestação de serviço por meio de matérias com dicas 

e esclarecimento de dúvidas); Especial (presente somente na edição de dezembro, em virtude 

do Natal e das festas de fim de ano); Notas (aparece pela primeira vez na edição de janeiro); 

Gestão (também aparece pela primeira vez na edição de janeiro, trazendo matérias sobre 

formas de gerenciamento dentro da organização); Pessoas (semelhante à Perfil, estréia na 

edição de março); Diversidade (aparece na edição de março focando a heterogeneidade do 

público interno como um trunfo para a organização); Voluntariado (presente na edição de 

março, trata de trabalhos voluntários de funcionários em projetos patrocinados pela Embraco); 

Esportes (atividades esportivas realizadas pela Embraco, como as Olimpíadas Internas; está 

presente na edição de fevereiro).  

 

3.  Jornal porta-voz 

 

 O Embraco Notícias é mais um exemplo da contribuição da tecnologia moderna para 

criação de layouts e impressão dos veículos, resultando na sofisticação estética dos 

exemplares, impressos em papel reciclado, sem tratamento35.  

 Contudo, seu conteúdo segue a mesma fórmula utilizada pelos house-organs 

analisados anteriormente, com o uso maciçamente predominante do fluxo descendente de 

informações, onde a imagem empresarial é trabalhada com o objetivo de mostrar que, sempre, 

a organização é “a melhor”, “a mais moderna”, “a ideal para se trabalhar”. 

 Dos seis exemplares utilizados para a análise, cinco apresentaram chamada de capa 

destacando atividades da organização, sempre com viés positivo. A exceção foi feita na 

edição de dezembro de 2006, cuja chamada remetia às festas natalinas e de final de ano 

(“Votos Natalinos”).  

                                                 
35 O tratamento, no caso, refere-se ao processo de alcalinização utilizado para deixar o papel branco, sem fibras 
aparentes.  
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 Nos demais exemplos, têm-se chamadas como: “Valorizar a diferença é somar 

resultados”, com foco no trabalho de congregar um público interno heterogêneo para 

otimização dos negócios e estratégias da organização;  “Dedicação reconhecida”, referente ao 

reajuste da gratificação concedida pelo desempenho dos funcionários em 2006; “Integração 

em primeiro lugar”, sobre atividades esportivas internas que ressaltam e incentivam o 

“espírito de equipe” dos funcionários; “Gente que faz a diferença”, sobre o programa Prove, 

que estimula a participação de funcionários em projetos sociais em Joinville e Itaiópolis; “A 

1ª na América do Sul”, sobre a obtenção da certificação QC 080.000, sobre eliminação de 

substâncias consideradas nocivas ao meio ambiente, a primeira concedida a uma empresa sul-

americana. 

 Percebe-se, nas cinco chamadas acima, o foco constante em divulgar um ambiente 

organizacional saudável e responsável. Para tanto, o uso de fotos de funcionários sorrindo ou 

participando ativamente de palestras e ações sociais/esportivas é utilizo à exaustão para 

ilustrar os textos e as capas das edições. 

 A voz da organização, nessas matérias principais, assim como nas demais, fica patente 

em alguns exemplos.  

 Sob o titulo de “A força da diversidade”, têm-se afirmações que enaltecem os 

procedimentos internos junto aos funcionários, como “uma prática freqüente na organização é 

promover ações para mostrar que diferenças e semelhanças devem ser respeitadas”  (edição 

novembro de 2006, p. 4), ou ainda “Solidariedade combina com cidadania”, matéria onde os 

projetos sociais e o envolvimento dos funcionários em projetos sociais.  

 

“No dicionário, a palavra voluntário quer dizer ‘pessoa que age 

espontaneamente’. Na Embraco, esse significado vai muito além disso. 

Expressa doar-se em prol de uma sociedade mais justa, de melhorar a 

qualidade de vida de quem precisa, transformar a realidade de muitas 

pessoas através de pequenas ações” (edição de março de 2007, p. 4).  

 

 Nota-se que a organização é transformada em uma entidade pró-ativa da 

responsabilidade social, e destaca, em seu discurso, o papel dos funcionários nisso tudo. 

Contudo, trata-se de uma postura hermética, onde a única direção, mais uma vez, encontra-se 

na divulgação “sem igual” da atividade social desempenhada pela Embraco, sem qualquer 

sinal de elementos que cogitem fatos contrários ou, pelo menos, neutros em relação à 

organização. 
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 Em outros dois exemplos, têm-se ainda discursos que transformam a organização em 

um “bom pai” que reconhece o trabalho do filho; um filho, que sabe “crescer” aproveitando as 

oportunidades que o pai “lhe oferece”. O título do box “A conquista de todos” (edição de 

janeiro de 2007, p. 4) ou ainda a chamada “Resultado em time” deixam clara a postura de se 

passar a imagem de que o interior da organização é formado por um grupo coeso – apesar de, 

como dito, heterogêneo – postura esta ratificada pela matéria “Bons resultados em 2006”, que 

salienta o discurso do presidente da Embraco, Ernesto Heinzelmann.  

 

“Recorde de vendas e ampliação no mercado (22%) e o retorno ao ranking 

do Guia Exame ‘As melhores empresas para se trabalhar’ foram algumas das 

conquistas do ano passado (...) [o que], segundo Ernesto, são motivos de 

orgulho e indicativos de que 2007 também será um bom ano para a 

Embraco” (idem).  

 

 São utilizadas palavras de funcionários de postos menores para criar sintonia com a 

afirmação acima, como a de Ildefonso Finta, do líder (representante) do setor de Fundição, 

que elogia os programas de incentivo e de gestão, afirmando: “Todos esses trabalhos tiveram 

um retorno positivo (...)” (idem). 

 Na capa da edição de abril de 2007, na chamada “A 1ª na América do Sul”, tem-se 

outro exemplo quando o texto que dá seqüência à manchete diz: “Ao adotar esse 

compromisso [o de receber a certificação QC 080.000] e implantar o Sistema de Gestão de 

Substâncias Nocivas (SGSN), a Embraco prova que não busca apenas a sustentabilidade do se 

próprio negócio, mas também do Planeta (sic), tornando-o melhor para as futuras gerações”.  

 Novamente evidencia-se no caso acima a ilustração de postura que todas as 

organizações parecem privilegiar de se mostrarem “socialmente responsáveis”, 

“ecologicamente corretas”. No caso específico da Embraco, o tema das manchetes de capa 

envolve duas chamadas sobre o cunho da “Responsabilidade Social”, duas sobre benefícios 

dos processos de gestão e uma sobre a prática de esportes como forma de integração e união 

dos “colaboradores’ em torno da estratégia organizacional. 

 Foi constatado, na análise prévia da literatura sobre Comunicação Empresarial, 

apresentada na primeira etapa deste trabalho, que autores especializados no tema não 

desconsideram a importância de se divulgarem as estratégias organizacionais como meio de 

incentivar a participação ativa dos funcionários e, assim, criar um grupo razoavelmente unido 

em torno de um mesmo ideal, o crescimento e sucesso da empresa, de sua imagem e produtos.  
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 Porém, a crítica que cabe a essa postura é a mesma feita pelos mesmos autores, 

segundo os quais o uso dos jornais internos e dos demais house-organs para a disseminação 

dos projetos organizacionais e a congregação de seus funcionários em torno dos mesmos, não 

exclui o cuidado necessário para não tornar esses veículos meros meios de propaganda 

institucional cristalizada, onde tudo o que é bom é divulgado e multiplicado, e nenhum espaço 

é aberto ao debate ou divergência.  

 A mesma postura, no caso da Embraco, é notada no conteúdo interno das publicações, 

no qual se verifica a predominância de matérias que fazem referência direta às atividades 

organizacionais, sempre positivas (65), ao lado de outras matérias que fazem referência a 

temas fora do universo organizacional, mas que possuem ligação com sua marca ou atividade 

(4) e a matérias que não possuem nenhum tipo de referência, direta ou indireta, à organização, 

limitando-se a temas atuais ou de orientação quanto à alimentação, saúde etc. (2).  
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CSN Jornal 

*Companhia Siderúrgica Nacional  

Edições 76 a 78, abrangendo o período de novembro/dezembro e janeiro de 2006/2007 a 

maio/junho e julho de 2007, respectivamente 

 

 A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) é uma empresa estatal criada em 9 de abril 

de 1941, cujo início oficial das operações se deu em 1º de outubro de 4636. Hoje, é uma 

empresa com capital aberto, com ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo e 

Nova Iorque (EUA). Também atua nos segmentos de Construção Civil, Automotivo, 

Siderurgia,  Embalagem, Linha Branca37 e OEM (Original Equipment Manufacturer). 

 Atualmente, fazem parte do “Grupo CSN” as empresas: GalvaSud SA, Companhia 

Metallic Nordeste, Prada, CSN LLC (nos EUA) e Lusosider Aços Planos SA (em Portugal).  

 Até a edição 72, referente aos meses de setembro/outubro/novembro, o house-organ 

da CSN chamava-se Agentes. O novo nome, CSN Jornal, estreou na edição seguinte, 

mantendo contudo a periodicidade trimensal e o volume de 12 páginas.  

  

Seções: 

 

 Ao todo, o CSN Jornal possui nove seções: Editorial e Artigo (ambos na página 2, ao 

lado do experiente da publicação); Mercado (com as novidades do Mercado em que atua a 

CSN); A Empresa (notícias corporativas sobre ações da organização); Inovação (notícias que 

envolvem novidades tecnológicas e de produtos da CSN); Responsabilidade Social (ações da 

CSN junto a ONGs e demais entidades assistenciais); Meio Ambiente, Qualidade e Segurança 

(matérias que relacionam projetos e tecnologias da CSN com a preservação ambiental e 

segurança no trabalho); Eventos (eventos de que participa a empresa); e Tecnologia da 

Informação (relacionada a recursos de controle de informações e gerenciamento de projetos 

em unidades de TI – Tecnological Information). 

 

Conteúdo:  

 

  Sob alguns aspectos, o CNS Jornal pode ser classificado como uma “grata surpresa”. 

Analisando-se seu conteúdo, verificam-se matérias mais extensas, em sua maioria atingindo 

                                                 
36 Dados retirados do site da organização http://www.csn.com.br, em 28 de agosto de 2007. 
37 Termo que abrange produtos como eletrodomésticos e eletrônicos. 
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duas ou três páginas. E a surpresa, como dito, fica por conta o grau de informações que 

trazem os textos, explicando com detalhes alguns procedimentos da organização, seus 

produtos, atividades e projetos. 

 Como se auto define, em Editorial (ed. 78, p. 2), “o objetivo do CSN Jornal é traduzir 

para o leitor informações sobre o universo das empresas CSN, que dizem respeito diretamente 

a todos nós”.  

 Um exemplo é a explicação de o que é e como funciona o Data Center da organização 

(seção Tecnologia da Informação, edição 78, junho/julho/agosto, p. 8-9), explicada 

didaticamente em uma matéria de duas páginas. 

 

“Ali [no Data Center] bate ininterruptamente o coração informatizado da 

CSN (...). O Data Center processa toda informação produzida pelos mais de 

300 servidores do grupo. Integrado aos sites externos das unidades e 

empresas CSN, ele monitora e opera o sistema com tecnologia de ponta (...)” 

(p. 8).  

 

 A explicação prossegue com um histórico do sistema, descrito no subtítulo “Evolução 

e tecnologia”: 

 

“Foi em janeiro de 1966, com a criação do Centro de Processamento de 

Dados (CPD) (...) e a aquisição do primeiro Mainframe (...) que a CSN 

iniciou seu processo de informatização (...). Em 1999, após várias 

implantações de novos sistemas e atualizações (...) a CSN iniciou a 

plataforma cliente/servidor (...). Gradativamente, esse sistema foi 

substituindo o Mainframe e hoje é parte integrante do processo produtivo da 

empresa” (p. 9).  

 

 Mas, por outro lado, existe uma maciça presença de temas que remetem de maneira 

hermética ao cotidiano da organização. Na análise, não foi verificada nenhuma matéria cujo 

tema central fosse algo externo à CSN, e que pudesse representar uma temática de interesse 

geral. 

 Em quantificação, isso representa 27 matérias, cujos temas possuem ligação direta 

com atividades ou produtos da CSN; e nove, cujos temas partem de contextos maiores para 

“afunilarem” em alguma atividade exercida pela CSN, tal como projetos de leitura junto a 
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carentes de Itaguaí (RJ), projetos de reciclagem (Reciclaço) no Amapá, e importância e 

vantagens do uso de embalagens fabricadas em aço38.  

 Já as chamadas principais e as demais chamadas de capa seguem a mesma postura, ou 

seja, todas privilegiam sempre temas relativos à organização e suas atividades. 

 Têm-se, entre os números analisados, as manchetes: 

 - “Sensibilidade de criança (ed. 75, meses setembro/outubro de 2006)39; 

 - “Código de ética: código revisado reforça princípios éticos da CSN” (ed. 76, meses 

novembro/dezembro/janeiro de 2006); 

 - “Equipe de valor: projeto  DIRH forma novos lideres (ed. 77, meses 

fevereiro/março/abril de 2006); 

 - “A nova Internet: projeto moderniza páginas da CSN, da CFN, da GalvaSud e do 

Tecon/Tecar” (ed. 79, meses setembro/outubro/novembro de 2006);  

 - “Desenvolvimento sustentável: uma prática premiada que preserva a vida” (ed. 80, 

meses dezembro/janeiro/fevereiro de 2006/2007); 

 - “Setor promissor: Siderurgia vai crescer 40% nos próximos cinco anos” (ed. 81, 

edições março/abril/maio de 2007).  

 A  presença direta da diretoria é discreta, limitando-se aos artigos sempre impressos na 

página 2 e em alguns depoimentos que complementam informações dos textos. O número de 

fotos de diretores também é tímido; como destaque de personalidades e diretores de uma ex-

empresa estatal, apenas uma única foto do atual diretor executivo da organização, Isaac 

Popoutchi, ao lado do Presidente Luís Inácio “Lula” da Silva (matéria “Otimismo em série”,  

ed. 81, p. 8).  

 Os temas das matérias com referência direta às ações da CSN (27 do total) abrangem 

desde produtos, projetos, tecnologias adotadas pela organização, até o apoio da empresa a 

entidades do terceiro setor. E, nesses casos, assim como nos demais house-organs analisados 

neste trabalho, é exposta uma visão unilateral, na qual as ações da organização são “sempre as 

melhores”, as que objetivam “os maiores benefícios” etc. E tal postura transpassa por matérias 

de diversos temas e setores em que a CSN atua. 

 Alguns exemplos: na matéria que trata da construção/ampliação da Transnordestina40 

(Empresa aposta na Transnordestina, ed. 76, novembro/dezembro/janeiro de 2006, p. 5), tem-

                                                 
38 O desenvolvimento de embalagens em aço, como latas de diferentes produtos, é uma das atividades da CSN. 
39 A edição 77 do CSN Jornal não se encontrava disponível para envio. Por essa razão, foi substituída pela edição 
75, totalizando o volume de seis exemplares proposto para a análise.  
40 A Transnordestina é uma ferrovia que liga o Porto de Suape, no Recife (PE), ao Porto de Pecém em Fortaleza 
(CE), cruzando praticamente todo o território do estado de Pernambuco. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Suape
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terminal_Portu%C3%A1rio_do_Pec%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
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se, ao lado de uma explicação elucidativa sobre o que se trata essa ferrovia, trechos que 

enaltecem a atuação da CSN e posicionam o projeto como uma solução sine qua non para 

alguns problemas de escoação de produtos pelos portos do Nordeste.  

 

“Dois mil e seis pode representar um marco histórico não só para a CFN41, 

como também para todo o Nordeste. A CFN (...) está viabilizando o projeto 

de construção da Transnordestina, ferrovia que interligará o cerrado 

nordestino a dois grandes portos e será responsável pela geração de mais de 

500 mil postos de trabalho” (p. 5).  

 

 Depois, na fala de Jayme Corrêa, diretor-presidente da CFN, tem-se um tom mais 

ufanista, típico dos que têm sido encontrados em linhas gerais nos house-organs: 

 “‘Estamos prontos para a Nova Transnordestina, que terá papel fundamental no tornar 

nossa região mais desenvolvida e competitiva em termos de mercado e mão-de-obra’” (idem).  

  

 E, na seqüência, na matéria “Resultados já apareceram neste ano”: 

 

“Em 2005, a CFN alcançou resultados significativos, tanto na área produtiva 

quanto na comercial (...). Para se ter uma idéia, a receita total aumentou 50% 

em apenas dois anos. Além disso, a CFN fechou o maior contrato desde 

1998 que vai duplicar o transporte de cargas feito pela empresa (...). Os 

novos projetos desenvolvidos pela CFN estão trazendo benefícios para toda 

linha produtiva da região” (idem). 

 

 Outro exemplo de matéria característica dos jornais da CSN, que mesclam informação 

de real qualidade com complementos que sempre destacam uma postura ilibada da 

organização, é a matéria de capa “Códigos de Ética: código revisado reforça princípios éticos 

da CSN” (ed. 76).  

 Logo no Editorial, “A ética e seu valor”, assinado por Anna Luiza Martin, diretora de 

Recursos Humanos, e por Piedade Mota da Fonseca, diretora de Auditoria Intera, tem-se uma 

explicação básica do termo “Ética” e sua aplicação no contexto organizacional: 

 

                                                 
41 Companhia Ferroviária do Nordeste: empresa cuja controladora é a CSN, responsável pelo projeto e obras da 
ferrovia Transnordestina. 
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“A palavra ética provém de ‘ethos’ originada da antiga cultura grega, e pode 

ser traduzida como ‘lugar no qual nos situamos’ ou, ainda, ‘a clareza da 

alma’. Ou seja, ética é uma reflexão critica sobre a moralidade (...) um 

conjunto de princípios e disposições voltado para a ação (...) cujo objetivo é 

balizar as ações humanas (...).  

Adotar padrões éticos claros nos negócios é (...) cada vez mais comum nas 

organizações preocupadas com sua capacidade competitiva. Isto significa 

construir relações duradouras e obter bons resultados a longo prazo. A ética 

nas relações com seus públicos internos e externos – colaboradores, clientes, 

fornecedores, acionistas e com a sociedade em geral -, além de ser um 

princípio básico da democracia, começa a ser uma vantagem competitiva e 

um requisito essencial para as empresas que querem ter credibilidade e 

construir uma imagem positiva” (p. 2).  

 

 No texto da matéria propriamente dito, referente ao novo Código de Ética da CSN 

(versão 2006), tem-se o reforço da definição do conceito no contexto organizacional:  

 “... reforçar o compromisso ético que deve orientar o trabalho e as relações na 

empresa, assim como a conduta ética que cada profissional deve adotar para elevar a 

qualidade dos produtos e serviços da empresa” (p. 6).  

 Um segundo trecho que define o termo (O que é ser ético), traz: 

 “Uma empresa que anuncia não ter preconceito e não contrata pessoas negras, 

certamente não é uma empresa ética. Compradores que negociam corretamente, mas aceitam 

vantagens políticas ou financeiras de seus fornecedores, igualmente não são éticos” (p. 7).  

 Sob o subtítulo “Ética, profissionalismo, uma combinação perfeita” (p. 7), tem-se 

ainda, nas palavras de Ana Lúcia Gonçalves Pereira, especialista de autoria da CSN: “A 

imagem da empresa está diretamente ligada à do seu profissional e vice-versa”.  

 São passagens que ilustram pontos positivos no CSN Jornal, ou seja, o de trazer um 

tema abrangente e importante para o contexto organizacional – e, mais, explicá-lo aos leitores. 

Contudo, ao falar sobre o Código de Ética da CSN, a matéria resgata o tom unilateral e a 

postura de que tudo o que ocorre no interior da empresa é o melhor para os funcionários, fruto 

de uma equipe unidade, politicamente correta etc., o que poderia ter sido deixado de lado 

abrindo espaço para um texto meramente informativo.  

 

“A revisão do Código de Ética das Empresas CSN está sendo feita de modo 

transparente e participativo. Desde o início, diversas áreas, unidades e 
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empresas CSN (...) tiveram a oportunidade de discutir a versão atual e 

sugerir melhorias (...). ‘O primeiro ganho da CSN foi unir pessoas de todas 

as empresas e diretorias para participar do grupo de revisão. Elas semearam 

nas suas empresas e diretorias o nosso código real, que é o atual, pedindo 

que as pessoas ajudassem a construir o ‘ideal’’, resume Soemi Barreto 

Santana, gerente de administração de processos de RH (sic) da CSN” (p. 7).  

  

 A editoria do CSN Jornal também é bem sucedida na explanação de temas técnicos, 

como o SOX, referente a problemáticas ligadas à Governança Corporativa e matéria de capa 

da edição 78 (junho/julho/agosto).  

 No artigo (p. 2) assinado novamente por Piedade Mota Fonseca, tem-se como 

definição do termo:  

 

“Entenda a Lei Sarbanes-Oxley: você pode ouvir falar em Sarbox, ou, ainda, 

SOX. Trata-se da lei criada pelo senador americano Paul Sarbanes e pelo 

deputado Michael Oxley e aprovada em 30 de julho de 2002 pelo governo 

americano (sic)(...). A Lei foi proposta para evitar a diminuição e, talvez, até 

a fuga de investimentos em empresas (nacionais e estrangeiras) listadas  na 

Bolsa de Nova York (sic), bem como recuperar a credibilidade (...) sobre os 

resultados e a governança efetiva das empresas” (grifo meu, p. 2).   
. 

 Na matéria, “Coração informatizado” (p. 8), complemento da matéria principal 

“Governança Corporativa sob controle”, têm-se as mesmas características dos outros 

exemplos supracitados, a mistura entre informação depurada e tom de marketing.  

 “Que a CSN é um dos principais grupos siderúrgicos do país não é novidade. O que 

pouca gente sabe é que, por trás de toda a gama de operações das unidades e empresas CSN, 

existe um universo de alta tecnologia”.  

 Mais exemplos persistem. Na edição 81, têm-se ainda outros trechos: 

 

“Esta edição do CSN Jornal retrata o que é a CSN: um conjunto de empresas 

– com um sem-número de colaboradores – que gosta de desafios. Nada mais 

ideal num setor siderúrgico, que nos próximos cinco anos crescerá 40%, 

segundo previsões do Instituto Brasileiro de Siderurgias (IBS)” (Editorial, p. 

2). 
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“Sessenta e seis anos de uma história incomparável de sucesso: somos a 

maior siderúrgica integrada da América Latina, temos minério de qualidade 

aos montes, participamos da administração de portos e ferrovias, estendemos 

nosso jeito de fazer aço para a Europa e os Estados Unidos. A nossa saúde 

financeira é invejável, investimos em modelos de gestão e produção 

inovadores no mercado. Enfim, somos um sucesso” (Artigo “Talento e 

determinação”, assinado por Antidia Juncal, diretor da Recursos Humanos, 

p. 2).  

 

“A CSN foi destaque no 20º Congresso Brasileiro de Siderurgia (...). O 

evento, que debateu o atual momento do setor e traçou uma radiografia do 

futuro, reuniu os principais nomes do setor no Brasil e no exterior (...). 

As perspectivas são as melhores possíveis para o setor siderúrgico. O IBS 

estima um crescimento de 40% na produção nacional nos próximos cinco 

anos (...). A CSN, como todos sabem,  é uma das razões para tal expectativa, 

pois a empresa já anunciou um pacote de investimentos que contempla, entre 

outros, o projeto de construção da Usina de placas de Itaguaí (RJ), a CSN 2, 

para expandir a capacidade de produção da empresa em 4,5 milhões de 

toneladas de aço bruto por ano” (p. 8).    

  

  

 3.1. Conteúdo: foco em temas corporativos 

 

 Um aspecto interessante a ser destacado no CSN Jornal é a falta de espaço para 

matérias de perfil ou que destaquem trivialidades sobre personagens de seu público interno. 

Ou, mesmo, de matérias de cunho mais “leve” ou descontraído, como dicas de saúde, 

aniversários, e outras seções típicas de house-organs e que constam entre as sugestões de 

alguns autores da área de Comunicação Empresarial, como Torquato, que enumera, entre os 

tipos de matérias que devem constar nos veículos empresariais, justamente textos com esses 

focos.  

 Desta forma, o CSN Jornal mostra-se um veículo claramente corporativo, por vezes 

técnico no que tange aos projetos e tecnologias presentes na empresa, apesar de, como já 

ressaltado, esses temas serem descritos de maneira clara e elucidativa.  

 As informações giram em torno das atividades da organização, tanto no âmbito 

administrativo quanto produtivo; o único caso de exceção, que, inclusive, ganhou manchete 
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principal de capa,  ocorre na edição 75 (setembro/outubro de 2006), onde se tem a chamada 

“Sensibilidade de criança”, cujo texto se refere ao concurso de desenho realizado junto a 

filhos de funcionários da empresa, o qual, segundo o veículo, teve como objetivo despertar a 

consciência das crianças para causas ecológicas e ambientais (temas dos trabalhos) e 

promover a integração entre a empresa e a família de seus funcionários.  

 A capa dessa edição é ilustrada por um dos trabalhos vencedores, de Vitor Gabriel, 

filho de Kléber Afonso Gomes, classificado no texto como “colaborador” da CSN. 
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VII. O QUE SE FAZ, O QUE SE PREGA E O QUE É POSSÍVEL FAZER: O 

CAMINHO A SER PERCORRIDO PELOS HOUSE-ORGANS 

 

 

 

 VII. I. Quadro geral 

 

 Os cinco exemplos analisados no capítulo anterior evidenciam alguns tópicos 

importantes quando temos, na outra mão, a teoria que aborda a Comunicação Interna dentro 

do contexto da Comunicação Organizacional: 

 

 - Efetivamente, os house-organs modernos explicitam a dificuldade de seus executores 

de se desligar do discurso organizacional padrão, no qual se repetem mantras como: “somos 

melhores do que a concorrência”, “nossos produtos são os melhores”, “nossos funcionários os 

mais felizes” ou “somos líderes de mercado”.  

 

 - A diretoria ou níveis de gerência próximos à administração das organizações ainda 

têm forte influência sobre o conteúdo dessas publicações, o que, certamente, reforça a postura 

de esses veículos darem total privilégio a informações e discursos que evidenciem 

funcionários de altos cargos e mensagens de marketing.  

 

 - Houve, sim, evoluções. Se tomarmos como base literaturas escritas em uma fase em 

que a Comunicação Empresarial e, mais, a Comunicação Interna, começava a ser teorizada e a 

se tornar foco de estudos acadêmicos mais amplos – como as primeiras obras de Torquato – 

percebe-se que os house-organs premiados não foram trabalhados de forma amadora. Ou seja, 

de algum modo, os setores responsáveis pelo seu desenvolvimento no interior das 

organizações parece ter compreendido a importância de se manter um veículo com visual 

minimamente atraente para o público interno. Isto explica, também, por que na maioria das 

vezes, esses house-organs têm sua produção (layout, arte e diagramação) terceirizada a 

agências especializadas.  

 

 - A participação de jornalistas na construção dos textos dos house-organs é um fato a 

ser notado. Desde o enxugamento das redações dos jornais no início dos anos 90 e do acesso 

mais fácil aos recursos de informática (com os quais os próprios jornalistas podem escrever, 
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diagramar e enviar suas matérias, mesmo estando longe de seus locais de trabalho), o área da 

Comunicação Empresarial tem se tornado um foco de atração para esses profissionais. Isto, 

sem dúvidas, reflete na qualidade do texto dos house-organs. Não se discute neste tópico o 

conteúdo – ou o discurso organizacional padrão reproduzido - mas sim o fato de as matérias, 

em sua maioria, terem uma estrutura convencional de jornal, com leads, desenvolvimento 

seletivo do raciocínio ao longo dos parágrafos, onde novas informações e dados 

complementares ao tema sugerido são acrescentados e expostos paulatinamente, estrutura 

típica de jornais e revistas.  

 

 - Ainda no tocante aos textos, percebe-se que estes podem ganhar diferentes tipos de 

“lapidação” ou formatação; têm-se, por exemplo, textos mais diretos, leves, com frases mais 

curtas, como no caso do Jornal de Itaipu, convertido para veículo online/digital. Neste caso, a 

estrutura do texto adaptou-se à mídia, pela qual é transmitido – o computador, a tela do 

monitor, a qual demanda textos mais fáceis de ler para não se tornarem cansativos. Em outro 

exemplo, toma-se do jornal, convertido para um padrão de revista, do Grupo Santander 

Banespa, o Idéias, cujas matérias mais longas e o uso de padronização tipicamente presente 

em revistas da grande mídia (com fotos, fotolengenda, manchetes, olhos etc.) refletem 

claramente o formato jornalístico presente em exemplares de Veja, Isto É, Época e outras. 

Mais uma vez, deixa-se claro que não se aborda, neste momento, o conteúdo, mas sim apenas 

a estrutura. A adaptação do texto ao tipo ou formato de publicação é um fator que mostra 

inteligência na execução dos house-organs e, que, de certa forma, explicita a presença de um 

profissional com conhecimento de comunicação impressa por trás deste trabalho.  

 

 

 VII. 2. Porém... 

 

  Porém, apesar de a presença de um ou mais jornalistas envolvidos na equipe de 

produção dos house-organs e a maior sofisticação de layout serem pontos positivos, já 

observados por autores como Bueno, Neves e Torquato, em linhas gerais os exemplares 

analisados neste estudo comprovam que os atuais house-organs ainda são, prioritariamente, 

porta-vozes da direção das organizações. 

 Como já ressaltado, percebe-se, por meio deste estudo, que a intensidade deste 

presença varia de veículo para veículo, mas não há exceções, todos deixam transparecer que o 



 127
 

cerne de suas existências, o objetivo de suas concepções, é levar a propaganda da instituição 

aos funcionários. 

 Em todos os cinco casos, as empresas possuem veículos específicos para os públicos 

interno e externo; aliás, este é outro avanço no quesito da Comunicação Empresarial no Brasil 

que observa, pelo menos em seus casos de excelência, não mais o uso do que Bueno chama de 

“House-organ Bombril”. Contudo, essa segmentação parece passar distante do uso realmente 

estratégico dos house-organs como ferramentas de comunicação no contexto empresarial.  

 Várias matérias, como as citadas no capítulo de análise dos veículos, deixam clara a 

intenção de criar um canal de comunicação de uma via apenas, pelo qual são transmitidas 

informações altamente positivas sobre a organização. Muitos dos textos poderiam ser 

utilizados, sem quaisquer problemas, e com um mínimo de adaptação, em materiais 

publicitários. 

 Ou seja, tendo por base os cinco house-organs premiados pela Aberje, muito se nota 

em evolução técnica e gráfica, bem como a crescente profissionalização do setor de 

Comunicação nas empresas; contudo, nota-se poucas mudanças ao se comparar o conteúdo 

dos respectivos house-organs ao que frisa a teoria lida para este trabalho, na estratégia de 

comunicação, onde informar sempre segue atrás do objetivo maior de passar uma imagem 

imaculada da organização em questão. 

 Retornando-se à problemática da profissionalização no processo de criação e escrita 

desses house-organs – seja ela com base na terceirização ou no uso de equipes internas – 

outro item foi fonte de questionamento no momento de análise desses veículos: até que ponto 

existe, de fato, liberdade a esses profissionais, sejam eles jornalistas ou especializados em 

outras áreas da Comunicação, em desenvolver um trabalho mais independente, parcialmente 

desvinculado dos interesses das cúpulas organizacionais. 

 O relato dos responsáveis pela criação dos house-organs de que suas ações estão 

submetidas à aprovação ou ao acompanhamento de departamentos como Recursos Humanos 

ou Marketing mostra que, no Brasil, ainda se tem pouco espaço de respiro para o 

desenvolvimento de house-organs que se encaixem na função estratégica da Comunicação 

Empresarial, tomando-se, por definição de “estratégica”, conceitos abordados pelos autores 

previamente lidos e analisados, antes desta etapa do estudo. 

 Não se pretende entrar no mérito das diferenças entre a imprensa tradicional e suas 

organizações de mídia e a comunicação desenvolvida no interior das empresas no Brasil; há 

quem defenda que, em ambos os casos, jornalistas e profissionais de comunicação estão 

subordinados a interesses empresariais, onde o que muda é apenas o produto – a notícia (e 
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possíveis anunciantes), no caso da grande mídia, ou produtos e serviços diversos, no caso das 

empresas. Porém, este não é o foco deste estudo; mas, sim, o de buscar uma conclusão sobre o 

que é feito e o que pode ser melhorado - após terem sido cumpridas as duas etapas maiores 

propostas como método para a construção deste trabalho (levantamento teórico e análise 

prática na área da Comunicação Interna por meio de house-organs). 

 

 

 VII.   3. Problemas... e soluções: da teoria à pratica, o que pode ser extraído 

 

 Entre os cinco títulos de house-organs desta análise, o tipo de matérias que vinculam 

temas externos com alguma ação da organização ocupa o segundo lugar entre as ocorrências, 

atrás apenas das matérias de ligação direta com o cotidiano organizacional.  

 Esse é um tipo de prática que, em nossa visão, pode ser melhor explorado pela 

comunicação das empresas para desenvolver matérias que flexibilizem o ato de informar com 

relação aos interesses superiores das organizações.  

 Buscar como fonte de matérias eventos do dia-a-dia, acontecimentos da comunidade 

em que se localiza a organização, e aprofundar essas informações extraindo delas um 

conteúdo que possa ser ilustrativo e, acima de tudo, informativo para o público interno, pode 

ser um recurso eficaz. Ou mesmo o contrário; utilizar fatos ocorridos no interior da 

organização - como seminários sobre Segurança no Trabalho, tema muito comum nos house-

organs, ou projetos sociais nos quais estão envolvidos funcionários das empresas -, para abrir 

os horizontes e criar vínculos com temas mais amplos.  

 Esses são recursos que podem trazer às mãos dos funcionários esclarecimentos e 

informações úteis em diversos campos – político, social, econômico, de saúde e bem-estar etc. 

E, no caso, não se perderiam as referências às organizações, apenas se utilizaria o contexto 

organizacional para abrir horizontes para novas matérias.  

 As matérias de perfil, outra ocorrência comum em todos os house-organs, também 

podem ser convertidas em matérias-primas interessantes, sem que se retirem os “holofotes” 

dos personagens que compõem o público interno. Histórias de vida podem ser pontos-de-

partida para temáticas mais amplas – aposentadoria, saúde na terceira idade, relação pais e 

filhos, diferenças culturais etc.  

 Tais propostas, hoje, tornam-se mais viáveis quando se têm, como nos casos desta 

análise, jornalistas e profissionais especializados em Comunicação na equipe de produção dos 

house-organs. Habituados a trabalhar o conteúdo, dando a ele um caráter leve e enxuto, 
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priorizando a informação, esses profissionais podem tornar as matérias dos veículos mais 

interessantes, encaixadas em um contexto relevante aos funcionários, e, desta forma, mais 

palatáveis.  

 Se a comunicação por meio de house-organs, é um componente importante e 

altamente relevante do composto estratégico que se denomina amplamente de “Comunicação 

Empresarial”, funcionários interessados no que os veículos organizacionais têm a “falar” são 

peças fundamentais para que esta “engrenagem” se mantenha lubrificada e em 

funcionamento.  

 Estampar fotos sorridentes de funcionários ou de superiores, escrever matérias leves, 

com textos gramaticamente pobres ou tão enxutos que os tornem dispensáveis de leitura, 

certamente passará, a esses mesmos funcionários (que também são leitores) a imagem 

equivalente: a de que a organização em que trabalham os enxerga com desdém, como pessoas 

que necessitam de textos e informações  pouco inteligentes para que possam ser lidas, como 

indivíduos simples e desprovidos de suas peculiaridades, necessidades e anseios. 

 Escrever nos house-organs coisas que são de interesse da organização, em detrimento 

aos interesses e gostos dos funcionários, pode resultar em uma “descomunicação” ou em 

ruídos no fluxo de informações que não são viáveis para ambas as partes. Afinal, segundo 

ressalta a teoria sobre Comunicação Empresarial e Comunicação Interna, ninguém melhor do 

que aqueles que conhecem, “por dentro”, o cotidiano da organização para saber o que é 

verdade ou mentira, quão verdadeiros ou falsos são os sorrisos das fotos, as informações sobre 

os produtos, a imagem cândida de líder imbatível de mercado, totalmente focada nos 

“interesses dos clientes”. 

 Na prática, a análise dos house-organs utilizados como exemplos para a realização 

deste trabalho mostra, contudo, que as resoluções tiradas da leitura de seus conteúdos e da 

forma com que as mensagens são transmitidas aos públicos internos não podem ser estendidas 

a todos os títulos indiscriminadamente.  

 O nível com que a “voz” da diretoria é explicitada não possui o mesmo grau em todas 

as publicações, bem como o destaque aos temas extra-organização ou a matérias de cunho 

mais informativo do que propagandístico. 

 Em geral, o grau com que os house-organs são utilizados como veículos realmente 

informativos fica distante do proposto pelos autores citados, porém, existem exemplos de que 

essa prática começa a ganhar algum corpo no conteúdo dos jornais. 

 Um dos exemplos é o Notícias de Itaipu. Ao todo, verificam-se sete (7) matérias 

publicadas que fazem referência à comunidade de Foz do Iguaçu. Trabalho com indígenas, 
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participação em eventos da comunidade local, destaques da cidade na mídia estadual do 

Paraná ou mesmo da cidade.  

 Outro exemplo verificado que, desta vez, se refere  à presença do público interno nas 

páginas da publicação é o do Info Norsa. Se comparado ao Idéias, do Santander Banespa, por 

exemplo, nota-se um razoável distanciamento da prática de se enfatizar fotos, discursos e 

artigos de pessoas ligadas à diretoria ou a níveis superiores de gerência.  

 O Info Norsa destaca, em sua grande maioria – nove do total de matérias – 

funcionários “comuns”, pessoas que não ocupam altos cargos e que, no jargão da 

Comunicação Empresarial, seriam chamados de “pessoas da linha de produção”. 

 Destaque para matérias como a intitulada “Como você enxerga o mundo” (edição 16, 

dezembro de 2006, p. 6-7), tema de capa da respectiva edição, e que traz informações focadas 

em como as perspectivas (positivas ou negativas) dos indivíduos podem influenciar o 

caminhar do dia, dos negócios e demais atividades cotidianas. Um paralelo, mesmo que 

inicialmente inconsciente, pode remeter a temas ligados, como, por exemplo, clima interno – 

ou, popularmente, clima de trabalho -, a alegria com que se executam tarefas etc. Isto é, 

funcionários felizes, no trabalho e em casa, rendem mais, são mais produtivos e, obviamente, 

geram lucros. 

 Claro que, como anteriormente dito, a segunda metade da matéria acaba por torná-la 

um exemplo de referência indireta a produtos ou imagem da organização, com três parágrafos 

e um box dedicados ao “Otimismo Coca-cola”, proprietária42 da organização.  

 No caso, tem-se: 

  “Por exemplo, você pode olhar uma máquina de Coca-cola e enxergar apenas uma 

máquina. Ou vê-la de maneira mágica, como uma ‘fábrica de felicidade’” (p. 7). 

  Existem, contudo, outros exemplos mais felizes no mesmo Info Norsa. A matéria 

“Ecológicas e diferentes”, publicada na seção Iniciativa (edição 18, março/abril, 2007, p. 8), 

trata da elaboração de objetos de uso pessoal, como colares e pulseiras, a partir de produtos 

reciclados de PETs. O projeto que desenvolve esses objetos teve início em 99, na cidade de 

Salvador (BA), e conta com o apoio da Norsa. Informações úteis, como a forma de ajudar 

essa cooperativa43 e de comprar esses produtos, também são destaques na matéria. O 

enfoque da “responsabilidade ambiental” e do “ecologicamente correto” está presente, 

                                                 
42 Como se auto-define em seu site www.norsa.com.br, a Norsa “é a Coca-cola” nos estados do Nordeste do 
Brasil.  
43 Cemapet (Cooperativa de Coleta Seletiva, Processamento de Plástico e Proteção Ambiental). 
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repetindo um discurso que parece ter se tornado padrão em todas as organizações, mas isso 

não elimina a utilidade e o grau de interesse que pode ser despertado pelo conteúdo. 

 Na mesma edição, uma matéria chamada “Viva mais e melhor” (p. 6-7), destaca dicas 

de saúde. Tendo como fonte o doutor Paulo Olzon Monteiro da Silva, a matéria explica sobre 

os tipos de vitaminas, sua importância, onde encontrá-las, sua relação com atividades físicas 

para manutenção da boa saúde e disposição etc. Existe, no final, um box ilustrativo – “Novo 

plano para 2007” – abordando tipos de planos de saúde para funcionários da Norsa e seu 

convênio com a Unimed. 

  Por outro lado, o “Idéias” percorre um caminho oposto; o exagero de fotos posadas, 

mostrando funcionários e clientes sorrindo, e de artigos de funcionários de alto escalão 

ocupando lugares de maior destaque da publicação (editoriais e artigos), contrapõe a nítida 

qualidade gráfica e de impressão do house-organ, produzido em forma de revista. Neste caso 

em particular, fica muito nítida a prática de algo veementemente condenado por autores mais 

críticos, como Bueno, Neves e outros: a da transformação dos house-organs em apêndices 

dos folhetos, folders e brochuras do Departamento de Marketing, o que torna sua leitura 

pouco atrativa e que, por fim, acaba por gerar, com o tempo, um efeito contrário ao que se 

propõe: em vez de unir o público interno em torno de uma imagem, marca ou proposta, gera 

insatisfação justamente por explicitar uma imagem imaculada, isenta de ranhuras, onde a 

desconfiança se cria principalmente pela ênfase exagerada nos aspectos positivos, estejam 

eles realmente presentes ou não.  

  Ratifica essa postura do “Idéias” a enorme predominância de matérias que fazem 

referência direta às ações do Grupo Santander Banespa, 82 no total, as quais, somadas às 

matérias de perfil e curiosidades internas (39), somam 121 matérias, um conteúdo hermético 

que, desta forma, não abre espaço para qualquer tipo de debate, levantamento de temas 

polêmicos do cotidiano, problemas enfrentados por usuários dos sistemas bancários etc. 

  Mesmo quando as matérias procuram destacar algum tipo de participação direta dos 

funcionários nas atividades da organização, essa participação acaba ganhando “tons 

dourados” os quais, em uma análise do ponto de vista acadêmico, diminuem a credibilidade 

do veículo. Resultam em um discurso que pode ser eficiente para ações de Marketing, mas 

que, em um veículo informativo – no qual a linguagem enfática não deveria ser 

predominante – acabam por causar, com o tempo, desinteresse.  

  Nesse caso, confirma-se a citação de TORQUATO: 
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“Muitos jornais internos exageram nos pronomes pessoais, elogios 

fartos, parabéns em conclusões de matérias, denotando tratamento 

amadorístico. O coloquialismo que se pretende imprimir à 

linguagem dos jornais internos não pode ser confundido com 

abordagens ufanistas, intimistas e provincianas”44. 

 

 

  Tome-se o exemplo da matéria intitulada “Idéias de muito valor” da seção Santander 

no Mundo (edição nº 5, setembro de 2006, p. 10), que trata justamente da participação dos 

funcionários do Grupo no desenvolvimento da Intranet implantada na filial chilena.  

  O texto inicia reforçando a teórica importância desta interação 

projeto/empresa/funcionários, repetindo a princípio o que diz a teoria sobre Comunicação 

Interna. 

 

“De onde vêm as idéias de projetos e novas iniciativas para melhorias dentro 

do Grupo Santander? Se você pensa que é um assunto que só diz respeito a 

um pequeno grupo de especialistas, está muito enganado. Cada dia mais se 

valorizam dentro das grandes empresas as opiniões dos funcionários, afinal, 

são eles quem mais entendem das carências de cada área” (p. 10).  

 

  Depois, cai na mesmice de repetir chavões do segmento organizacional atrás das quais 

se escondem campanhas de marketing. Tem-se a palavra, destacada em um box, do gestor-

geral do Banco Santander de Santiago (Chile), onde uma ação semelhante foi implantada. 

  “ ‘O capital humano é um de nossos bens mais valiosos e o Concurso de Iniciativas é 

uma forma de reconhecer isso’ ” (idem). 

  A ilustração do texto é, mais uma vez, feita através de uma foto de duas funcionárias e 

dois gerentes, que repetem o sorriso da grande maioria das imagens presentes no house-

organ.  

  Resgatando-se o que dizem os autores da teoria sobre Comunicação Empresarial 

tratam sobre a relação organização e seus públicos internos, encontra-se aqui um 

contraponto; o público interno é o maior ciente da realidade organizacional por conhecê-la 

nas entranhas e, desta forma, não se pode despertar interesse dos funcionários e motivá-los 

                                                 
44 TORQUATO, Gaudêncio.  Comunicação interna: os desafios da integração  Disponível em Portal RP: 
www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/relacoespublicas/funcoestecnicas/0128.htm. Acesso em 16 de jan. 2007. 
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em torno de um objetivo em comum (o sucesso da marca, serviços e imagem da organização) 

repetindo apenas discursos de marketing que podem ser eficazes para quem não conhece, de 

fato, o que ocorre dentro de seus muros – no caso, o público externo, consumidores, atuais 

ou futuros clientes. 

  Na matéria seguinte, tem-se outro exemplo típico. No caso, o texto faz referencia à 

relação clientes e organização. 

  “A cada dia que passa, damos mais um importante passo para nossa consolidação 

como um banco parceiro dos clientes, que valoriza seus sonhos e os ajuda a realizá-los por 

meio dos produtos, serviços e vantagens que oferecemos” (p. 11). 

 

 

 VII.  4. Sobre as hipóteses e conclusão final 

 

 Conforme proposto na apresentação deste estudo, a conclusão a que se chega quando 

se tem, em uma das mãos, a bibliografia da área de Comunicação Empresarial, Comunicação 

Interna e Público Interno e, na outra, exemplos de house-organs premiados, desenvolvidos 

por empresas nacionais, é a de que, em linhas gerais, as críticas e afirmações dos autores 

levantados na primeira etapa do projeto são verídicas. 

 Mas não sem ressalvas; a análise dos house-organs deixou transparecer algumas 

novidades, pelo menos quando se tem por base apenas a bibliografia. Primeiramente, têm-se 

iniciativas como a da Itaipu Binacional, que transformou seu house-organ em uma publicação 

eletrônica, o que agiliza sua circulação por entre os funcionários e demais pessoas que estão 

entre seu público-alvo.  

 Percebe-se também que alguns títulos diminuíram consideravelmente a participação e 

presença direta de altos funcionários e diretores das organizações. Obviamente, quando estes 

estão presentes, sempre aparecem em destaque, em matérias com vieses positivos, executando 

ações adjetivadas como importantes. Mas é fato que jornais como o Info Norsa, por exemplo, 

concede um espaço considerável à imagem de seus funcionários, a matérias ligadas a eles e a 

produtos. O espaço ocupado por diretores ou gerentes é mínimo. 

 O tom de crítica dos autores pesquisados, contudo, vai ao encontro ao conteúdo das 

matérias. Os house-organs ainda parecem pecar ao trazerem sempre como destaque matérias 

sobre seus produtos – e, mais , matérias “fechadas’, sem abertura para links com temas atuais, 

polêmicos, que possam gerar debates ou render outros tipos de matérias de cunho mais critico. 

A “cegueira” dos responsáveis pela linha editorial dos jornais e sua ânsia em procurar brechas 
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para a realização de comentários positivos sobre funcionários ou produtos, ou mesmo recorrer 

a um estilo marketeiro, sem dúvidas prejudicam esses veículos no que tange à real informação 

dos funcionários.  

 Mesmo não sendo meta deste trabalho realizar sugestões ou dar exemplos do que, 

tendo em mãos a teoria sobre o tema, poderia ser feito em termos de conteúdo para os house-

organs brasileiros, vale aqui apenas ressaltar alguns exemplos, formulados por este autor, 

sobre como cada house-organ poderia se utilizar de vieses críticos, “puxando”, a partir de 

assuntos corporativos, matérias de interesse geral e elucidativas. 

 Tomando-se o jornal Idéias, do Grupo Santander Banespa, uma sugestão seria ligar a 

criação de setores de atendimento preferencial a idosos ou pessoas com deficiências e outros 

textos sobre a situação de pessoas com necessidades especiais no Brasil, dificuldades de se 

andar pelas ruas mal pavimentadas, descer ou subir as guias, acessar lugares públicos etc.  

 No caso do Jornal de Itaipu, por se tratar de uma usina, pode se dar espaço maior ao 

“cantado” problema de um futuro próximo do Brasil, a falta de energia elétrica: por que existe 

essa previsão alarmista?; ela é real?; quais são suas conseqüências?; o que se pode ou o que se 

tem feito para prevenir esse problema?; e demais orientações à população. São informações 

que o público interno pode levar para sua casa, mostrar à sua família e amigos, e, desta forma, 

ser um agente atuante e efetivo na questão energética. Ou mesmo debater outros temas que 

afetam a produção de energia, como desmatamento e problemas ecológicos provenientes da 

construção de usinas. 

 O Info Norsa, citado como um exemplo de house-organ que foca com uma certa 

qualidade outros personagens do público interno, poderia abrir sua pauta para temas como, 

por exemplo, qualidade alimentar, quando e quanto tomar de refrigerante, se ele atrapalha ou 

não a digestão, enfatizar mais projetos realizados com descartáveis (apesar de constarem, 

como já ressaltado na etapa anterior deste trabalho, informações sobre um projeto desse tipo 

desenvolvido na Bahia). 

 O Embraco Notícias, veículo da Embraco, que fabrica, entre outros produtos, como 

compressores, sistemas para refrigeração, também poderia abrir espaço para temas que se 

liguem, por exemplo, com causas ecológicas, emissão de substâncias prejudiciais à camada de 

ozônio por esses sistemas e se essa emissão existe ou não, quais são suas causas, prejuízos etc. 

 Esses são apenas alguns exemplos. E exemplos despretensiosos. Mas podem ilustrar 

como as empresas e os responsáveis pelas pautas dos house-organs poderiam minimizar a 

influência da diretoria e da verborragia de mão única que enaltece artificialmente a imagem 

organizacional, seus produtos e equipes.  
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 Além disso, esse tema remete a outra questão importante e diretamente relacionada 

com a teoria/prática na elaboração dos house-organs: de um lado, a presença de um jornalista 

ou profissional especializado em Comunicação, e que, pelo menos em teoria, deve fazer com 

que o conteúdo  - e a estruturação do mesmo – se adaptem com maior qualidade ao tipo de 

mídia escolhido e que despertem, minimamente, o prazer de ler por parte do público-alvo – o 

que certamente não acontecerá com um texto mal formulado e de difícil compreensão.  

 De outro lado, a submissão da equipe responsável pela criação desses house-organs a 

níveis superiores, ligados diretamente à diretoria, ou, quando não, a própria diretoria.  

 A interferência de profissionais da área Administrativa, Financeira ou Marketing em 

projetos dos house-organs tem se mostrado nociva; de certa forma, os profissionais 

responsáveis pela criação do conteúdo e/ou layout das publicações são inibidos por 

determinações de profissionais terceiros que, na verdade, possuem uma visão de mercado, na 

qual produtos e imagens têm que ser vendidos. Onde, de fato, fica a problemática de informar 

com inteligência o público interno? Certamente, pelos exemplos citados nesta análise, em um 

patamar inferior ao de “vender” a imagem de que este faz parte de uma organização exemplar, 

com produtos exemplares e imagem ilibada.  

Outro item para que chamam a atenção os autores de publicações mais recentes sobre 

Comunicação Organizacional é o cuidado com a segmentação dos públicos, ou a chamada 

heterogeneidade do público interno.  

 É interessante notar que os house-organs que constam desta análise fazem parte, 

segundo os setores responsáveis das organizações em questão, de uma estratégia de 

segmentação. Não foi objetivo deste trabalho analisar outros meios de comunicação com o 

público interno, tendo em vista os demais veículos tradicionais da área de comunicação, como 

boletins, e-mails, murais, rádios etc., mas, tendo-se como base apenas os cinco casos em 

questão, não se nota nenhum tipo de segmentação nesses veículos.  

 Ou, como defende BUENO, a “voz ativa” desses públicos, na construção do conteúdo 

das publicações, está praticamente ausente como um item que conste como presença efetiva e 

importante. Comprova a predominância de exemplos que “dão voz” à mensagem 

organizacional padrão, o típico discurso descendente, segundo classificação de TORQUATO. 

 Existe, sim, um número considerável de matérias que têm como protagonistas 

funcionários, conhecidas como matérias de perfil. Entre os veículos analisados, o número 

desse tipo de matérias totaliza 213, sendo 99 de matérias com foco em personagens do 

público interno, principalmente dos escalões menores, sendo o maior percentual presente no 
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Embraco Notícias, da Embraco (24) e a menor, no Info Norsa (9)45. Contudo, isto não 

significa que esses funcionários tenham “voz” nas publicações, mas sim que servem como 

personagens de matérias que reforçam apenas a noção de que “nossa empresa é superior às 

demais” ou “nossos funcionários são mais felizes”, “somos uma família unida” e outros motes 

a que está acostumado o setor de Administração e Marketing das organizações.  

 O exemplo da Embraco é o mais marcante; entre os demais house-organs, o Embraco 

Notícias é o que mais oferece espaço a matérias protagonizadas por funcionários (24, como já 

destacado).  

 Um exemplo é a matéria que trata do engenheiro da empresa Rodrigo Link, que 

disputa a categoria Tênis nos Jogos do Sesi (SC). Na mesma seção e na mesma edição, existe 

a matéria “Esporte e educação”. São dois exemplos de conteúdo focado em funcionários, seus 

hobbies e famílias que são trabalhados sem ufanismo e, nos quais se procura inserir a marca e 

as “ideologias” da organização a todo custo. 

 No primeiro caso, tem-se o trecho que exemplifica a matéria: 

  

“Rodrigo Link (...) passa metade do seu horário de almoço praticando tênis e 

se preparando para os Jogos do Sesi. A dedicação é tanta que, às vezes, até 

no sábado ele vai à ADE46 para treinar (...). Assim como Rodrigo, outros 

funcionários aguardam pelas provas com expectativa” (edição 42, abril de 

2007, p. 8).  

  

 No segundo (“Esporte e educação”) aborda o projeto esportivo que envolve cerca de 

260 crianças, filhas de funcionários de diferentes setores da empresa. Claro, uma vez mais, 

que a marca da empresa (Embraco) é transmitida como agente unilateralmente positiva, 

detentora da maior das boas intenções. Contudo, o texto enfatiza, em um segundo momento, a 

importância da prática esportiva e seus benefícios. 

 

“Cerca de 260 crianças, entre seis e 13 anos, participam semanalmente das 

escolinhas (...) oferecidas pela ADE aos filhos de funcionários e crianças da 

comunidade. No entanto, as aulas não se resumem à prática esportiva. ‘Além 

de trabalhar a coordenação motora e os fundamentos do esporte, abordamos 

                                                 
45 Aqui vale uma ressalta quanto ao número expresso no jornal Info Norsa. O veículo possui poucas matérias, 
cerca de seis ou sete por edição, em oito páginas cada. Considerando-se as cinco edições analisadas, o número de 
matérias ligadas a funcionários e suas atividades dentro ou fora da organização deve ser, portanto, relativizado.  
46 Associação Desportiva Embraco.  
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a disciplina, o respeito e o relacionamento com os colegas’, conta o 

professor de vôlei e basquete, Jean Kupicki” (idem). 

 

 

 E prossegue: 

“A importância no estudo é outro assunto discutido com a garotada. ‘Quando sabemos 

que algum aluno está com nota baixa, chamamos todos para uma conversa’, salienta o 

professor de futsal47, Luiz Montovanelli” (idem).  

Mais um exemplo bastante significativo dentro do Embraco Notícias está na edição 

401 (março de 2007, p. 4-5), intitulada “Gente que faz a diferença: solidariedade combina 

com cidadania”, que, inclusive, foi matéria de capa da edição. Nela, são mostrados trabalhos 

dos voluntários do Prove, que atuam em comunidades das cidades de Joinville e Itaópolis.  

Sabe-se que, desde que a prática da responsabilidade social começou a ser pregada, as 

organizações de todo o mundo, incluindo do Brasil, têm investido em tal projeto e divulgado 

suas ações por meio de marketing interno e externo. Também é sabido que, conforme destaca 

a literatura levantada para este trabalho, os meios de comunicação servem como observadores 

dessas práticas e que problemas ambientais ou de saúde gerados por empresas impactam 

diretamente no sucesso ou fracasso de seus produtos e na sua aceitação pelo mercado.  

Esse tema (responsabilidade social/ambiental) é constante também nos house-organs. 

Independente das ações das organizações serem meramente “pílulas douradas” ou não, é fato 

também que incentivar pessoas (no caso, funcionários) a se envolverem em ações que acabam 

por ajudar outras pessoas e comunidades (sobretudo aquelas com que estes possuem relação 

direta, como vizinhos ou conhecidos) traz benefícios. A notícia citada ilustra esse tipo de 

exemplo. Também vai de encontro ao que pregam os autores no que se refere à efetiva 

participação da organização no meio em que se encontra, bem como junto às famílias dos 

funcionários e seus conhecidos.  

Na introdução do texto, logo no primeiro parágrafo, novamente repete-se o marketing 

em favor da empresa (Embraco). Mas o restante da matéria traz informações interessantes, 

tanto para se explicitarem os problemas da comunidade local, como para mostrar formas de 

solucioná-los sem a ajuda pública e incentivar pessoas a colaborarem com a causa.  

 

                                                 
47 Futebol de Salão, tipo de futebol indoor disputado em ginásio entre times com cinco jogadores cada. A partir 
de 1992, quando foi encampado pela Fifa, entidade coordenadora do futebol mundial, passou a ser oficial e 
internacionalmente conhecido como futsal.  
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“No dicionário, a palavra voluntário quer dizer ‘pessoa que age 

espontaneamente’. Na Embraco, esse significado vai muito além disso. 

Expressa doar-se em prol de uma sociedade mais justa, melhorar a qualidade 

de vida de quem precisa, transformar a realidade de muitas pessoas através 

de pequenas ações” (p. 4).  

 

Ou seja, ao reforçar que, especialmente na Embraco, a ação voluntária ganha toques 

“dourados”, o texto incorre no mesmo procedimento que se repete na linguagem dos house-

organs: “vender” a organização como algo acima do bem e do mal.  

Mas, no mesmo texto, o destaque da ação em si, do trabalho dos funcionários junto à 

comunidade, é um aspecto positivo. 

 

“Um estímulo importante foi dado pelo padre Luiz Facchini, criador da 

fundação Pauli-Madi Pró-solidariedade e Vida [Prove], que atende crianças e 

adolescentes através de cozinhas comunitárias e projetos que estimulam o 

desenvolvimento profissional e pessoal (...). Ele chamou a atenção dos 

participantes [funcionários] ao enfatizar que através dessa prática é possível 

descobrir uma nova maneira de viver a vida. ‘Com o trabalho voluntário 

resgatamos o indivíduo que há dentro de nós’” (idem).  

 

Outro exemplo é o do Info Norsa. Apesar de apresentar casos raros de enfoque em 

matérias que girem em torno de funcionários ou parceiros, a publicação traz, em sua edição nº 

16 (novembro/dezembro de 2006), um exemplo interessante e ilustrativo. Na matéria 

“Adaptar-se é preciso” (p. 8), o texto narra a iniciativa de Jean Carlos, vendedor da empresa 

de Mossoró (RN), e o conteúdo destaca a iniciativa do funcionário de se adaptar ao contato 

com clientes com deficiência física (no caso, auditiva). 

 Quando esclarecido da deficiência do cliente (Leonildo Cordeiro Silva), o texto 

destaca a prontidão de Jean Carlos em se adaptar à situação. O texto diz: 

 

“Jean não desanimou e começou a interagir com o rapaz: ‘Conversei com 

Leonildo, explicando pausadamente e fazendo muitos gestos (...). E deu 

certo’.  

E foi além. Jean valeu-se dos cartazes de divulgação da Norsa para tornar 

essa comunicação mais eficiente, e desenvolveu com Leonildo uma técnica 
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particular, de colocar cartaz com descritivos dos produtos no caixa do 

armazém.” 

 

 Nesse trecho, percebem-se duas situações: a primeira, no início, o destaque à 

flexibilidade do funcionário com o tratamento com um deficiente auditivo. Porém, ao invés de 

abrir links para outras abordagens, como a situação dos deficientes no mercado de trabalho, 

ou mesmo dentro da própria Norsa, condições especiais que essas pessoas exigem etc., o texto 

acaba por, novamente, destacar a marca “Norsa” dentro do contexto geral:   Jean valeu-se dos 

cartazes de divulgação da Norsa para tornar essa comunicação mais eficiente”. Uma porção 

descartável dentro de uma matéria que poderia render uma pauta interessante, a partir de um 

funcionário interno – um vendedor, ou seja, uma pessoa comum, um colaborador da Norsa.  

 O Idéias do Santander também está recheado de exemplos. Como o house-organ que 

mais enfatiza matérias de ligação direta ou indireta com a corporação (e também aquele que 

apresenta o maior número de páginas), a publicação traz matérias com funcionários de suas 

várias unidades do país, porém, utiliza suas imagens para reforçar o teor propagandístico de 

seus textos. 

 Na edição de novembro de 2006, nº 7, têm-se dois exemplos: um, intitulado “Mulher, 

arte e cultura” (p. 35), que destaca a superintendente do Santander Cultural, Liliana 

Magalhães, premiada pelo Jornal do Comércio com o troféu JC Mulher Arte e Cultura; e “De 

volta às origens”, que narra a viagem à Terra Santa (Jerusalém, Israel) realizada por 

Alessandra Ber, gerente de relações com a imprensa (p. 47).  

 No primeiro caso, tem-se, por um lado, o reconhecimento ao trabalho de uma 

profissional da organização, que deve ser pauta para veículos internos de empresas. Mas, de 

outro, a matéria peca por enfatizar a ligação entre o trabalho da profissional e a imagem do 

banco.  

 “Sem dúvida, é o trabalho que considero um dos mais significativos e relevantes de 

toda a minha carreira”, ressalta a funcionária. Depois, o texto dá prosseguimento ao discurso 

organizacional padrão: 

 “Ambos os títulos [recebidos por Liliana] são resultados de ações empreendedoras, 

gerando idéias e projetos com caráter multiplicador do Santander Cultural”.  

 E segue, utilizando adjetivos:  

“Em perfeita sintonia com as novas tendências de comportamento e comunicação, ela 

atua por meio de uma gestão cultural inovadora, que promove a integração e a criação de 

atividades e estimula o interesse dos cidadãos pela atividade cultural”.  
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O segundo exemplo referido é o da viagem a Jerusalém realizada por Alessandra, que 

narra, em primeira pessoa, sua experiência. Textos assim estão presentes em todos os números 

do Idéias, porém abordam assuntos triviais48. Obviamente não se pode descartar tal temática 

nos house-organs (pelo menos, escapa do discurso organizacional/marketeiro padrão), mas 

também pouco acrescenta, a não ser a título de curiosidade e do compartilhamento de uma 

experiência pessoal.  

 

Da teoria à prática, ficam conclusões 

 

Da teoria à prática, que foi o cerne desta análise, ficam algumas conclusões.  

 

- Projeto gráfico: definitivamente, os house-organs de destaque das empresas 

brasileiras oferecem qualidade em termos gráficos, qualidade de papel, tratamento de imagens 

etc. Isso difere o que é feito hoje dos house-organs de décadas atrás (anos 70 e 80), onde os 

“jornaizinhos” eram produzidos com poucos recursos, mal acabados, com falhas de 

impressão.  

 

- Ainda quanto à qualidade: a idéia de que as organizações dispensam poucos recursos 

para a produção de seus house-organs não se comprova na análise dos cinco veículos deste 

trabalho. Obviamente, tratam-se de exemplos premiados, mas também mostram que as 

organizações de destaque no mercado enxergam, sim, importância em se manter um jornal de 

qualidade gráfica e investem nisso, terceirizando sua produção, contratando jornalistas (os 

cinco house-organs contam com mais de um jornalista trabalhando em sua produção), 

preocupando-se com o trabalho dado ao texto das matérias etc.  

 

- Quanto ao conteúdo, no entanto, o quadro não é tão animador; entre os teóricos da 

Comunicação Empresarial, cujas obras serviram de base para este trabalho, alguns defendem 

que o conteúdo geral dos veículos deve, claro, tratar de temas organizacionais, mas sem abrir 

mão de uma visão aberta e crítica, possibilitando não somente que os funcionários tenham 

vozes nesses veículos, como também que as matérias geram links para temas extra-muros da 

organização. Outros, como Torquato, chegam até a citar teóricos norte-americanos, que 

                                                 
48 A matéria em questão está nas últimas páginas da edição, que conta com um total de 50 (sem capas). Ou seja, 
assuntos considerados como de maior interesse pela organização, ou seja, que falam dela própria, recebem maior 
destaque, ganhando as primeiras páginas.  
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defendem o cuidado na divisão de temas dos house-organs em meio a meio, ou seja, 50 a 

50%, entre temas organizacionais e não. Nos exemplos, contudo, nota-se uma maciça 

predominância de matérias que trazem temas estritamente ligados à organização (seus 

produtos, ações, conceitos, normas etc.). Mesmo no caso de matérias de perfil, como as 

exemplificadas no item anterior, estas ainda contêm um forte discurso onde a imagem 

organizacional, de alguma forma, prevalece. 

 

- Quanto ao discurso: apesar de redigido com qualidade, seguindo na maioria das 

vezes os padrões adotados por jornais e revistas da mídia diária, os house-organs premiados 

repetem-se no quesito “discurso organizacional”. O trabalho do jornalista dentro desses 

núcleos de comunicação parece, desta maneira, dar uma “roupagem” jornalística, em termos 

de estrutura de texto, a um material de marketing. Mais ou menos como a mídia impressa, 

reproduz na íntegra material distribuído pelas assessorias de imprensa, que geralmente se 

assemelha mais a textos de folhetos de propaganda do que a informações jornalísticas.  

 

- Individualmente falando, valem ainda algumas outras observações; o Embraco 

Notícias traz como personagens funcionários comuns, mesmo que em suas matérias 

predomine o discurso organizacional. Ou seja, pelo menos em parte, o público interno é 

mostrado através das “vitrines” nas fotos, dos nomes citados etc. Já o Info Norsa dedica suas 

páginas a seus produtos e, algumas vezes, a seus colaborares e funcionários. Diretoria e alta 

gerência não constam nas páginas da publicação, o que, pelo menos em termos de imagem, 

mascara o fluxo descendente das informações, que eram mais explícitas, conforme explica a 

teoria, em house-organs dos anos 70 e 80. O Jornal da CSN tem as mesmas características do 

Info Norsa, onde não se vê, com freqüência, fotos ou artigos de altos executivos ou a 

tradicional “Palavra do Presidente”. O Jornal de Itaipu possui a peculiaridade de ser uma 

mídia eletrônica, de formato e conteúdo enxuto. Mas também é um exemplo de como os 

house-organs exploram tendenciosamente o mercado em que atuam (no caso, uma empresa 

governamental, que atua em uma área crítica, como a do setor energético), excluindo matérias 

que abram espaço para um problema sempre em pauta no país: a possibilidade de se lidar com 

a falta de energia; pelo contrário, todo o conteúdo técnico ou mercadológico do jornal 

eletrônico enfatiza fatos positivos das atividades da usina. Por fim, o Idéias do Grupo 

Santander é o mais “organizacional” de todos; as matérias não poupam elogios e adjetivos 

diretos às atividades, serviços e funcionários do banco – outro setor que se defronta com 
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muitas controvérsias no país, tanto pela idoneidade de suas ações, como pelo atendimento 

prestado à sociedade.  

 

- Esperança? Evolução? Sim... da teoria à prática, percebe-se que os house-organs são 

vistos como estratégicos, mas não cumprem sua função “estratégica” em termos de 

comunicação, mas talvez apenas mercadológica, apêndice de áreas como Recursos Humanos, 

Marketing, Propaganda e outras. Entre as obras lidas e analisadas e os modelos de publicações 

feitas no Brasil, nota-se que falta o item “comunicação” aos impressos que, jornalisticamente 

falando, possuem o layout e a formatação das matérias, mas que pecam sobretudo por não 

trazerem para dentro dos muros organizacionais, temas que despertem interesse nos 

funcionários, estimulem internamente debate sobre temas externos e sociais, aos quais todos, 

enquanto cidadãos, estão submetidos.  
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