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Resumo

A rádio-peão é estudada nos Estados Unidos desde o período pós II Guerra Mundial. No 
Brasil, este processo comunicacional ganhou relevância no final da década de 1970 com 
os  movimentos  operários  que  buscavam formas  democráticas  de  diálogo,  durante  o 
regime  militar.  Já  a  comunicação  formal  face  a  face  começou  a  ser  praticada  nas 
organizações brasileiras em meados dos anos 1990, com a chegada de novos modelos 
internacionais de gestão empresarial.  Ao estudar estes dois formatos de comunicação, 
através  de  pesquisas  bibliográfica  e  documental  e  entrevistas  semi-abertas  com 
acadêmicos e profissionais de mercado de diferentes áreas de conhecimento e atuação, 
foi  possível  um  aprofundamento  acerca  de  suas  histórias,  atributos  e  papéis 
desempenhados hoje, nas organizações, além de como essas formas de comunicação face 
a  face (formal  e  informal)  interagem entre  si,  de acordo com interesses  pessoais  ou 
organizacionais. 

Palavras  chave: Comunicação  Interna,  rádio-peão,  comunicação  formal  face  a  face, 
comunicação com os funcionários, diálogo.
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Resumen

El rumor es estudiado en los Estados Unidos desde la  Segunda Guerra Mundial.  En 
Brasil, este proceso de comunicación ha cobrado importancia a fines de 1970 con los 
movimientos obreros de la busca de formas más democráticas de comunicación durante 
el  régimen  militar.  La  comunicación  cara  a  cara  comenzó  a  ser  practicado  en  las 
organizaciones a mediados de la década de 1990 con la llegada de nuevos modelos de 
gestión  de  negocios  internacionales.  Mediante  el  estudio  de  estos  dos  formatos  de 
comunicación,  a  través  de  la  técnica  documental de  investigación y  entrevistas 
semiabiertas con los académicos y profesionales de los mercados de diferentes campos 
del conocimiento, fue posible un más profundo conocimiento acerca de sus antecedentes, 
las características y funciones y cómo estas dos formas de comunicación cara a cara 
(formales  e  informales)  interactúan  entre  sí,  de  acuerdo  a  intereses  personales  o  de 
organización.

Palabras  clave: comunicación  interna,  rumor,  comunicación  formal  cara  a  cara, 
comunicación con los empleados, el diálogo.
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Abstract

The organizational  grapevine has been studied since the World War II in the United 
States. In Brazil, this communication process has gained prominence in late 1970 with 
the labor movements looking for democratic forms of communication during the military 
regime. The formal face-to-face communication began to be practiced in organizations in 
the mid-1990s with the arrival of new models of international business management. 
Based  on  the  study  of  both  grapevine  and  formal  face-to-face  communication,  by 
bibliographic research and in-depth interviews with  academics and professionals from 
different fields of knowledge, it was possible to describe their histories, attributes and 
roles  in  organizations  nowadays,  and  how  these  two  forms  of  face-to-face 
communication (formal and informal) interact with each other, according to personal or 
organizational interests.

Key words:  Internal  Communication,  grapevine,  formal  communication  face to  face 
communication with employees, dialogue.
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INTRODUÇÃO

Os estudos sobre a rádio-peão ainda são escassos no Brasil, ao contrário do que 

acontece nos Estados Unidos, onde o assunto vem sendo analisado desde o período pós-

II Guerra Mundial. No Brasil, o termo rádio-peão surgiu no final da década d 1970, com 

o  movimento  operário,  para  designar  uma  forma  de  comunicação  específica  dos 

trabalhadores.  Atualmente,  a  rádio-peão  tem  uma  imagem  negativa  entre  as 

organizações,  inclusive  entre  a  comunicação  empresarial,  e  está  mais  ativa  nos 

momentos  de crise,  quando a  comunicação  formal  é  escassa e  os  funcionários  estão 

inseguros e ansiosos em busca de informações. 

Um formato de comunicação que carrega muitas de suas características, por ser 

feito através de contato pessoal, é a comunicação formal face a face. Surgida na década 

de 1990,  ela  apresenta  um interesse crescente  pelas  organizações,  conforme indicam 

pesquisas  da  Associação  Brasileira  de  Comunicação  Empresarial  (Aberje)  e  a  pela 

Mercer Human Resource Consulting, consultoria multinacional de Recursos Humanos. 

Exemplos  dessa  prática  são  as  reuniões  entre  chefias  e  funcionários,  encontros  que 

promovem a interação entre os funcionários em torno de assuntos referentes às empresas, 

eventos nos quais os altos executivos se reúnem com os funcionários para transmitirem 

idéias chaves para o negócio. A eficiência desse meio de comunicação – quando bem 

trabalhado – pode conseguir que as informações cheguem rapidamente aos funcionários, 

com  credibilidade,  já  que  a  informação  é  passada  pessoalmente  por  um  superior 

imediato,  e disseminada entre as equipes de trabalho através de um processo boca-a-

boca. Além disso, esse formato permite a interação entre os funcionários, que podem 

participar, tirar suas dúvidas, debater idéias. 

Esses dois formatos de comunicação, a rádio-peão e a comunicação formal face a 

face,  possuem  características  semelhantes,  exatamente  por  ocorrerem  através  de 

interações entre os funcionários de todos os níveis hierárquicos. Nesse contexto, pode-se 

traçar um paralelo entre a rádio-peão e a comunicação formal face a face com a intenção 

de tentar descobrir os pontos em comum e os divergentes entre essas duas modalidades 

de comunicação,  suas principais  características e, principalmente,  se é possível que a 

comunicação formal face a face conquiste algumas características existentes na rádio-

peão,  mesmo  sendo  um  formato  de  comunicação  proposto  pela  empresa,  e  não 

espontâneo entre os funcionários, como ocorre com a rádio-peão. Desse modo, levantou-

se a  seguinte  questão inicial:  a  comunicação  formal  face a  face tem potencial  (e  os 
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ingredientes necessários) para conquistar o mesmo envolvimento dos funcionários que a 

rádio-peão registra? Quais seriam esses ingredientes?

Algumas perguntas norteadoras contribuíram para esta busca. 

 A rádio-peão tem uma imagem negativa. Ela seria mesmo prejudicial à organização 

ou apenas uma modalidade de comunicação encontrada pelos funcionários que não 

recebem informações o suficiente dentro do ambiente organizacional? 

 Rádio-peão e comunicação formal face a face têm características semelhantes, como 

a  comunicação  verbal,  o  repasse  de  informação  feita  por  alguém  conhecido  do 

funcionário,  a  co-presença  dos  interlocutores,  entre  outros.  Esses  fatores 

aumentariam a compreensão, credibilidade e estimularia a comunicação com outras 

pessoas?

 Tais características citadas acima foram observadas na rádio-peão e transportados 

para  a  criação  de  um  novo  formato  proposto  pela  empresa  aos  funcionários,  a 

conhecida comunicação formal face a face? Ou ao elaborar formas de comunicação 

face  a  face,  os  dirigentes/gestores  da  empresa  não  têm  consciência  de  utilizar 

aspectos presentes na rádio-peão?

 Constatada essa consciência, é possível dizer que a comunicação formal face a face é 

uma tentativa de substituir a rádio-peão? Ou seria simplesmente a utilização de um 

meio eficaz de comunicação já testado e aprovado pelos trabalhadores?

O  objetivo geral deste trabalho é estudar as características e o papel da rádio-

peão e dos processos formais de comunicação face a face dentro das organizações, bem 

como  o  envolvimento  dos  funcionários  em  ambas  as  situações.  Como  objetivos 

específicos podem-se  destacar:  a  compreensão  dos  motivos  pelo  qual  a  rádio-peão 

permanece ativa e ganha sempre a audiência dos funcionários; as razões que levam as 

empresas a criar e adotar o formato de comunicação formal face a face, e a busca por 

subsídios  para  elaborar  uma  forma  de  comunicação  mais  democrática  dentro  das 

empresas, usando-se atributos desses dois formatos de comunicação.

Metodologia

A atual pesquisa estudou os dois fenômenos comunicacionais – a rádio-peão e a 

comunicação  formal  face  a  face  -  de  uma  maneira  ampla,  buscando  recuperar  suas 

origens e utilizando várias áreas de conhecimento, como a Sociologia do Trabalho, a 

Psicologia  Organizacional  e  do  Trabalho,  Administração  e  Comunicação 

Organizacional, além do Sindicalismo, na busca de visões diferenciadas que ajudem a 
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compor  um cenário mais  profundo e  detalhado desses  processos  de comunicação no 

ambiente das organizações, o que inclui a tanto a sua história quanto o cenário atual e 

suas perspectivas. 

Para  obter-se  o  resultado  pretendido  foi  utilizado  o  método  qualitativo, 

envolvendo: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas semi-abertas, com 

representantes  da  Academia  do  mercado  de  trabalho,  das  áreas  da  Sociologia  do 

Trabalho,  Psicologia  Organizacional  e  do  Trabalho,  Administração,  Comunicação 

Organizacional e Sindicatos.

Duarte  (2006),  que  define  a  técnica  como  entrevista  em profundidade  semi-

aberta, explica que:

As entrevistas são classificadas  com grande variedade de tipologias, 
geralmente caracterizadas como abertas,  semi-abertas e fechadas [...] 
As  abertas  e  semi-abertas  são  do  tipo  em  profundidade,  que  se 
caracterizam pela flexibilidade e por explorar ao máximo determinado 
tema,  exigindo  da  fonte  subordinação  dinâmica  ao  entrevistado.  A 
diferença entre abertas e semi-abertas é que as primeiras são realizadas 
a partir de um tema central, uma entrevista sem itinerário, enquanto as 
semi-abertas partem de um roteiro-base (DUARTE, 2006, p. 64)

Para este autor, a “entrevista em profundidade é um recurso metodológico que 

busca,  com  base  em  teorias  e  pressupostos  definidos  pelo  investigador,  recolher 

respostas  a  partir  da  experiência  subjetiva  de  uma  fonte,  selecionada  por  deter 

informações que se deseja conhecer” (DUARTE, 2006, p. 62). Estas características da 

técnica nos fizeram elegê-la como instrumento de coleta de dados para a pesquisa a ser 

realizada,  entendo  que  as  entrevistas  semi-abertas  possibilitariam cumprir  o  objetivo 

almejado inicialmente. A entrevista semi-aberta parte da intenção de seguir um roteiro, 

conforme detalha Duarte (DUARTE, 2006, p. 66), baseado no problema de pesquisa, 

restringindo  os  questionários  em  poucas  perguntas,  mas  dando-nos  a  liberdade  de 

explorar as respostas ao máximo.

Desse  modo,  para  a  realização  das  entrevistas  desta  pesquisa,  utilizou-se  um 

roteiro de perguntas (ver Anexo 1, p. 162). As entrevistas semi-abertas foram realizadas 

entre  25  de  setembro  de  2009  e  23  de  novembro  de  2009,  sendo  que  todas  foram 

gravadas,  tiveram duração de aproximadamente  uma hora e ocorreram nos locais  de 

trabalho  dos  entrevistados,  com exceção  da  entrevista  do  vice-presidente  da  Central 

Única dos Trabalhadores (CUT) José Lopez Feijóo, que preferiu ser entrevistado na sede 

do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A íntegra de cada uma dessas entrevistas está 

disponível em “Anexos” (p. 162).
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No total, foram consultados 14 representantes das áreas de conhecimento acima 

descritas,  da  Academia  e  do  mercado  de  trabalho,  e  13  concordaram  em  conceder 

entrevistas. Foram eles: Profª. Mª Lucieneida Dováo Praun, de Sociologia do Trabalho; 

Profª. Drª. Maria do Carmo Fernandes Martins e Profª. Mª. Marli Donizeti de Oliveira, 

de Psicologia Organizacional e do Trabalho; Prof. Dr. Izidoro Blikstein e Elaine Saad, de 

Administração;  Afonso Champi  Jr,  Elisa  Prado,  Profª.  Drª  Sidinéia  Gomes  Freitas  e 

Suzel  Figueiredo,  de  Comunicação;  Luiz  Cláudio  Marcolino,  Paulo  Lage  e  Sérgio 

Nobre,  dos  Sindicatos.  Um objetivo  diferenciado  moveu  a  entrevista  de  José  Lopez 

Feijóo, que foi coletar dados históricos da rádio-peão e dos meios de comunicação entre 

os trabalhadores, desde os anos 1970. 

Este  trabalho  está  dividido  em  quatro  capítulos.  O  primeiro  deles,  “A 

Comunicação dentro das Organizações”, mostra um perfil, a partir de uma visão crítica, 

da  comunicação  formal  praticada  hoje,  nas  organizações,  com  destaque  para  a 

comunicação formal face a face. O Capítulo II, “A Rádio-Peão: Comunicação entre os 

Funcionários”,  analisa  a  comunicação  informal  e  as  origens  e  principais  pesquisas 

realizadas  sobre a  rádio-peão.  O capítulo  seguinte,  “A Visão de  diferentes  Áreas  de 

Conhecimento”,  faz  uma  apanhado  dos  dados  coletados  durante  as  entrevistas  com 

representantes  das  diversas  áreas  de conhecimento  consultadas.  Finalmente,  o  quarto 

capítulo,  “Rádio-peão  &  Comunicação  Formal  Face  a  Face:  Análise  do  Material 

Coletado”, compara as diversas visões de cada um dos itens englobados na pesquisa e já 

abre espaço para as primeiras reflexões sobre o tema proposto. 
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Comunicar resume-se, na maior parte do tempo, a transmitir uma informação.
Jean François Chanlat

CAPÍTULO I 

A COMUNICAÇÃO DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES

A comunicação permeia todos os âmbitos da organização. A todo o momento, em 

todos os níveis hierárquicos, pessoalmente ou com a ajuda de algum tipo de equipamento 

e/ou mídia, lendo, ouvindo, observando, argumentando. Esta comunicação interna, que 

faz parte do dia-a-dia das pessoas que convivem dentro de uma organização, é definida 

por  Wilson  Bueno  (2008,  on-line)  como  “o  processo  de  relacionamento  de  uma 

organização com os seus públicos internos e dos públicos internos entre si”1. 

A  frase,  que  pode  parecer  simples  à  primeira  vista,  vale  uma  reflexão  para 

descobrirmos sua profundidade. Ao desmembrá-la e analisando sua parte final - ou seja, 

‘[o  processo  de  relacionamento]  dos  públicos  internos  entre  si’  –  percebemos  a 

comunicação como inter-relações entre os funcionários, sejam quais forem os cargos que 

ocupam,  os  departamentos  para  os  quais  trabalham ou  se  estes  relacionamentos  são 

profissionais ou pessoais. Independente de qualquer sistematização, a comunicação no 

interior da organização acontece livre da vontade ou imposição de pessoas ou grupos. 

Rudimar Baldissera (2008, p.170), inclusive, avalia que a conversa entre amigos sobre a 

organização onde trabalham juntos, mesmo que aconteça nos momentos de lazer durante 

o final de semana, é um tipo de comunicação organizacional. Conforme este autor,

Na perspectiva  de  sua  complexidade,  a  comunicação  organizacional 
não se qualifica como simples estratégia de controle e/ou sistema de 
transferência de informações. Ela abarca todo o fluxo de sentidos em 
circulação  que,  de  alguma  forma,  disser  respeito  à  organização. 
(BALDISSERA, 2008, p. 169)

Já a  primeira  parte  da  frase  acima  citada,  formulada  por  Wilson  Bueno –  ‘o 

processo de relacionamento de uma organização com os seus públicos internos’ – nos 

direciona a um outro tipo de inter-relacionamento. Aqui, entra a comunicação feita por 

um sujeito (a organização) direcionada aos demais funcionários da empresa e que, na 

maior parte das vezes, é preparada por uma equipe de funcionários que gerencia essas 

mensagens. Essa equipe de gerenciadores da informação, muitas vezes organizadas em 

1 Curso on-line “Comunicação Interna”, oferecido pela Comtexto Comunicação e Pesquisa, ministrado 
pelo Prof. Dr. Wilson da Costa Bueno e realizado pela autora no 1º semestre de 2008.
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departamentos,  também é chamada de “comunicação interna” e,  conforme Margarida 

Kunsch, significa

[...] um setor planejado, com objetivos bem definidos, para viabilizar 
toda  a  interação  possível  entre  a  organização  e  seus  empregados, 
usando ferramentas da comunicação institucional e até da comunicação 
mercadológica (para o caso do endomarketing ou marketing interno). 
Portanto, a comunicação interna corre paralelamente com a circulação 
normal da comunicação que perpassa todos os setores da organização, 
permitindo seu pleno funcionamento. (KUNSCH, 2003, p. 154)

Este trabalho é planejado cuidadosamente,  já que envolve a palavra oficial  da 

empresa  bem como  o  desenvolvimento,  produção  e  divulgação  dessa  mensagem em 

vários veículos de comunicação. Gaudêncio Torquato do Rego também cita a “missão 

básica  da  comunicação  interna”,  que  é  “contribuir  para  o  desenvolvimento  e  a 

manutenção de um clima positivo, propício ao cumprimento das metas estratégicas da 

organização e ao crescimento continuado de suas atividades e serviços e à expansão de 

suas linhas de produtos.” (TORQUATO DO REGO, 2004, p.54)

Fica claro, com essa reflexão, que dois conceitos tão diversos são nomeados, na 

maior  parte  das  vezes,  com  a  mesma  expressão:  “comunicação  interna”.  E  é  fácil 

perceber  que  essa  nomenclatura  acaba  por  gerar  certa  confusão,  fazendo  com  que 

empresas,  profissionais  da  comunicação  e  funcionários  passem  a  não  reconhecer  a 

diferenciação entre uma e outra. Wilson Bueno ainda nos adverte:

[...]  as  organizações  costumam  achar  que  existem  pessoas  ou 
departamentos que centralizam ou ‘fazem’ a comunicação interna. Pode 
ser o RH, mas pode ser o departamento ou gerência de comunicação 
interna. Isso não é só errado, mas perigoso. A comunicação interna é 
feita  por  todo  o  mundo  e,  portanto,  todos  devem estar  capacitados, 
motivados e convidados para realizá-la. [...] Não se pode confundir a 
gestão do processo com o próprio processo. E, infelizmente, é isso que 
normalmente ocorre. (BUENO, 2008, on-line)1

Uma terceira  definição,  que  muitas  vezes  também leva  essa  denominação  de 

“comunicação interna”, são as mensagens veiculadas através de documentos oficiais da 

empresa. William Werther Jr. e Keith Davis esclarecem esse conceito, explicando que 

“existem dois  tipos  de sistemas  de comunicação em uma organização,  o  formal  e  o 

informal”,  sendo que a  comunicação  formal  é  estabelecida  “pela  organização  para a 

conduta  oficial  de  suas  atividades.  São  exemplos,  instruções  sobre  o  trabalho, 

levantamentos, relatórios e boletins” e a comunicação informal “surge espontaneamente 

da interação social das pessoas na organização” (WERTHER JR.; DAVIS, 1983, p. 381-

382). 

17



Como todos  estes  conceitos  estarão  muito  presentes  neste  estudo,  é  essencial 

fundamentar  esta  diferenciação  logo de início,  para  evitar  futuras  incoerências  e  não 

incorrer em novos (ou antigos) enganos. Por esse motivo, no decorrer deste trabalho, 

chamaremos de comunicação interna a este processo comunicacional que ocorre no dia-

a-dia  da  empresa  envolvendo  todos  os  seus  funcionários;  adotaremos  o  termo 

Comunicação com os funcionários para as equipes de profissionais especializados  ou 

dedicados exclusivamente a este trabalho na gestão e divulgação da comunicação oficial, 

e de comunicação formal às mensagens veiculadas pelos diversos canais de comunicação 

oficiais de uma organização, planejada e elaborada pela equipe de Comunicação com os 

funcionários, com o objetivo de chegar a todos os funcionários da organização. 

Mas é preciso ter em mente que estes conceitos caminham juntos, entrecruzam-

se.  Afinal,  a  comunicação formal  é  apenas parte  de um processo complexo,  que é a 

comunicação interna. E a equipe ou departamento de Comunicação com os funcionários 

também faz parte de um todo, o quadro de funcionários da organização.

Feita  esta  primeira  avaliação  sobre  o  processo  comunicacional  que  acontece 

dentro  das  organizações,  trataremos  mais  detalhadamente  do  sistema  formal  de 

comunicação  e  do papel  ocupado pela  Comunicação  com os  funcionários.  Quanto  à 

comunicação  informal,  reservamos  o  Capítulo  II  deste  trabalho  para  tratar  de  suas 

definições e principais características.

1. A comunicação formal

Uma parte importante da comunicação interna é realizada através das mensagens 

enviadas pela organização – diretoria ou cúpula administrativa – aos demais funcionários 

que dela fazem parte. Denominada de comunicação formal, ela 

compõe-se de todos os canais e meios de comunicação estabelecidos de 
forma  consciente,  deliberada  e  planejada  segundo  a  estrutura 
organizacional,  e de onde provém a criação de um modelo formal e 
padronizado de  comunicações  orais  e  escritas.  (GRANDO,  2008,  p. 
228)

Ainda de acordo com Giselle Grando (2008, p.228), a comunicação formal está 

presente em toda a organização “para que todas as instâncias mantenham o foco nos 

objetivos  e  metas,  desempenhando  suas  tarefas  e  papéis  conscientes  da  missão  e 

imbuídos da filosofia da organização”. Para que esta comunicação ocorra efetivamente – 

desde  o  planejamento  de  “o  que”  e  “como”  informar,  à  produção  e  circulação  das 

mensagens, - a área de Comunicação com os funcionários tem papel fundamental neste 
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processo. A responsabilidade da Comunicação com os funcionários é de fazer chegar a 

todos os públicos internos da organização as mensagens oriundas da diretoria,  com a 

utilização  de  diferentes  veículos  ou  canais  de  comunicação,  para  que  a  informação 

chegue de uma forma organizada, padronizada e persuasiva. Giselle Grando (2008) ainda 

aprofunda  a  questão,  referindo-se  à  importância  da  comunicação  formal  para  a 

organização:

O funcionamento  da  rede  formal,  normalmente  é  planejado  visando 
atingir os objetivos organizacionais por meio de planos de comunicação 
que padronizam os meios e as mensagens. E esta rede é mais focada 
nos estudos de comunicação e no trabalho, tanto dos profissionais de 
comunicação  como  dos  gestores,  uma  vez  que  é  o  elemento 
fundamental da comunicação organizacional. (GRANDO, 2008, p. 229)

A comunicação formal que ocorre dentro das organizações é totalmente prevista e 

cumpre uma série de regras, que podem apresentar-se explícita ou implicitamente (as 

convenções  aprendidas  no  dia-a-dia  das  empresas,  entidades,  associações),  conforme 

explicam Michael Papa, Tom Daniels e Barry Spiker (2007). Esses autores chamam a 

atenção para um fator essencial na comunicação formal: “O conceito de hierarquia está 

tão arraigado na vida organizacional que a comunicação formal é usualmente descrita em 

termos  de  três  direções  de  fluxo  de  mensagens  dentro  do  sistema  hierárquico: 

ascendente2, descendente3 e horizontal4.” (PAPA; DANIELS; SPIKER, 2007, p. 51).

Dessa forma, podemos perceber que a comunicação formal é constituída pelas 

mensagens veiculadas pelos canais oficiais de comunicação (dos quais falaremos mais 

adiante), que estão sob a regência de uma equipe de funcionários especializada pare este 

fim, a Comunicação com os funcionários, e cujos objetivos, nas palavras de Gaudêncio 

Torquato do Rego (1986, p. 63), “visam assegurar o funcionamento ordenado e eficiente 

da empresa”. 

Este modelo estruturado pode causar a impressão de que a comunicação formal 

reflete uma verdade absoluta dentro da organização, já que é determinada pela cúpula 

administrativa, o que não é correto. Ainda citando Giselle Grando (2008, p. 235):

A  comunicação  formal,  quando  estabelecida  pela  administração, 
pretende ser uma fonte absoluta de informações verídicas e confiáveis, 
que atende a todas as necessidades comunicacionais do indivíduo no 

2 Comunicação ascendente – “são as pessoas situadas na posição inferior da estrutura organizacional que 
enviam à cúpula suas informações, por meio de instrumentos planejados” (KUNSCH, 2003, p. 85).
3 Comunicação descendente  – “liga-se ao processo de informações da cúpula diretiva da organização para 
os subalternos, isto é, a comunicação de cima para baixo” (KUNSCH, 2003, p. 85)
4 Fluxo horizontal (ou lateral) – “é a comunicação entre os pares e as pessoas situadas em posições 
hierárquicas semelhantes”. (KUNSCH, 2003, p. 85)
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que se refere à organização, e em muitos momentos, acaba sendo um 
instrumento que reafirma a hierarquização, o sistema de autoridade. 

A comunicação formal faz parte de um processo que a envolve, a comunicação 

interna, e apenas esse todo pode carregar as verdades de cada um dos funcionários ou de 

grupos,  saciar  as  necessidades  de interação  e troca  de informações  e  acompanhar  as 

mudanças  constantes  dos  públicos  internos  da  organização.  E  a  visão  de  que  a 

comunicação formal “é algo fechado, acabado, como acreditam alguns profissionais da 

área e administradores” (GRANDO, 2008, p. 235), cria uma espécie de armadilha onde a 

comunicação  formal,  engessada,  não  consegue  se  aproximar  dos  funcionários.  Este 

quadro  sugere  uma  reflexão,  a  ser  iniciada  a  partir  de  uma  questão:  o  trabalho  da 

Comunicação  com os  funcionários  deve  girar  em torno  da  imposição  de  modelos  e 

informações ou ser uma facilitadora de interações, gerando comunicação? 

2. Impor ou facilitar a comunicação?

O papel da área de Comunicação com os funcionários é levar ao conhecimento 

de  toda  a  comunidade  organizacional  as  informações  e  posicionamentos  vindos  da 

diretoria  ou  da  cúpula  administrativa.  No  cenário  empresarial  da  atualidade,  essa 

comunicação pode acontecer como uma simples imposição de informações selecionadas 

ou censuradas ou pode funcionar de uma maneira mais democrática, incentivadora do 

diálogo aberto.

Para ilustrar a primeira situação, William Werther Jr.  e Keith Davis (1983, p. 

380) descrevem três modos de pensar de altos executivos (hipotéticos, mas que refletem 

a realidade) e como essa política de comunicação se reflete negativamente no ambiente 

corporativo: 

É  essencial  que  os  empregadores  tenham  atitudes  de  comunicação 
positivas  que estimulem a livre comunicação.  Se os  administradores 
tiverem a atitude, ‘Eu lhes direi o que quero que saibam’, o clima de 
comunicação  será  pobre.  Se  disserem,  ‘Vou  esperar  até  que  me 
perguntem’, a comunicação será limitada. E  se  disserem, ‘Se não me 
compreendem devem dizer-me’, haverá muitos mal-entendidos. Todas 
as organizações necessitam de um ambiente de comunicação positivo, 
pró-ativo. (WERTHER JR; DAVIS, 1983, p. 380)

Esta  forma  de  pensar  e  agir  está  intimamente  relacionada  ao  modo  como  a 

organização  vê  e  trata  seus  funcionários  e,  consequentemente,  no modo em que são 

planejados os veículos de comunicação destinados a estes mesmo funcionários. Wilson 

Bueno  (2008 on-line)  explica  que  “as  organizações,  na  verdade,  têm  pensado  os 

funcionários  como  objeto  e  não  como  protagonistas  e  valem-se  deles  apenas  para 
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reforçar  as  opiniões,  decisões  tomadas  no  topo  da  administração.”  As  organizações 

“agem assim também no momento em que definem os seus veículos de comunicação” e, 

desse modo, “desestimulam a troca de experiências, inibem a crítica e a auto-crítica, e, 

especialmente, sufocam a participação.” (BUENO, 2008, on-line)1.

Podemos  encontrar  esse  comportamento  organizacional  no  estudo  de  caso 

realizado  por  João  Curvello  (1993),  em uma instituição  financeira  brasileira  que  ele 

denominou de “Organização B”. No início da década de 1980, a Organização B possuía 

“veículos  de comunicação não-oficiais,  que surgiam no interior  das  dependências  do 

Banco, como forma de suprir as carências internas de informação, e também como forma 

de construir uma identidade de pertencimento, de grupo.” A princípio, “essas iniciativas 

não-oficiais  eram  incentivadas  pela  estrutura  formal  e  até  mesmo  propagadas  pelo 

principal veículo oficial.” (CURVELLO, 1993, p.111)

Mesmo  sendo  aprovadas  pela  diretoria  da  organização,  essas  publicações, 

conforme detalha o pesquisador, 

foram tema de uma discussão entre o departamento de Organização e 
Métodos  e  as  áreas  de  comunicação  do  Banco  entre  1983  e  1984, 
terminando  com  um  parecer  emitido  por  uma  das  áreas  de 
comunicação, em 04.06.84, despachado pelo então vice-presidente de 
administração em 19.07.84. O parecer considerava ‘válida a iniciativa 
de caráter não-oficial, principalmente por concorrer para amenizar as 
rígidas rotinas de trabalho dos Centros de Processamento, permitindo 
maior integração e motivação dos funcionários, através da veiculação 
de matérias diversas,  onde se destacam as voltadas para a formação 
profissional’.  [...]  O  despacho  do  vice-presidente  passou  ao 
departamento de organização e métodos a responsabilidade de controlar 
as publicações para que não se afastassem da ‘linha traçada de simples 
amenidades e informações genéricas’. (CURVELLO, 1993, p.89-90)

Nesse  momento,  já  se  percebe  a  interferência  da  diretoria  nos  periódicos 

produzidos  pelos  funcionários,  que  teriam permissão  de  continuar  desde  que  apenas 

publicassem amenidades.  Mas  não  foi  isso  o  que  aconteceu,  já  que  alguns  boletins 

“enveredavam pela polêmica, trazendo acusações, queixas e reclamações sobre o Banco 

e sobre a situação política e econômica do País.” (CURVELLO, 1993, p.114). E esta 

atitude, como não podia deixar de ser, 

causou apreensão nos escalões superiores, que viram, de imediato, a 
necessidade de controlar as manifestações informais.  [...]  as áreas de 
comunicação eram constantemente cobradas no sentido de estudarem e 
classificarem  essas  publicações  informais,  para  posterior 
‘regulamentação e padronização’. (CURVELLO, 1993, p.114)
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Depois de um novo processo de reestruturação, em 1995, ficou constatado que 

“os  veículos  de  pauta  editorial  mais  diversificada  teriam sido  praticamente  extintos, 

restando, apenas,  aqueles de uma página e que se limitavam a resumir  e traduzir  os 

informativos oficiais”. (CURVELLO, 1993, p. 119).

Neste  cenário  descrito  por  João  Curvello  é  fácil  verificar  que  o  papel  da 

Comunicação  com  os  funcionários  não  foi  o  de  facilitador  das  interações  ou  da 

comunicação,  mas  o de  impor  um modelo  ou  idéias  pré-aprovadas  pela  diretoria  da 

organização.  Infelizmente,  este  modo  de  ver  a  Comunicação  com  os  funcionários 

acontece muito mais do que imaginamos ou do que deveria acontecer. Sidinéia Freitas 

(2008a) analisa esta situação com base em estudos realizados nos processos de liderança:

Fato comum de se verificar no mundo do trabalho é a interdição da fala 
do outro, na medida em que superiores, líderes e seus fiéis liderados 
colocam-se  como  detentores  da  verdade.  Fica  clara  a  intolerância, 
simplesmente porque alguém procurou ampliar o debate e introduziu 
considerações sem utilidade imediata. (FREITAS, 2008a, p. 145)

Tal política, definida por Margarida Kunsch como “política de avestruz”, precisa 

ser  substituída  pelo  diálogo,  pela  transparência,  pelos  inter-relacionamentos.  Ainda 

conforme esta pesquisadora é necessário “manter um diálogo aberto entre a direção e os 

empregados e possibilitar a existência de canais livres e eficientes de comunicação. Os 

fatos negativos devem fazer parte das publicações internas.” (KUNSCH, 2003, p. 160).

Esta  visão  diferenciada  da  Comunicação  com  os  funcionários,  como 

patrocinadora  da  comunicação  entre  os  funcionários  de  todos  os  níveis  hierárquicos 

exige um pré-requisito: que seja estratégica. Margarida Kunsch resume o que seja esta 

característica:

A  primeira  constatação  que  podemos  fazer  é  a  necessidade  de 
considerarmos  a  comunicação  interna  como  uma  área  estratégica, 
incorporada  no  conjunto  da  definição  de  políticas,  estratégias  e 
objetivos funcionais da organização. Deve existir total assimilação da 
idéia por parte da cúpula diretiva, dos profissionais responsáveis pela 
implantação  e  dos  agentes  internos  envolvidos.  Caso  contrário,  os 
programas a serem levados a efeito correrão o risco de ser parciais e 
paliativos. (KUNSCH, 2003, p. 156)

 
Um  papel  de  facilitadora  da  comunicação,  no  sentido  de  incentivar  e 

proporcionar  meios  para  o  diálogo,  a  troca  de  informações  e  sugestões,  deve  ser 

incorporado  pela  cúpula  administrativa  e  pela  Comunicação  com  os  funcionários. 

Traçando um paralelo com a definição de comunicação empresarial estratégica, feita por 
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Wilson  Bueno  (2007,  101-104),  podemos  inferir  que  a  Comunicação  com  os 

funcionários, para ser estratégica, precisa: 

 participar  da tomada  de  decisões  da empresa.  Para isso,  é  necessário  que ao 

menos um executivo da área tenha tenham participação efetiva na diretoria ou cúpula 

administrativa, contribuindo com a tomada de decisões. Sem isso, a Comunicação com 

os funcionários continua a ser semelhante à atual comunicação empresarial descrita por 

Wilson Bueno:  “tática,  operacional,  gerando, no máximo,  alguns  resultados  pontuais, 

ainda que eles, por um viés do mercado, gerem ‘casos de sucesso’ e prêmios, disputados 

ardentemente por executivos que anseiam por reconhecimento” (BUENO, 2007, p. 101);

 a empresa  deve ter  uma cultura  de comunicação,  onde todos  os  funcionários 

estejam informados  e  formados  sobre  a  empresa  onde  trabalham,  num ambiente  de 

transparência e interação. Afinal,  “se a comunicação é estratégica, ela permeia toda a 

organização e pode ser percebida pela capacitação (em comunicação) das secretárias, das 

telefonistas, dos motoristas, das senhoras simpáticas que servem o cafezinho às visitas, 

dos seus principais executivos, etc etc.” (BUENO, 2007, p. 103);

 a  Comunicação  com  os  funcionários  deve  estar  alinhada  aos  objetivos  da 

organização, atenta às mudanças de mercado e ter autonomia para rever e reorganizar o 

planejamento  de  acordo  com  as  necessidades  internas,  contribuindo  sempre  com  o 

esclarecimento  e  participação  dos  funcionários.  Atualmente,  conforme  define  Bueno 

(2007,  p.  104),  “as  nossas  organizações  [...]  ainda  estão  atreladas  a  procedimentos 

tradicionais em que a comunicação não se define, efetivamente, como instrumento de 

inteligência empresarial”;

 finalmente,  é  necessário  a  consciência  de  que  é  preciso  investir  (não  apenas 

dinheiro,  mas  tempo,  pessoal,  espaços  de  interação,  entre  outros)  para  que  a 

Comunicação  com os  funcionários  tenha  oportunidade  de  incentivar  o  diálogo  entre 

todos  os  níveis  hierárquicos.  “Para  a  maioria  das  organizações  a  comunicação 

empresarial continua sendo um gasto, um risco, algo que se pode descartar ao sabor das 

circunstâncias.” (BUENO, 2007, p. 105).

Partindo dessa visão, que poderíamos chamar “ideal” da Comunicação com os 

funcionários, passaremos a uma análise de como são formadas, na atualidade, os equipes 

de Comunicação  com os  funcionários  no Brasil,  de  acordo com essas  características 

ideais que ressaltamos acima.  
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3. O atual cenário brasileiro da Comunicação com os funcionários

A  partir  dos  anos  1990,  começaram  a  acontecer  mudanças  no  mundo 

organizacional, tanto do ponto de vista dos empresários e altos executivos, quanto dos 

trabalhadores. Novas políticas nos processos de produção começaram a ser incorporadas 

devido à  competição  mundial.  Os inter-relacionamentos  e  as formas de comunicação 

precisaram mudar.  Os próprios consumidores  começaram tornaram-se mais  exigentes 

quanto  aos  seus  direitos,  à  qualidade  dos  produtos,  procedência  de  matérias  primas 

usadas nas indústrias, responsabilidades sociais, econômicas e ambientais das empresas.

As  empresas  também  se  modificaram,  quebrando  redomas.  Os 
empresários deixaram as salas bem refrigeradas e foram visitar o chão 
de fábrica [...] Na comunicação interna, as empresas começaram a focar 
melhor o clima organizacional. A pesquisa interna se fortaleceu. Antes 
de definir e adotar políticas de comunicação externa, a empresa decidiu 
examinar o grau da temperatura interna. A pesquisa passou, assim, a 
mapear  as  expectativas,  os  anseios,  as  angústias,  as  alegrias  da 
comunidade e os distúrbios gerados pela questão salarial, pelo ambiente 
físico  da  empresa,  pelo  tipo  de  cultura  e  pelo  tipo  de  gestão. 
(TORQUATO DO REGO, 2004, p.8)

Todas essas mudanças geraram, como define Fábio França (1997) “um público 

interno de novo perfil”:

Hoje,  os  empregados  são  muito  mais  conscientes,  responsáveis, 
inquiridores e atentos às cobranças das empresas em todos os setores. 
Assumiram  novas  funções,  têm  participação  real  no  programa  de 
produção.  Aprenderam a formar  novas  equipes  de  trabalho em suas 
células de manufatura, administrando-as completamente. [...] Discutem 
a melhor forma de se fazer o trabalho, [...] se comunicam com muito 
maior  freqüência  e  profundidade  do  que  anteriormente.  (FRANÇA, 
1997, p.7)

Com essas mudanças, Fábio França afirma que também “mudou de forma clara o 

posicionamento da empresa e dos empregados em relação à comunicação”, o que torna 

“urgente  encontrar  novos  caminhos  para  o  estabelecimento  de  boas  propostas  de 

comunicação para as empresas de hoje.” (FRANÇA, 1997, p. 7)

Mas  o  quanto  a  Comunicação  com os  funcionários  mudou  nestes  anos?  Para 

tentar esclarecer esta questão, mostraremos alguns dados de duas fontes de pesquisa, que 

apresentaram estudos referentes à Comunicação com os funcionários entre os anos de 

2002 e 2007: a consultoria de Recursos Humanos Mercer Human Resource Consulting e 

a  Associação  Brasileira  de  Comunicação  Empresarial  (Aberje),  através  do  Instituto 

Aberje de Pesquisa (DatAberje).
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Para  elaborar  a  “Raio  C  -  4ª  Pesquisa  e-Facts  Mercer  sobre  Comunicação 

Organizacional”, pesquisa  realizada pela Mercer Human Resource Consulting entre 22 

de junho e 23 de julho de 2004, foram consultadas 114 empresas, em todo o Brasil. Já a 

“Pesquisa de Comunicação Interna 2007”5, divulgada pela Aberje, coletou dados de 164 

empresas, entre os dias 01 e 22 de agosto de 2007. Vale destacar que esta última incluiu, 

para efeitos comparativos, os resultados obtidos das edições anteriores da pesquisa, em 

2005 e 2002. 

Dentro do conteúdo pesquisado por estes trabalhos, iremos destacar três itens que 

contribuirão para termos uma imagem aproximada de como está a Comunicação com os 

funcionários neste início de século XXI: o posicionamento da área para a organização, a 

estrutura da equipe e os investimentos. 

Tanto  a  pesquisa  “Raio  C -  4ª  Pesquisa  e-Facts  Mercer  sobre  Comunicação 

Organizacional”  quanto a “Pesquisa de Comunicação Interna 2007” detectaram uma 

contradição das empresas entrevistadas no que se refere ao posicionamento destas junto 

à comunicação e, mais especificamente, à Comunicação com os funcionários. Mesmo 

sendo destacadas como áreas fundamentais para a organização, a maioria das empresas 

não a usa com inteligência ou estrategicamente.   

Na  pesquisa  realizada  pela  Mercer  Human  Resource  Consulting,  conforme 

mostram os Gráficos 1 e 2, 98% das empresas consideram a “comunicação interna”6 

fundamental para o sucesso da empresa, 72% valorizam muito a comunicação,  69% 

percebem a comunicação interna como uma ferramenta estratégica e 97% acreditam que 

ela seja essencial para tornar os funcionários comprometidos com os objetivos e sucesso 

da organização. Apesar disso, 38% das empresas pesquisadas acreditam que o conteúdo 

da comunicação interna não reflete os objetivos do negócio e 49% delas afirmam que os 

funcionários não entendem a visão, a missão e os valores da empresa. Em resumo, as 

organizações vêem que a Comunicação com os funcionários é importante, elas investem 

na área, mas ainda não são capazes de planejar o que é essencial,  para o interesses 

dessas organizações, informar aos públicos internos.

5 A “Pesquisa Comunicação Interna 2007”, da DatAberje/ Aberje, está disponível no endereço 
<http://www.aberje.com.br/novo/pesquisa_aberje/pesquisa_Com_Interna_2007.pdf>. Último acesso em 13 
fev 2009.
6 Entendemos, nestes casos, que a comunicação interna citadas nas duas pesquisadas refere-se à 
Comunicação com os funcionários e não ao processo de comunicação interna das organizações, conforme 
detalhamos no início deste capítulo.
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Gráfico 1

Fonte: Mercer Human Resource Consulting, 2004
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Gráfico 2

Fonte: Mercer Human Resource Consulting, 2004
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A “Pesquisa de Comunicação Interna 2007”, da Aberje, mostra que em 68,9% 

existe  um  plano  integrado  de  comunicação  (Gráfico  3),  porém  os  dados  coletados 

indicaram que 

[...]  não  existe  um  plano  integrado  de  comunicação  em  49%  das 
empresas do ramo de serviços e em 57% das indústrias. Nas empresas 
que não têm um plano integrado, 41% dos entrevistados afirmaram que 
a comunicação é vista pela alta gestão como área estratégica (67,7% na 
amostra), e 39% disseram que a mesma é percebida como área de apoio 
(22,6% na amostra)7. (PESQUISA COMUNICAÇÃO INTERNA 2007, 
2007, p.14)

Gráfico 3

Fonte: Pesquisa Comunicação Interna 2007 / Aberje

Pode-se  observar,  também  na  Gráfico  3,  que  a  quantidade  de  empresas  que 

tinham um plano integrado de comunicação diminuiu,  quando se comparam os dados 

coletados  em 2005 e 2007. Além disso,  o número  de empresas  que realizam apenas 

ações de comunicação aumentou,  comparando-se os resultados de 2005 em relação a 

2007.  Dessas  informações  podemos  inferir  que,  a  área  de  Comunicação  com  os 

funcionários pode ser vista como estratégica, na teoria. A prática das organizações, no 

entanto, mostra o contrário.  

7 Para compreender melhor essas proporções, é importante saber que do total das empresas entrevistadas, 
53% são indústrias, 39% são prestadoras de serviços e 7,9% são do ramo de comércio. (PESQUISA 
COMUNICAÇÃO INTERNA 2007, 2007, p.13).
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No que  se  refere  à  estrutura  da  Comunicação  com  os  funcionários,  as  duas 

pesquisas em questão avaliam que Recursos Humanos tem uma forte ascendência sobre 

a área e que as equipes são bastante enxutas. A “Raio C - 4ª Pesquisa e-Facts Mercer 

sobre Comunicação Organizacional” (MERCER, 2004, p.11-33) indicou que:

 63%  das  empresas  possuem  área  específica  de  Comunicação  com  os 

funcionários, sendo 45% delas subordinada a Recursos Humanos; 

 46% dos entrevistados afirmaram que a equipe de Comunicação com os 

funcionários é formada por um ou dois profissionais; 

 Em  14%  do  total  pesquisado  não  há  um  profissional  que  se  dedique 

exclusivamente  à área,  ou seja,  as  pessoas acumulam as atribuições  da 

Comunicação com os funcionários com outras funções. 

Por sua vez, a “Pesquisa de Comunicação Interna 2007” mostra que no ano de 

2007 a Comunicação com os funcionários passou a se reportar também a áreas como 

Assuntos Corporativos / Institucionais e até mesmo à presidência da empresa (Gráfico 

4),  sendo  que  em  sua  maior  parte,  o  departamento  fica  sob  a  responsabilidade  de 

Comunicação/Relações Públicas.

Gráfico 4
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Fonte: Pesquisa Comunicação Interna 2007 / Aberje
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Também foi constatado um aumento do número de empresas que têm entre 4 e 5 

integrantes  na  equipe  de  Comunicação  com  os  funcionários,  mas  em  40,2%  das 

empresas a equipe está reduzida a até 3 integrantes (Gráfico 5).

Gráfico 5

Fonte: Pesquisa Comunicação Interna 2007 / Aberje

Se observamos que as equipes  são reduzidas e  que metade ou quase metade 

delas não faz parte da área de Comunicação da empresa, analisaremos agora o quanto as 

empresas estão dispostas a investir em Comunicação com os funcionários. De acordo 

com a “Raio C - 4ª Pesquisa e-Facts Mercer sobre Comunicação Organizacional”, 64% 

dos gestores de Comunicação com os funcionários não obtêm recursos suficientes para 

realizar seu trabalho. Isso é fácil de perceber quando vemos que o investimento anual 

em Comunicação  com os  funcionários,  em 44% das  empresas  ouvidas  pela  Mercer 

Human Resource Consulting, não ultrapassou R$ 50 mil, em 2004 (Gráfico 6). 
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Gráfico 6
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Fonte: Mercer Human Resource Consulting, 2004

Apesar de adotar valores superiores aos postulados pela Mercer Human Resource 

Consulting, a pesquisa realizada pela Aberje demonstra uma concentração nos itens que 

equivalem aos valores mais baixos de investimento (Gráfico 7). Nota-se também que os 

investimentos  abaixo  de  R$  500  mil  ao  ano  cresceram,  enquanto  houve  queda  nos 

investimentos feitos entre R$ 500 mil e R$ 3 milhões.

Gráfico 7

Comunicação Interna : investimento atual
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Finalmente, salientamos duas constatações feitas pelas pesquisas no que se refere 

aos públicos internos das organizações. A primeira delas foi identificada pela Mercer 

Human Resource Consulting, ao solicitar que as empresas entrevistadas apontassem os 

desafios  apresentados  para  a  “função  Comunicação  Interna”  nas  organizações. 

Ressaltamos as mais importantes para este estudo, pinçadas do Gráfico 8:

 nivelar as informações (69%) – ou seja, nem todos os funcionários recebem 

a mesma quantidade de informações ou as recebem incompletas;

 comunicar-se  com  todas  as  unidades  da  organização  (63%)  –  os 

funcionários  alocados  em  outras  unidades  que  não  a  matriz  também 

recebem menos informações;

 Fazer  a  liderança  assumir  o  seu  papel  (67%),  o  que  acarreta  o  item 

‘promover  a  credibilidade  da  liderança’  (33%)  –  esses  dois  pontos  são 

essenciais,  conforme veremos  adiante,  para  se  promover  a comunicação 

formal face a face nas organizações. Por hora, chama-nos a atenção que a 

pesquisa  demonstra  que  as  lideranças  não  se  envolvem no processo  de 

comunicação e têm pouca credibilidade junto aos funcionários. 

Gráfico 8
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Comunicação Interna: necessidade de informação
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A segunda questão que é importante avaliar são as respostas à questão “Pensando 

na Comunicação Interna de sua empresa, do ponto de vista dos funcionários, você diria 

que:”, proposta pela Aberje às suas 164 empresas entrevistadas (Gráfico 9). O número de 

empresas que afirmam atender as necessidades de informação de seus públicos internos 

tem apresentado crescimento desde 2002, mas ainda é minoria. Já o número de empresas 

que admitem atender parcialmente essas necessidades tem diminuído, em comparação às 

pesquisas dos anos anteriores, mas ainda representam 64,4% do total entrevistado.   

Gráfico 9

Fonte: Pesquisa Comunicação Interna 2007 / Aberje

De todas estas observações,  podemos concluir  que as organizações,  na última 

década, têm mudado seu discurso no que se refere à importância da comunicação interna, 

mas  pouco  têm  feito  para  contribuir  com  esse  processo.  Apesar  de  dizerem  que 

valorizam o processo de  comunicação  e  de que este  é  fundamental,  as  organizações 

ainda não conseguem comunicar ou repassar informações com respeito a assuntos vitais 
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como objetivos, visão, missão da organização. A palavra “estratégica” está presente na 

maioria dos discursos organizacionais, mesmo nas empresas que não adotam um plano 

de comunicação integrado com outras áreas e com o negócio da companhia.

A falta  de investimento  na área,  indicado pelas  equipes  reduzidas  e  o  baixo 

orçamento destinado à Comunicação com os funcionários, revela a pouca importância 

que  efetivamente  se  dá  à  comunicação  dentro  da  esfera  da  organização.  Tudo  isso 

somado ao fato que quase metade das equipes de Comunicação com os funcionários 

reporta-se  a  Recursos  Humanos,  o  que  pode  limitar  os  assuntos  divulgados  aos 

interesses  específicos  a  esta  área  (o  mesmo  ocorreria  se  o  departamento  de 

Comunicação com os funcionários respondesse a Marketing ou Finanças). A própria 

pesquisa “Raio C – ” mostra essa conclusão ao registrar que os dois conteúdos mais 

abordados nos veículos de comunicação internos são “informações de RH (benefícios, 

treinamentos,  etc.)”,  para  93% das  empresas,  e  “integração  dos  funcionários”,  para 

85%.

Mesmo  com todas  essas  dificuldades,  a  comunicação  formal,  produzida  pela 

Comunicação com os funcionários, possui uma série de ferramentas que são usadas para 

a  comunicação  ou  o  repasse  de  informações  aos  públicos  existentes  dentro  da 

organização. É o que veremos a seguir. 

4. As principais formas da empresa se comunicar com os funcionários

Existem,  como dissemos,  diversas  formas  de  a  organização  se  comunicar  ou 

informar seus funcionários através da comunicação formal. Estes meios de comunicação 

são planejados e elaborados pela Comunicação com os funcionários de acordo com as 

necessidades  dos públicos  internos,  as  possibilidades  físicas,  a  verba disponível  para 

realização dessas ações, etc.

Para  analisar  mais  profundamente  este  trabalho  da  Comunicação  com  os 

funcionários,  e  o  que  ele  representa  para  os  públicos  internos,  iremos  destacar  os 

veículos de comunicação mais usados pelas organizações. A escolha foi feita baseando, 

novamente, nos resultados da “Pesquisa de Comunicação Interna 2007”, da Aberje, e da 

“Raio C - 4ª Pesquisa e-Facts Mercer sobre Comunicação Organizacional”, da  Mercer 

Human Resource Consulting. Conforme avaliação desta última, e que é mostrado através 

do Gráfico 10:

E-mail,  reuniões  com  supervisores,  palestras,  mural,  intranet,  e 
jornal/boletim  interno  são  os  meios  de  comunicação  considerados 
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mais importantes pelas empresas. Os meios assinalados em vermelho 
[sublinhado]  revelam  que  a  comunicação  face  a  face  é  bastante 
valorizada  nas  companhias.  (RAIO  C  -  4ª  PESQUISA  E-FACTS 
MERCER SOBRE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL, 2004, p. 
28)

Gráfico 10

Fonte: Mercer Human Resource Consulting, 2004

Os  veículos  apontados  pela  pesquisa  realizada  pela  Mercer  não  diferem  dos 

encontrados nos dados divulgados pela Aberje, a não ser pela ordem de importância dada 

a cada um deles. Na “Pesquisa Comunicação Interna 2007”, os veículos utilizados pelas 

organizações foram agrupados de duas maneiras, conforme as questões apresentadas aos 

entrevistados: “Qual é o principal veículo de Comunicação Interna disponível em sua 

empresa?”, cujas respostas estão representadas no Gráfico 11 (p. 39), e “Quais outros 

veículos existem disponíveis aos funcionários de sua empresa?”, no Gráfico 12 (p. 40). 

De um modo geral, prevalecem jornal, intranet, revista, jornal mural e comunicação face 
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Comunicação Interna: principais veículos disponibilizados
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a  face.  É  sobre  estes  veículos  que  iremos  nos  debruçar  para  compreender  melhor  a 

comunicação formal e o papel da Comunicação com os funcionários. 

Gráfico 11

Fonte: Pesquisa Comunicação Interna 2007 / Aberje
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Gráfico 12

Fonte: Pesquisa Comunicação Interna 2007 / Aberje
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4.1. House organ

Os jornais e revistas internas – os house organs – são as publicações periódicas 

destinadas  aos  funcionários  e  aos  seus  familiares,  cuja  finalidade  é  divulgar  o  que 

aconteceu  na  empresa  em  determinado  período  e  criar  uma  imagem  positiva  da 

organização em seus leitores. Muitas dessas publicações, que a princípio seriam internas, 

são  também  destinadas  a  públicos  externos  de  interesse  da  organização  (clientes, 

jornalistas,  fornecedores  etc).  São  os  famosos  house  organs  “bombril”,  no  dizer  de 

Wilson Bueno (2009a,  on-line), aqueles que servem para mil e uma utilidades: além de 

pretender  atender  todos  os  públicos  internos  da  organização,  ainda  querem  atingir 

públicos externos, com necessidades e visões totalmente diferentes.

Aqui iremos nos deter aos jornais e revistas impressos, destinados apenas aos 

públicos internos. A tarefa de produzir uma boa publicação interna pode parecer fácil, 

mas não é. Cláudia Lemos e Rozalia Del Gáudio (2003, p.277-281) elaboraram inclusive 

os “10 mandamentos do veículo jornalístico empresarial”, que tem por base a realização 

de  pesquisa  com  métodos  científicos  para  definir  razões  de  se  fazer  um  jornal, 

identificação  de  “público-alvo”,  criação  de  um  perfil  editorial,  definição  de  projeto 

editorial e gráfico, escolha da linguagem a ser usada, periodicidade/distribuição, recursos 

necessários, até mesmo a criação de um comitê de redação e as estratégias para avaliar e 

fazer evoluir a publicação. 

Dentre todos esses passos, o foco da nossa discussão recai sobre os conteúdos. 

Como  meio  de  comunicação  formal,  proposto  e  elaborado  pela  diretoria  cúpula 

administrativa e pela  Comunicação com os funcionários,  este  deve ser composto por 

textos  unilaterais,  impostos  pela  organização?  Ou  a  publicação  interna  deve  ser  um 

espaço também dos funcionários, uma facilitadora da comunicação – e não apenas um 

mero repasse de informações?

Para  Gaudêncio  Torquato  do  Rego  (2004,  p.  71),  “nem toda  mensagem que 

interessa à comunidade pode ser transformada em mensagem jornalística  e publicada 

pelos  canais  empresariais.”  É  o  caso,  como  exemplifica  o  autor,  de  um movimento 

grevista,  já  que  alguns  atributos  da  notícia  “assumem,  na  empresa,  significações 

particulares”. E conclui:

A política de comunicação empresarial determina o conceito de notícia. 
Por princípio, essa política procura evitar toda espécie de mensagem 
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jornalística  sensacionalista,  escandalosa,  ou informações  que possam 
provocar dúvidas quanto à integridade da empresa ou das pessoas, ou 
que  ponham  em  dúvida  as  normas  empresariais.  A  informação 
jornalística não deve causar prejuízo aos interesses da organização e de 
seus  membros.  Apenas  em  casos  excepcionais  poderá  ocorrer  a 
divulgação de fatos sensacionais que escapem ao controle da empresa. 
(TORQUATO DO REGO, 2004, p. 71)

Encontramos  uma  visão  diferente  com  Wilson  Bueno  (2009b,  on-line),  que 

defende  uma  proposta  de  house  organ  que  “propusesse  temas  para  debate  e  não 

permanecesse, como está, alheio aos assuntos de interesse dos seus leitores”. O house 

organ  deveria,  conforme  sugere  o  pesquisador,  discutir  sobre  a  qualidade  dos 

restaurantes da empresa ou o processo de comunicação dentro da empresa.  “Por que 

temas como assédio sexual no trabalho, liderança autêntica, remuneração etc não podem 

freqüentar os house-organs? Por que tantos temas tabus?” (BUENO, 2009b, on-line).

O fato de estar atrelado às demandas e interesses de uma organização 
não significa que ele deva continuar sendo (como tem sido a regra no 
caso brasileiro) tão insosso, tão insípido e tão inodoro. O house-organ, 
como qualquer veículo de comunicação,  [...]  precisa ser competente, 
quer  dizer  precisa  estabelecer  uma  comunicação,  integrar-se  ao 
universo de seus leitores, propor o debate, confrontar opiniões distintas, 
enxergar o mundo e os assuntos em particular com a complexidade que 
eles costumam ter. (BUENO, 2009b, on-line)

Mas  ao  contrário  de  temas  que  enriqueçam  os  funcionários,  pessoal  e 

profissionalmente, os temas encontrados são muitas vezes superficiais e pueris. Cicília 

Peruzzo, após citar exemplos de alguns house organs, avalia que

nos jornais de empresas em geral, a ênfase é com notícias no campo do 
entretenimento, cursos e eventos festivos oferecidos pela empresa aos 
empregados  e  a  suas  famílias,  o  enaltecimento  de  profissionais 
exemplares às vezes fotografados ao lado de algum diretor da empresa, 
mas  não  se  noticiam  problemas  fundamentais  que  afetam  os 
trabalhadores.  Desse  modo os  jornais  de  empresas  são veículos  que 
interessam sobremaneira às empresas e à classe dominante, ao mesmo 
tempo  em  que  são  um  anestésico  para  a  classe  trabalhadora. 
(PERUZZO, 1986, p. 85)

Levando-se em conta que essa avaliação  foi  feita  na década  de 1980,  pode-se 

contatar que nos anos seguintes, tal cenário pouco mudou, conforme indica um estudo 

realizado  por  Wilson  Bueno (2009c  on-line).  Ao avaliar  o  perfil  dos  house organs  da 

década de 1990, o pesquisador analisou house organs de 54 empresas, sendo que algumas 

delas  participaram  com  mais  de  uma  publicação.  No  total,  67  editores  de  veículos 

impressos  empresariais  internos  responderam  um  questionário  sobre  os  parâmetros 

básicos dos house organs. O trabalho teve uma segunda fase: a análise da temática foi 
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feita  em  20  house-organs  (boletins,  jornais  e  revistas).  Os  resultados  dessa  pesquisa 

apontaram que:

 no  conteúdo  das  publicações,  permanecem  os  elogios  à  empresa,   a 

adjetivação  excessiva  e,  embora  menos  ostensivamente,  o  controle  da 

informação.  “Em geral,  ainda  se  restringe  ao mero  registro  de fatos.  A 

participação  dos  funcionários  continua  sendo  tímida,  na  verdade  uma 

participação consentida (classificados, opiniões que legitimam as ações da 

empresa)”;

 não existe espaço para os empreendedores,  os críticos,  os problemas da 

empresa.  “A empresa continua sendo vista como extensão do lar e não, 

como  expressão  das  tensões  inerentes  à  relação  capital  x  trabalho”;  

textos, de maneira geral, não tratam de questões relacionadas à gestão, à 

liderança, ao mercado e à concorrência;

 embora algumas empresas comecem a produzir veículos para segmentos 

específicos do público interno, essa prática ainda é incipiente. “Prevalece o 

veículo "bombril", com mil e uma utilidades, usado para todos os públicos 

de interesse da empresa, o que causa problemas na definição da pauta e da 

linguagem.” (BUENO, 2009c, on-line).

Uma  outra  prática  comum  em  relação  aos  house  organs  é  o  envolvimento 

também com os familiares dos funcionários, quando o jornal ou revista empresarial é 

levado para casa. Algumas empresas adotam a prática de enviar o material pelo correio 

para o endereço residencial dos funcionários. Conforme destacam William Werther Jr. e 

Keith Davis (1983, p. 385), 

Os empregados são encorajados a levar para casa as revistas e jornais 
para  que  os  membros  da  família  também possam desenvolver  uma 
melhor compreensão da organização. Freqüentemente existem artigos a 
respeito  das  equipes  de  boliche  da  empresa,  bilhetes  de  teatro  com 
desconto  e  ‘hobbies’ de  empregados,  que  se  destinam  a  atrair  os 
empregados e suas famílias. (WERTHER JR; DAVIS, 1983, p. 385)

Mas este  estímulo  à  participação  da  família  ao  dia-a-dia  da  empresa,  recebe 

também críticas, já que a vida na organização é refletida nas publicações não em sua 

totalidade.  Afinal,  os  conflitos  -  presentes  em  toda  e  qualquer  relação  –  não  são 

mostrados e a família acaba tendo uma visão fictícia do dia-a-dia na empresa. Cicília 

Peruzzo (1986, p. 88) ainda acrescenta:
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A busca da integração, do envolvimento do público interno à empresa, 
tão propalado pelas Relações Públicas, tem um sentido profundo. Visa 
estimular o trabalhador a dedicar-se mais ao trabalho, por motivação 
pessoal e pelo estímulo de sua família; de serem, o trabalhador e sua 
família,  divulgadores  dos  produtos  e  da  empresa;  de  respeitarem as 
normas e enaltecerem a empresa pelos benefícios que ela proporciona. 
E mais, visa a reprodução da força de trabalho.

Percebemos, neste veículo de comunicação formal, a importância no repasse das 

informações da organização aos seus funcionários,  incluindo também seus familiares. 

Apesar de bem elaborados pela  Comunicação com os funcionários,  tais  veículos  não 

abrem espaço para o diálogo, para a troca de informações e conhecimentos e acabam por 

se tornar um fonte unilateral de informações. 

4.2. Jornal Mural

Com a utilização das novas tecnologias no ambiente organizacional, pode-se ter a 

idéia que o jornal mural caiu em desuso. Não é verdade.  A agilidade na produção e 

atualização, a localização em pontos estratégicos da empresa e as notícias curtas e de 

fácil assimilação fazem deste veículo um meio eficiente de comunicação e de repasse de 

informações, principalmente nas organizações em que parte dos funcionários não tem 

acesso a e-mail ou Intranet – como em fábricas, por exemplo. 

Além disso, Cláudia Lemos e Rozalia Del Gaudio (2003, p. 269) lembram que 

existe também a questão de preferência dos funcionários por determinadas formas de 

comunicação:

Nem  sempre  um  veículo  tecnologicamente  avançado  ajusta-se  ao 
público ou aos recursos com que se pode contar, por exemplo. E mais 
importante, um único veículo nunca vai atingir todas as pessoas. Entre 
os públicos de uma organização complexa, sempre haverá o empregado 
que prefira o mural ao correio eletrônico, a Intranet ao jornal impresso, 
a  reunião  de  equipe  ao  informativo;  ou  o  cliente  que  prefira  a 
newsletter  impressa  ao  CD-Rom  e  vice-versa.  (LEMOS;  DEL 
GÁUDIO, 2003, p. 269)

Uma outra vantagem do Jornal Mural, que particularmente nos interessa neste 

estudo, é a possibilidade (pelo menos em tese) da participação dos funcionários, fazendo 

deste veículo não apenas um meio de repasse da informações, mas de comunicação, de 

troca, de diálogo. Cláudia Lemos e Rozalia Del Gaudio (2003, p. 274) explicam que 

“cada mural pode ter um espaço definido para informações de interesse específico da 

área onde está colocado, inclusive material trazido pelos funcionários”. 

Ricardo Eduarte Pereira (2009, on-line) afirma que 
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O jornal mural é um veículo essencialmente comunitário, no qual seus 
participantes  podem  ler  e  escrever  mais  livremente  suas  notícias  e 
opiniões.  Ao  contrário  de  outros  veículos  de  comunicação  social,  o 
jornal mural é aquele que exige uma participação mais efetiva de cada 
um. Exemplo de grande importância para a vida de suas comunidades é 
o  jornal  mural  chinês,  o  Dazibao  (a  pronúncia  é  Táchin-Bao). 
(PEREIRA, 2009, on-line)

Apesar  disso,  o  autor  faz  algumas  restrições  quanto  à  participação  dos 

funcionários nos jornais murais empresariais, modificando o conceito inicialmente citado 

e  abrindo  margem  para  uma  intervenção  da  Comunicação  com  os  funcionários, 

sugerindo uma atuação duvidosa. Para Ricardo Eduarte Pereira:

Um dos problemas com que se defronta o editor ou coordenador do 
jornal mural e também do jornal ou revista internos é a colaboração. É 
freqüente recebermos colaborações impublicáveis, seja pela qualidade 
do texto ou pelo temas abordados. Muitas com fofocas e brincadeiras, 
às vezes de péssimo gosto. E ficamos ‘toureando’ o colaborador, na 
esperança de que ele desista da idéia. Quando ele não entende a nossas 
resistências,  dizemos claramente as razões e resolvemos o problema. 
(PEREIRA, 2009, on-line)

Também encontramos  a  questão  da  censura  de  temas  a  serem abordados  no 

jornal mural e da participação/contribuição dos funcionários em Fábio França (2000, on-

line). Mesmo explicando que “o Mural é uma comunicação dirigida essencialmente ao 

público interno, podendo, portanto, veicular dados reservados a este público”, o autor 

afirma que

Os Murais, não sendo espaços livres para qualquer assunto, precisam 
ter  sua  programação  e  sua  execução  centralizadas,  evitando-se  a 
colocação  espontânea  de  informações  por  parte  dos  empregados.  O 
espaço livre destinado a qualquer tipo de anúncios dos empregados não 
é um JM [Jornal Mural]. (FRANÇA, 2000, on-line)

Desse modo, evidencia-se que a proposta conceitual dos jornais murais  não é 

aplicada no mundo corporativo e uma das suas principais características e vantagens – a 

participação da comunidade interna – não acontece. O conteúdo do jornal mural também 

acaba tornando-se trivial,  perdendo a vantagem de informar aos funcionários assuntos 

relevantes sobre negócio da empresa. Fábio França enumera algumas das finalidades do 

jornal mural e explica que este “pode-se converter num veículo didático, programando a 

disseminação de noticiário cultural, político, econômico, literário e de utilidade pública, 

despertando o interesse regular por tais temas” (FRANÇA, 2000,  on-line).  Ao mesmo 

tempo, o autor afirma que o jornal mural “é ideal para a divulgação do noticiário social 

como promoções, casamentos, nascimentos, aniversários”, para classificados, “presta-se 
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com excelência para a comemoração de datas cívicas, históricas ou de qualquer outro 

evento  do  calendário,  podendo  até  se  converter,  em  efemérides  especiais,  em  um 

verdadeiro painel ou outdoor interno.” (FRANÇA, 2000, on-line).

A partir  dessas  reflexões,  podemos  avaliar  que  este  veículo  de  comunicação 

formal não abre espaços para o diálogo, apesar do conceito de jornal mural propor o 

contrário. Assim como ocorre com os house-organs - e com a Intranet, como veremos a 

seguir  -,  os  funcionários  recebem  informações  provindas  de  uma  única  fonte,  sem 

possibilidade de expor suas dúvidas, sugestões ou solicitações. 

4.3. Intranet

A intranet  ainda  é  uma ferramenta  recente  no mundo  organizacional.  O termo 

“intranet” surgiu em 1995, mas o processo de criação nas empresas foi acontecendo ao 

longo da segunda metade da década. Apenas nas proximidades de 2000 foi que a intranet 

começou a se consolidar como um meio de comunicação empresarial (SANDI, 2004, p. 

11-12).  Mas  se  nos  últimos  anos  foram  se  desenvolvendo  variados  formatos  de 

comunicação  em  rede  (e-mails,  newsletters,  portais  e  blogs  corporativos,  etc),  vale 

refletir o quanto seus conteúdos são efetivamente inovadores e interativos.

Lucia  Sanchez,  que  desenvolveu  um  estudo  a  partir  de  metodologia  Delphi8, 

constatou que, “a intranet é uma presença nas organizações, mas a sua efetividade não é 

real  em  todas  elas.”  (SANCHEZ,  2007,  p.133).  Isto  porque,  conforme  informações 

coletadas de especialistas pela pesquisadora, a utilização da intranet depende da cultura, 

do  conhecimento  e  da  facilidade  de  acesso.  “Na  maioria  das  organizações,  a  sua 

utilização ainda não é natural, fazendo-se necessário o estímulo. A intranet precisa de 

motivação dos funcionários para ser acessada.” (SANCHEZ, 2007, p.133)

Outra observação feita através da pesquisa foi que “houve pouca modificação na 

essência das comunicações internas e, na maioria dos casos, os veículos e a linguagem 

foram  apenas  adaptados,  sem  se  aproveitarem  todas  as  vantagens  permitidas  pelas 

“novas” tecnologias”. (SANCHEZ, 2007, p.134) 

Conforme o observado é possível concluir que ainda há muito trabalho por fazer 

quando falamos em novas tecnologias nas organizações, desde incentivar o uso por seus 

públicos internos e aumentar acessibilidade até aproveitar ao máximo as possibilidades 

tecnológicas  desse  “novo”  veículo  de  comunicação.  O  importante  é  que  a  intranet, 

8 Técnica de previsão criada no final da década de 1950 para obter tendências futuras sólidas e confiáveis 
consultando especialistas.

43



conforme adverte Wilson Bueno (2007, p. 37), não seja utilizado apenas a “um imenso 

depósito  de  ordens,  normas  e  comunicados,  mas  como  um instrumento  legítimo  de 

interação.”

Além disso,

uma  organização  que  tem  uma  intranet  assume  um  compromisso 
implícito de disponibilizar com rapidez as informações de interesse dos 
públicos  internos  e  de  permitir/estimular  a  interação.  Fica  claro que 
uma organização que não tem uma ‘cultura de comunicação’ se sentirá 
ameaçada  pela  presença  da  intranet  porque  ela  altera,  de  maneira 
dramática (se funcionar, é claro!), as formas de relacionamento entre os 
funcionários. (BUENO, 2009, p. 90)

Ao  ter  a  intranet  apenas  como  um  banco  de  dados,  uma  das  principais 

características desse veículo de comunicação - a interação,  a troca de informações,  a 

participação  no  todo da  organização  -  fica  relegada  a  segundo plano,  não  sendo ao 

mesmo percebida ou cogitada pelo usuário. André Sandi aprofunda-se nessa questão, ao 

resumir o papel da interatividade:

Idealmente,  este  instrumento  de  informação/comunicação  tem  a 
possibilidade de uma utilização ativa, uma perspectiva relacional, isto 
é, tem a capacidade de comunicação de mão dupla. Nesta, o receptor 
constitui, ao menos idealmente, um usuário que participa do processo 
de produção de sentido do texto, pois o conjunto do enunciado pode 
incorporar  o  retorno  dado  pelo  mesmo,  através  da 
pluridimensionalidade do repasse de informações. (SANDI, 2004, p.14)

Se, por um lado, vimos o aproveitamento inadequado dessa nova tecnologia, há um 

outra  questão  mais  preocupante  que  já  começa  a  ser  levantada  por  pesquisadores:  o 

chamado C&V, ou seja, “controle e vigilância”. Ana Flávia Garcez (2006), que realizou 

um estudo de caso em uma das empresas de um grupo do setor de metal-mecânico, em 

Caxias do Sul (RS), com o objetivo de identificar o uso da intranet, aprofundou o assunto 

sob vários aspectos. De acordo com a pesquisadora, um dos aparatos empresariais que 

“tinha  como  objetivo  principal  a  agilização  e  compartilhamento  de  recursos  e 

informações para facilitar os processos produtivos” (GARCEZ, 2006, p. 60) passou a 

exercer uma outra função, a de controle e vigilância dos funcionários.

Através  de  softwares  executados  nos  nós  da  intranet 
(computadores  e  roteadores),  a  empresa  pode,  por  exemplo, 
colher  dados  que  permitem  medir  a  produtividade  dos 
funcionários usuários da rede, verificar o que eles estão fazendo, 
que páginas da web eles estão visitando e o que eles enviam ou 
recebem via e-mail (e de quem e para quem enviam). (GARCEZ, 
2006, p. 60)
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Uma das  principais  conclusões  de  Ana  Flávia  Garcez  (2006,  p.  61)  é  que  a 

empresa  pesquisada  “informa  os  seus  funcionários  sobre  suas  políticas  de  C&V 

tecnológico,  mas as formas de divulgação das políticas  de uso da intranet  não estão 

alcançando integralmente os funcionários, principalmente no que diz respeito ao C&V.” 

Com isso, os funcionários não sabem ao certo se estão sendo monitorados ou não e até 

que ponto ocorre tal vigilância, causando um comportamento de autodisciplina.

Uma analogia com o edifício panóptico descrito por Bentham também 
é pertinente: a torre central que permite a vigilância dos presidiários 
naquela  formulação  é  a  tecnologia  da  intranet,  o  ‘ponto  de  vista 
mecânico’.  Essa  analogia  revela  a  entrada  em vigor  da  visibilidade 
constante onde se vê, mas não se é necessariamente visto. No caso da 
intranet, a prática verificada aponta para um efeito de poder coercitivo 
e não para uma ênfase na conscientização dos funcionários. (GARCEZ, 
2006, p. 61)

Essa  situação  faz  com que  a  pesquisadora  levante  o  conceito  de  “panóptico 

eletrônico”, ou seja, 

uma visibilidade constante, impessoal e atemporal das chefias sobre os 
seus subordinados. Constante por funcionar 24 horas por dia, impessoal 
por  dispensar  (ou  ocultar)  a  figura  de  supervisores  humanos  e 
atemporal por permitir, através de arquivos de log (arquivos contendo 
um histórico de atividades9), o monitoramento do que está sendo feito e 
do que foi feito. (GARCEZ, 2006, p. 60)

No contexto da comunicação interna das organizações, a intranet está presente 

em 87,2% das organizações (conforme mostrado no Gráfico 11, p. 39), de acordo com a 

“Pesquisa  Comunicação  Interna”  da  Aberje.  Pouco  mais  de  26%  das  empresas 

entrevistadas  afirmam  que  a  intranet  é  o  principal  veículo  da  comunicação  formal 

(Gráfico 12, p. 40). Os dados demonstram que, mesmo apresentando os desvios acima 

discutidos, a intranet é uma ferramenta importante à disposição da Comunicação com os 

funcionários.  Apesar  disso,  conforme  averiguou  Lucia  Sanchez  (2007),  entre  as 

tendências  levantadas  pelos  entrevistados,  “a  comunicação  interna  será  intensamente 

mediada por computador, mas não se limitará a ele. A intensidade da comunicação não-

verbal permitida pelos contatos pessoais faz com que estes continuem, como sempre, 

muito necessários.” (SANCHEZ, 2007, p.135)

9 Um log de telefonemas, por exemplo, registra todos os números chamados, com hora e duração da 
chamada em um determinado intervalo de tempo. (Nota da pesquisadora citada).
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Um outro ponto levantado por estes mesmo especialistas é que a comunicação 

organizacional apenas será eficiente se fundamentada em uma comunicação integrada, 

usando “processos baseados em computador e complementados por outras ferramentas 

para  fins  específicos.”  Além  disso,  o  que  levará  à  efetividade  é  a  “gestão  da 

comunicação  conduzida  pelos  líderes,  na  comunicação  face  a  face  e  no  mix  de 

comunicação  direcionado  e  adequado  à  necessidade  de  cada  público.”  (SANCHEZ, 

2007, p.136)

Portanto, a empresa que opta por migrar seus veículos impressos para os meios 

virtuais,  por questões de economia,  controle,  entre outros, precisa avaliar  se este é o 

caminho  correto  para  ter  uma  comunicação  formal  eficaz.  Conforme  sugere  Paulo 

Clemen (2005, p. 64), é preciso, antes de tudo, responder a alguns questionamentos: “sua 

Empresa é 100% informatizada e dispõe de recursos adequados? O que deve ser mais 

eficaz:  apostar  em um único  canal  de comunicação  ou em um  mix  de canais?”.  De 

acordo com o autor, a resposta é simples. “A partir de um conjunto de ações, a eficiência 

da comunicação é maior.” (CLEMEN, 2005, p.64)

Quando esses  cuidados  não são tomados,  as  organizações  enveredam por  um 

caminho que é alvo de críticas de Wilson Bueno: 

Muitas organizações gerenciam a intranet com mão de ferro, inibindo a 
participação dos funcionários. A auto censura torna as mensagens e os 
relacionamentos burocráticos e artificiais, e a participação não implica 
envolvimento ou compromisso. Outras relegam-na ao abandono, não a 
avaliam periodicamente para verificar se está funcionando de maneira 
correta e, assim, retiram dela o caráter estratégico. Olhada a distância, a 
intranet  sem o gerenciamento  adequado parece um caos  cibernético, 
com informações transitando sem rumo e pessoas ‘dando tiro para todo 
lado’. (BUENO, 2009, p.91)

4.4. Comunicação formal face a face

Dentre os diversos veículos formais de comunicação destacamos, neste estudo, a 

chamada comunicação face a face. Detectado como veículo formal de comunicação na 

primeira versão da “Pesquisa Comunicação Interna” realizada pela Aberje, em 2002, este 

meio  de  comunicação  vem  evoluindo  nos  últimos  anos.  A  primeira  referência  à 

comunicação formal face a face (Gráfico 13)10 mostrou que em 2002 este era o principal 

veículo de comunicação em 6% das empresas entrevistadas, apesar de não figurar como 

um meio utilizado na maioria das empresas (Gráfico 14)11.

10 Este é um extrato da Gráfico 11 (p. 39), retirado para facilitar a visualização do leitor.
11 Este é um extrato da Gráfico 12 (p. 40), retirado para facilitar a visualização do leitor.
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Já  nas  edições  seguintes,  a  comunicação  formal  face  a  face  registrou  um 

decréscimo de uso como principal veículo de comunicação (Gráfico 13). Apesar disso, 

em 2005  e  2007  esse  formato  de  comunicação  passou  a  ser  valorizado  e  teve  um 

crescimento  significativo  dentro  do  mix  de  comunicação  disponível  nas  empresas 

(Gráfico 14). 

Gráfico 13
Comunicação formal face a face: 

o principal veículo na empresa

6,0%

2,6%
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Comunicação

face a face
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Fonte: Pesquisa Comunicação Interna 2007 / Aberje

Gráfico 14
Comunicação formal face a face: 

disponibilidade nas empresas

41,0%

50,6%Comunicação
face a face

2007

2005

Fonte: Pesquisa Comunicação Interna 2007 / Aberje

De  acordo  com  a  pesquisa  "Raio  C  -  4ª  Pesquisa  e-Facts  Mercer  sobre 

Comunicação Organizacional”, desenvolvida pela Mercer Human Resource Consulting 

em 2004, encontramos mais detalhes sobre a utilização da comunicação formal face a 
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face nas empresas. Duas modalidades desse formato de comunicação foram pesquisadas: 

as palestras e as reuniões com supervisores (Gráfico 15)12. A reunião com supervisores 

foi considerada “muito importante” para 59% das empresas entrevistadas, ultrapassando 

outros  veículos  como os  house organs,  murais  e  intranet  (ver  Gráfico  10,  p.  38).  A 

relevância  das palestras,  consideradas muito importantes  para 40% dos entrevistados, 

empata tecnicamente com a do jornal interno e da intranet e ultrapassa a das revistas 

internas (ver Gráfico 10, p. 38). 

Gráfico 15

59%

26%

11%

4%
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42%
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6%

Reuniões com
supervisor

Palestras

A importância dos meios de comunicação na empresa (2)

Muito importante Importante Pouco importante Meio não disponível

Fonte: Mercer Human Resource Consulting, 2004

A importância desse formato de comunicação - a interação,  o encontro face a 

face,  o diálogo - parece um retorno às origens da comunicação em um cenário onde 

novas tecnologias surgem a cada dia. John Thompson (2005), em um resgate da história 

das interações face a face através dos séculos, compara-a com interações mediadas13 e 

12 Este é um extrato da Gráfico 10 (p. 38), retirado para facilitar a visualização do leitor.
13 Interações que necessitam de um meio técnico para concretizá-la. Como as cartas, que precisam de 
canetas para ser escritas, ou a conversa telefônica, que usa fios elétricos para sua transmissão.
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quase-interações mediadas14. Indicando algumas características comunicação face a face 

que a diferencia dos outros dois formatos, ele aponta:

 o “contexto de co-presença” que ocorre na interação face a face, sendo que 

“os participantes estão imediatamente presentes e partilham um mesmo sistema 

referencial de espaço e de tempo.”;

 a troca de informações, que representa um “o caráter dialógico, no sentido de 

que geralmente implicam ida e volta no fluxo de informação e comunicação; os 

receptores podem responder (pelo menos em princípio) aos produtores”, e

 a comunicação não-verbal,  ou a “multiplicidade de deixas simbólicas para 

transmitir  mensagens  e  interpretar  as  que  cada  um  recebe  do  outro” 

(THOMPSON, 2005, p.78).

Já na área da Comunicação Corporativa, Thomas J. Larkin, também enfatiza a 

característica de troca de informações entre gestores e funcionários – e não apenas o 

repasse da informação – nas comunicações formais face a face. E além dela, ele ressalta 

uma segunda característica: a confiabilidade. Em entrevista concedida à jornalista Nara 

Damante, publicada na edição nº 57 da revista Comunicação Empresarial, Larkin afirma:

O principal é ter o chefe comunicando as coisas. Isso ocorre porque os 
empregados confiam no chefe ou diretor porque eles vêem todo dia, 
sabem da vida do supervisor, conhecem a família [...] os empregados 
não querem assistir a alguma coisa, eles não querem ler. Querem uma 
relação  direta,  fazer  perguntas,  ouvir  respostas.  Para  ter  essa 
comunicação face a face é preciso que uma pessoa confie na outra. É 
muito  mais  fácil  isso  acontecer  pessoalmente  do  que  num  veículo 
escrito. (DAMANTE, 2005, p. 4)

Marlene  Marchiori  enfatiza  também  o  fator  credibilidade  das  comunicações 

formais face a face, explicando que o desafio da Comunicação com os funcionários é 

“construir um processo de informação que gere resposta junto aos diferentes públicos 

para que a credibilidade na organização possa ser uma realidade.” (MARCHIORI, 2008, 

p.217). E acrescenta, incentivando os profissionais de comunicação quanto ao uso desse 

veículo:

A  comunicação  face  a  face  é  ágil,  permite  interação  e  tem 
credibilidade, devendo ser valorizada pelos profissionais. Os veículos 
de  comunicação  podem completar  e  apoiar  o  processo.  Parece  que 
estamos  nos  direcionando  para  a  seguinte  perspectiva  de  atuação: 
informação, interação, relacionamento, conhecimento e validação das 
relações  fundamentando  um  processo  de  comunicação  interna  que 
constrói credibilidade. (MARCHIORI, 2008, p.217)

14 Relações sociais estabelecidas pelos meios de comunicação de massa (livros, jornais, rádio, televisão, 
etc.) que não apresentam o grau de reciprocidade interpessoal, mas que são uma forma de interação.
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Por todas estas características, a comunicação formal face a face tem se tornado 

bastante importante nas relações organização-funcionário e começam a ser incorporadas 

no  leque  de  ferramentas  formais  usadas  pela  Comunicação  com  os  funcionários, 

conforme  demonstram as  pesquisas  realizadas,  nos  últimos  anos,  pela  Aberje  e  pela 

Mercer. Paulo Clemen define esse formato de comunicação como um dos princípios da 

comunicação interna, enfatizando que

a direção da Empresa deverá manter  aberto o canal de comunicação 
com os empregados, sempre que necessário. Cabe aos gerentes o papel 
de multiplicadores das informações. Para a execução dessa tarefa, eles 
devem ser treinados para o contato face a face e, se possível, avaliados 
pela  competência  e  habilidade  relativas  a  essa  responsabilidade. 
(CLEMEN, 2005, p. 60)

Para finalizar, uma alerta. É preciso que lembremos sempre, conforme adverte 

Gaudêncio Torquato do Rego (1986), que esses encontros ou conversas não devem ser 

confundidos com a comunicação informal (da qual trataremos no Capítulo II):

À primeira vista, os contatos informais que os superiores mantêm 
com  os  subordinados  podem  ser  enquadrados  neste  tipo  de 
comunicação informal. Na realidade, não o são. Seriam até mais 
formais se um programa elaborado na empresa fornecesse a cada 
chefe  uma  lista  [...]  de  seus  subordinados,  com  os  nomes 
daqueles  com  quem  ele  tivesse  contato,  Essa  lista  permitiria 
formalizar os encontros. (TORQUATO DO REGO, 1986, p. 63)

A  informalidade  de  uma  conversa,  isto  é,  que  seja  despojada  de 

convencionalismo  ou  de  formalidades,  não  impede  que  esse  contato  tenha  sido 

elaborado, planeja e produzido pela Comunicação com os funcionários, sob orientação 

da diretoria ou cúpula administrativa da empresa e, portanto, faça parte dos veículos de 

comunicação  formais  da  organização.  A comunicação  informal  é  realizada  de  forma 

espontânea,  entre  todos  os  funcionários,  a  qualquer  hora  e  momento,  diferente  da 

comunicação formal que segue uma agenda, um pré-determinismo.

Como  já  pudemos  perceber,  a  comunicação  formal  face  a  face  acontece  de 

diferentes formas, desde a conversa de um superior imediato (na hierarquia empresarial) 

com a própria equipe,  até  o encontro mais  elaborado do presidente  da empresa com 

funcionários  de  diferentes  áreas  da  empresa.  A  seguir,  observaremos  alguns  desses 

formatos com detalhes. 

4.4.1. Tipos de comunicação formal face a face
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Fazem parte da comunicação formal face a face os encontros ou interações entre 

funcionários de vários níveis hierárquicos em que o responsável pela comunicação é um 

representante ou porta-voz da diretoria da empresa. Podem ser reuniões, cafés da manhã, 

apresentações especiais e até treinamentos. Para uma melhor visualização deste veículo 

de comunicação, selecionamos alguns exemplos retirados da mídia impressa e eletrônica, 

para observarmos como as empresas e a Comunicação com os funcionários têm utilizado 

esse formato de comunicação/repasse de informações. 

Na Fiat, essa prática ocorreu, pela primeira vez, durante um momento de crise, 

conforme publicado pela revista Exame, edição de 16 de julho de 2008. Nesta ação, o 

presidente da empresa, Cledorvimo Belini, tomou parte ativa:

Para  que  todos  os  funcionários  entendessem  o  novo  norte,  Belini 
adotou  táticas  de  comunicação  simples.  [...]  ele  fez  pessoalmente 
dezenas de apresentações à equipe explicando o porquê das mudanças. 
Para facilitar o entendimento, nessas apresentações Belini lançava mão 
de um personagem fictício – um pipoqueiro em dificuldades com seu 
negócio. A Fiat era esse pipoqueiro e, para sair da crise, teria de cortar 
custos, criar novos produtos e melhorar sua eficiência. ‘A associação 
fazia  com  que  todos  entendessem  a  urgência  da  mensagem’,  diz. 
(Recentemente, Belini incluiu em suas palestras para funcionários uma 
nova  ameaça  ao  sucesso  de  seu  pipoqueiro:  a  chegada  de  um 
concorrente asiático.) (CORREA, 2008, p.32)

O papel do presidente da empresa, neste caso, foi de levar notícias negativas e 

conquistar  a adesão dos funcionários para realizar  as mudanças  solicitadas.  Mas nem 

sempre  os  encontros  de  presidentes  de  empresas  acontecem  em  períodos  de  crise 

econômica e nem precisam ser em formato de palestra ou apresentação. 

Encontros  de  funcionários  com  o  presidente  da  organização  também  foram 

adotados pela Nívea, desde 2006, mas de um modo diferenciado do que observamos na 

Fiat, já que era possível a interação com o presidente da empresa. O objetivo também era 

outro: reter  seus funcionários,  já que,  em 2005, “a empresa encerrou o ano com um 

índice de evasão de 30%, o dobro da média do mercado.” (VIRANDO..., 2008, on-line). 

A prática adotada foi comentada pela diretora de Recursos Humanos da Nívea 

Mônica Longo:

Duas vezes por mês, o presidente, Nicolas Fischer, passou a reservar 
sua  agenda  para  tomar  café  da  manhã  com  um  grupo  de  12 
funcionários.  Selecionadas  por  área  de  atuação,  e  sem distinção  de 
nível hierárquico, as equipes têm total liberdade para falar sobre o que 
bem  entenderem,  dos  negócios  da  empresa  a  questões  pessoais.  O 
acesso ao presidente mexeu com o brio do grupo. Você percebe neles o 
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orgulho,  a  vontade  de  fazer  parte,  afirma  Mônica.  (VIRANDO..., 
2008, on-line)

Neste procedimento podemos notar que o contato com o presidente é feito de 

forma  diferenciada,  onde  todos  participam  de  um café  da  manhã,  dando  margem à 

interação tanto com o presidente quanto com os colegas de trabalho. A prática pode até 

ser  vista  como um encontro  informal,  mas  não é.  Conforme vimos  anteriormente,  o 

encontro foi planejado, havia um objetivo e uma mensagem previamente estudados a 

serem  passados  para  os  funcionários.  Mas  o  formato  desse  encontro  pode  ser 

considerado mais aberto do que o ocorrido na Fiat, que era apenas uma forma face a face 

de repasse das informações. No café da manhã da Nívea existia uma possibilidade de 

diálogo, de troca de informações e idéias. 

Vale registrar que o programa da Nívea surtiu efeitos positivos e em meados de 

2008 a rotatividade havia caído “praticamente pela metade. Atualmente, está em 17%, 

mas o objetivo é diminuir em 5% até o final do ano.” (VIRANDO..., 2008, on-line)

Um  outro  exemplo  desta  prática  corporativa  são  os  treinamentos  realizados 

através de jogos empresariais ou “jogos sérios”. Conforme encontramos registrado no 

noticiário  da imprensa brasileira,  esta forma de treinamento de funcionários pode ser 

realizada  de  dois  modos:  com  a  ajuda  de  computadores,  numa  interação  homem-

máquina15, ou com tabuleiros, onde vários funcionários interagem ao participar do jogo.

Nossas reflexões girarão em torno do jogo de tabuleiro, usado na Santista, por 

envolver  equipes  de  funcionários  interagindo  para  participar  de  uma  encenação, 

conforme relata  texto divulgado pelo site “Vida Profissional”16,  em 2007. A meta da 

empresa  era  “alinhar  o  desempenho  do  funcionário  às  competências  exigidas  pelo 

negócio” e, para isso, foi “necessário estimular a participação dos funcionários para que 

ele compre essa idéia”: 

[...] a Santista Têxtil - sede em São Paulo e 4.000 funcionários - criou 
uma ação diferente na hora de implantar seu novo modelo de avaliação 
de competências: um jogo de tabuleiro.  O jogo é uma metáfora.  De 
forma lúdica, equipes de 12 a 24 funcionários precisam construir uma 
cidade, com seis prédios. Cada um representa um eixo de carreira da 
Santista  Têxtil:  apoio  à  gestão,  comercial,  marketing,  logística, 
tecnologia e produção. Na construção, cada parede representa o que o 
funcionário deve desenvolver em sua carreira dentro da empresa.

15 Ver matéria “’Jogos sérios’ simulam ambiente corporativo”, na Gazeta Mercantil, Caderno Vida 
Executiva, C9, na edição de 20 de Outubro de 2008 
16 Case “Jogo de tabuleiro para desenvolver competências”. Disponível em: 
<http://www.vidaprofissional.com.br/Pages/detalhedocase.aspx?vpid=188>. Acesso em: 26 jan 2009. 
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Convém  observar  que  houve  uma  interação  entre  empresa-funcionário  e 

funcionário-funcionário,  e  mesmo  com um objetivo  específico  –  o  treinamento  para 

desenvolvimento de novas capacidades entre os funcionários -, destacamos a importância 

da convivência, do diálogo, de um espaço para troca de informações. Os resultados do 

treinamento por meios do jogo de tabuleiro para a empresa e para os funcionários podem 

ser  observados  conforme  os  dois  depoimentos  publicados  no  texto  do  site  “Vida 

Profissional”: 

Para  a  consultora  interna  de  RH,  Denise  Paludetto,  a  estratégia 
favoreceu  o  entendimento  dos  objetivos  da  empresa:  ‘Conseguimos 
maior  assimilação  de  um  conceito  tão  complexo  de  avaliação  de 
competências,  por  usar  uma  ferramenta  lúdica  em  que  os  adultos 
aprendem muito mais com a interação do que com a exploração verbal 
apenas’. O uso da linguagem lúdica contribuiu para o desenvolvimento 
profissional do funcionário Valter Cortez que, inclusive, foi promovido. 
‘Ter participado ajudou a entender melhor o que a empresa espera de 
mim  como  profissional,  e  que  isso  também  promove  um 
desenvolvimento maior e um gerenciamento da minha própria carreira. 
Até fui promovido, passei de analista pleno de logística para comprador 
sênior’, conta satisfeito.

Também na Promon as práticas de comunicação formal face a face, conforme 

destacadas pelo “Guia Exame – As melhores empresas para você trabalhar 2006” tem 

acontecido com freqüência:

O que a Promon faz é ouvir as pessoas de verdade. Bater papo lá não é 
sinônimo de jogar conversa fora: é uma chance de alinhar expectativas 
e identificar pontos de melhoria. O presidente Luiz Ernesto Gemignani 
está  pessoalmente  envolvido  na  missão  de  comunicar  os  valores  da 
empresa e demonstrar que, lá, as coisas são, sim, diferentes. Todo mês, 
Luiz Ernesto reserva duas horas em sua agenda para conversar com o 
grupo de recém-contratados. Para quem está na casa há mais tempo, a 
chance de encontrá-lo formalmente acontece no bate-papo da Diretoria 
Geral. O presidente, alguns diretores disponíveis no dia e um grupo de 
15  funcionários  de  áreas  diversas,  que  se  inscrevem  no  portal  de 
recursos humanos, se reúnem para falar de temas que surgem na hora. 
Se  aparece  algum  assunto  polêmico,  não  morre  ali.  Luiz  Ernesto 
agenda  conversas  individuais  com  quem  levantou  a  questão  para 
entender melhor a origem da crítica e dar a devido encaminhamento à 
solução. (...) Se a comunicação é um valor para a Promon, o feedback é 
uma das ferramentas mais eficientes para garantir que ele saia do papel. 
(MARI, 2006, p. 72)

Podemos  perceber  que  a  comunicação  formal  face  a  face  abre  um leque  de 

possibilidades para a empresa interagir com os funcionários e para que os funcionários 

interajam entre si. Apesar disso, alguns formatos não abrem espaço para o diálogo, como 

é o caso das palestras ou apresentações, onde o funcionário é apenas um espectador, sem 
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possibilidade  de  levantar  dúvida,  questionar  ou  dar  sugestões.  Repete-se,  aqui,  a 

limitação no aproveitamento de um meio que pode gerar uma interação,  assim como 

vimos no jornal mural e na intranet. 

4.4.2 Desvantagens da comunicação formal face a face

Se uma das principais características e vantagens da comunicação face a face é o 

diálogo, a troca de idéias, a Comunicação com os funcionários pode pecar ao elaborar 

um formato de comunicação formal face a face que restrinja estes atributos. No caso das 

palestras ou encontros em que os assuntos são previamente determinados, a interação é 

cerceada. De acordo com Wilson Bueno, 

As  reuniões  não  podem  continuar  tendo  como  agendas  ou  pautas 
apenas  os  temas  que  dizem  respeito  às  demandas  dos  chefes,  mas 
incorporar as motivações dos funcionários, ainda que elas, a princípio, 
possam  causar  algum  desconforto,  especialmente  para  culturas  e 
chefias pouco afeitas ao diálogo ou à negociação. (BUENO, 2007, p. 
37-38)

Tal  desconforto,  por  parte  dos  porta-vozes  da  empresa,  ou  até  inibição  dos 

próprios  funcionários  podem ser,  lentamente,  superados  com  a  prática  constante  de 

encontros ou reuniões onde os funcionários sintam-se à vontade para se expressar. A 

ampliação de espaços de interação dentro das organizações também pode colaborar com 

essa mudança de comportamento,  o que ainda não é uma realidade nas organizações 

nesta primeira década do século XXI. Conforme avalia Wilson Bueno, “os espaços de 

convivência nas organizações são cada vez menores e a pressão por resultados aumenta o 

controle, a censura, o estresse” (BUENO, 2007, p. 22).

Sidinéia Freitas também chama a atenção para a questão da prática do diálogo 

nas organizações e de uma outra desvantagem que a comunicação formal face a face 

pode representar: o conflito entre o que a empresa ou as chefias dizem e o que acontece 

no dia-a-dia da organização.

As organizações  defendem o diálogo em seus  discursos,  mas  o que 
exigem de seus empregados reflete estruturas de poder de caráter nada 
democrático,  que  chegam  a  impedir  a  privacidade  de  seus 
colaboradores.  [...]  A prática  do diálogo exige conversação que cria 
significados  compartilhados  enquanto  fonte  de  ação  coletiva.  Nas 
organizações, por mais que seus discursos sejam convincentes e seus 
programas de comunicação, bem elaborados, sentimos que a realidade 
não acompanha o discurso e, como vivemos em tempo de mudança, o 
fator resistência às mudanças faz com que nos agarremos ao que serviu 
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e deu certo. Torna-se mais seguro repetir as velhas práticas. (FREITAS, 
2008b, p. 140-141)

Podemos  concluir,  portanto,  que  vivemos  em  tempo  de  mudança,  as 

organizações precisam substituir o monólogo empresarial pelo diálogo, mas, como toda 

mudança,  esta não é uma tarefa fácil.  As organizações percebem isso, mas apesar do 

discurso democrático,  as práticas ainda não conquistaram tal  qualidade.  Desse modo, 

ocorre  uma  incoerência  quando  se  prega  uma  política  e  pratica-se  uma  ação 

completamente  diferente.  Esta  contradição  faz  com  que  os  funcionários  percam  a 

confiança na empresa e em seus porta-vozes e a credibilidade – uma outra característica 

essencial da comunicação face a face, como vimos anteriormente – se desfaça.

Quando  o  repasse  das  informações  é  feito  através  de  interações  face  a  face, 

precisamos considerar também algumas barreiras à comunicação bastante específicas a 

este  veículo  de  comunicação.  Margarida  Kunsch  (2003,  p.  76-77)  detalha  algumas 

barreiras à comunicação organizacional e, dentre elas, salientamos as que podem ocorrer 

durante  as  interações  face  a  face.  A primeira  delas  é  a  audição  seletiva,  que ocorre 

quando  recebemos  uma  informação  e  a  bloqueamos,  pois  ela  contraria  nossas 

convicções,  preconceitos,  valores.  Há  também  os  juízos  de  valor,  ou  seja,  “o 

conhecimento prévio que o receptor tem da fonte emissora pode induzir a julgamentos 

precipitados, mesmo antes de se receber a comunicação total.” (KUNSCH, 2003, 76).  A 

credibilidade  da  fonte  de  informações  também  coloca  em  cheque  a  veracidade  da 

informação, bem como à maneira como o seu interlocutor irá reagir a ela.

William Werther Jr. e Keith Davis (1983, p. 9-10) levantam outras barreiras à 

comunicação e que é necessário considerar em nosso estudo. São as barreiras pessoais e 

semânticas.  Eles  denominam de barreiras  pessoais  “as  interferências  que surgem das 

emoções  humanas,  dos  valores  ou  de  maus  hábitos  de  escuta”  e  que  acontecem 

frequentemente  nas  situações  do  trabalho.  “Todos  nós  já  vivenciamos  como  nossos 

sentimentos  pessoais  podem  limitar  nossas  comunicações  com  outras  pessoas.” 

(WERTHER JR;  DAVIS,  1983,  p.  9).  Estes  pesquisadores  também explicam que as 

pessoas  carregam experiências  diversas  e  vivem em contextos  (sociais,  culturais,  de 

trabalho) diferentes, o que ocasiona um forma diferente de decodificar internamente as 

mensagens. São as barreiras semânticas.

As  barreiras semânticas  surgem das limitações dos símbolos com os 
quais  nos  comunicamos.  Normalmente,  eles  têm uma  variedade  de 
significados  e  nós  temos  que  escolher  um  dentre  vários.  Algumas 
vezes,  nós  escolhemos  um  significado  errado  e  ocorre  um  mal-
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entendido. [...] Sempre que nós interpretarmos um símbolo com base 
em suposições e não em fatos,  estaremos fazendo uma conclusão,  a 
qual é essencial na maior parte das comunicações. Nós não podemos 
evitá-las,  esperando  até  que  toda  a  comunicação  seja  concreta.  No 
entanto, uma vez que as conclusões podem apresentar um sinal errôneo, 
devemos  estar  sempre  atentos  a  elas  e  avaliá-las  cuidadosamente. 
Quando surgirem dúvidas,  mais  informações  têm que ser  buscadas.” 
(WERTHER JR; DAVIS, 1983, p.10-11)

Como pudemos observar a comunicação formal face a face está longe de ser o 

modelo ideal de comunicação empresarial. Mesmo porque, eleger um modelo único de 

comunicação  formal  seria  inviável,  já  que  os  vários  veículos  se  complementam  e 

atendem públicos  diferenciados  dentro  da  comunidade  empresarial.  Mas  por  ser  um 

veículo  praticado  num  contexto  de  co-presença,  a  comunicação  formal  face  a  face 

permite  que  a  troca  de idéias,  as  sugestões,  o  esclarecimento  de  dúvidas  aconteçam 

imediatamente,  clarificando  situações  e  agilizando  o  processo  comunicacional.  E  a 

credibilidade,  a  transparência  nas  relações,  a  interação  são  fatores  essenciais  para  a 

comunicação formal contribuir para a comunicação interna.

Neste capítulo, analisamos o processo de comunicação interna nas organizações e 

o papel da Comunicação com os funcionários para concretizar a comunicação formal, 

facilitando  (ou  não)  esta  comunicação  que  acontece  internamente,  entre  todos  os 

funcionários, do presidente aos operários. Atualmente, as empresas brasileiras sabem que 

precisam abrir canais de comunicação formal com os funcionários, mas ainda investem 

pouco  neste  setor  (verbas  baixas,  equipes  de  Comunicação  com  os  funcionários 

reduzidas,  falta  de  condições  para  um  planejamento  estratégico  ou  participação  nas 

tomadas  de  decisão).  Os  veículos  de  comunicação  formal  produzidos  são  altamente 

controlados e, na maioria das vezes, não refletem a realidade da empresa. A participação 

dos funcionários é nula ou apenas consentida, o que revela uma comunicação de apenas 

uma via. A este respeito, Wilson Bueno afirma que 

É preciso mudar  o perfil  atual  da comunicação interna para que ela 
efetivamente assuma o seu caráter libertador. Isso não significa tornar 
mais eficazes os canais para a consolidação da hegemonia das chefias 
[...]  mas  criar  espaços  de  interação  democráticos,  verdadeiramente 
participativos,  onde  a  divergência,  com  responsabilidade,  seja 
estimulada. (BUENO, 2007, p. 24)

Essa falta de espaços faz com que o diálogo se faça urgente e necessário e se a 

comunicação formal  não permite  tais  oportunidades,  o diálogo irá  se  fazer,  já que a 

comunicação interna é constante, não tem início nem fim e sua estagnação é impossível. 

Conforme explica Giselle Grando, 
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A  comunicação  formalizada  na  concepção  de  suas  formas,  de  sua 
enunciação e  do  seu  tema,  pode  tornar-se  morosa,  inacessível  e  até 
incompreensível  para  determinados  grupos  de  colaboradores.  Estes 
aspectos podem provocar o surgimento de processos de comunicação 
informal  compatíveis  inteiramente  com  a  realidade  do  grupo  em 
questão, o que substitui ou complementa os informativos, memorandos, 
murais e boletins por uma prática oral próxima a esta realidade. E esta 
prática  cria  uma unidade que a  comunicação formal  não penetra  ou 
penetra superficialmente. (GRANDO, 2008, p. 235-236)

É sobre essa válvula de escape, a comunicação informal, em particular a rádio-

peão, que iremos tratar no próximo capítulo. 
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Se você quiser saber a história real ou ir ao
“âmago da verdade" sintonize com a rádio-peão.

Jitendra Mishra

CAPÍTULO II

A RÁDIO-PEÃO: COMUNICAÇÃO ENTRE OS FUNCIONÁRIOS

Fica claro que apenas a comunicação formal não é capaz de cumprir o processo e 

as necessidades comunicacionais de toda uma organização.  E como já nos alertava o 

primeiro axioma da Teoria Pragmática da Comunicação Humana, na década de 1960, de 

que “não se pode  não comunicar” (WATZLAWICK; BEAVIN; JACKSON, 1967, p. 47) 

foram-se instalando alternativas  para  suprir  os  vazios  comunicacionais  deixados  pela 

comunicação formal. Na impossibilidade de participar, de interagir dentro dos limites da 

comunicação  formal,  os  funcionários  das  organizações  estão  constantemente 

encontrando caminhos que transcendam essas barreiras e permitam que eles busquem o 

diálogo dentro dos locais onde trabalham. Conforme explica Sidinéia Freitas, 

É  a  restrição  ao  uso  da  palavra  que  faz  com que  subordinados  se 
recuperem e se embriaguem com palavras nos grupos informais, seja 
em  qualquer  tipo  de  organização.  É  importante  que  as  lideranças 
reconheçam o quanto obrigam as pessoas ao silêncio, na medida em 
que se fortalecem os grupos informais especialmente nas crises e nas 
greves  que  explodem em discursos,  falas  e  mais  falas  que  buscam 
suprir necessidades há muito reprimidas. É realmente uma espécie de 
desforra  em  face  do  mutismo  imposto  pelas  direções  patronais  e 
sindicais.  (FREITAS, 2008a, p. 145)

São nos contatos  pessoais,  nessas redes  de relacionamentos  que desconhecem 

hierarquia  ou  postos  de  trabalho,  que  os  funcionários  conseguem  um  espaço  para 

expressar  seus  pensamentos,  buscar  informações  importantes  que  eles  desconhecem, 

interpretar fatos ou comentar situações observadas. Gisele Grando (2008) lembra que 

não é apenas a ausência de informações oficiais que estimulam esta busca pelo diálogo e 

pela  participação  no  processo  da  comunicação  interna  das  empresas,  entidades 

associações. De acordo com a pesquisadora, 
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É necessário  que compreendamos  que os  processos  de comunicação 
informal são fato natural em toda e qualquer organização dita sadia. A 
morte  deste  sistema  tornaria  impraticável  o  desenvolvimento  do 
espírito de equipe, das motivações e da identificação do pessoal com a 
empresa. (GRANDO, 2008, p. 230)

Mas  quais  são  esses  caminhos  das  redes  informais  e,  consequentemente,  da 

comunicação informal? Quais seus mecanismos, seus conteúdos e como ela se espalha 

pelos escritórios e fábricas? Rudimar Baldissera nos dá um primeiro vislumbre dizendo 

que o lugar da comunicação organizanizacional 

não  se  reduz  a  espaços  físicos  bem  delimitados,  hierarquias 
estabelecidas, desejos de imagem-conceito, campanhas bem elaboradas, 
tampouco obedece decisões de gerentes/diretores; trata-se de fluxos de 
sentido,  multidirecionais,  dispersivos/organizados/  organizadores, 
realizados em relações  formais/oficiais  e/ou  informais/  não-oficiais. 
(BALDISSERA, 2008, p. 169)

Se a comunicação interna é formada também por esses inter-relacionamentos, o 

diálogo, a participação, então é necessário entender mais profundamente este processo de 

comunicação informal.

1. A comunicação informal

Conversas  informais,  rádio-peão,  boatos  empresariais,  rumores,  bate-papo, 

fofoca. Estes são alguns dos componentes da comunicação informal e pelos quais ela 

também  é  conhecida  pelos  funcionários  de  qualquer  organização.  Este  “fenômeno 

comunicacional”, conforme explica Gisele Grando, não é “submetido às regras e normas 

oriundas  da alta  administração,  uma  vez  que nasce  espontaneamente  da  convivência 

grupal, do diálogo e troca entre os participantes do grupo informal”. (GRANDO, 2008, 

p.  228).  Mas  mesmo  sem possuir  hierarquia,  postos  de  trabalho  ou  cargos,  como  a 

organização formal, a rede informal faz com que notícias importantes, de interesse do 

corpo de funcionários, perpassem a organização distribuindo informações que afetam a 

vida dos trabalhadores e que raramente fazem parte do cardápio oferecido pelos canais 

formais de comunicação das organizações.  

A  espontaneidade  e  a  naturalidade  do  surgimento  da  comunicação  informal, 

também é sugerido por Margarida Kunsch ao explicar que 

“o sistema formal de comunicação de toda organização – o conjunto de 
canais e meios  de comunicação estabelecidos de forma consciente e 
deliberada – é suplementado, no decorrer de pouco tempo por uma rede 
informal de comunicações, igualmente importante, que se baseia nas 
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relações  sociais  intra-organizativas  e  é  uma  forma  mais  rápida  de 
atender a demandas mais urgentes e instáveis” (KUNSCH, 2003, p.82)

Mas  além  das  “relações  sociais  intra-organizativas”,  como  explica  esta 

pesquisadora, também devemos levar em conta que a comunicação informal, por basear-

se nas redes sociais, ultrapassa as delimitações físicas da organização e continua ativa 

em outros cenários da vida dos funcionários. Jitendra Mishra compõe um quadro preciso 

de como isso funciona:

No final da tarde, o dia de trabalho terminou, mas a rádio-peão, não. 
Após um curto intervalo de tempo, alguns funcionários se reencontram. 
Eles  estão  juntos  nas  equipes  de  softball,  campeonatos  de  golfe  e 
equipes  de  boliche.  A  rádio-peão  nesse  momento  entra  em  pleno 
funcionamento novamente e continua ativa com um pico de atividade 
final em um bar local.  No dia seguinte,  o ciclo se repete.  A grande 
variedade de locais onde a rádio-peão tem lugar, em combinação com o 
fato de que os participantes da rádio-peão fazem parte de grupos sociais 
informais  dentro  da  organização,  assinala  a  sua  diferença  de  uma 
comunicação  formal  de  gestão.  (MISHRA,  1990,  on-line,  tradução 
nossa)

Circulando pelos mais diversos locais e tendo como produtores de mensagens os 

mais diversos personagens, parece natural que os conteúdos se alterem com o correr do 

tempo e da extensão que a mensagem alcança. Essa é uma das críticas ao noticiário da 

comunicação informal que se espalha através da rádio-peão: que suas informações são 

falsas  e  não  passam de boatos,  rumores  ou  fofocas  –  denominações  que  serão  mais 

detalhadas  ainda  neste  capítulo.  Mas  é  necessário  observar  que,  em  estudos  mais 

recentes,  o  nível  de exatidão  dos  boatos  empresariais  chega  a  atingir  90%. Suzanne 

Crampton, John Hodge e Jitendra Mishra (1998, tradução nossa) citam diversos autores 

para mostrar que a maior parte da informação transmitida pela rádio-peão é precisa. De 

acordo com estes três pesquisadores, “estimativas de classificação da exatidão [da rádio-

peão] variam de 75 e 90%.” (CRAMPTON; HODGE; MISHRA, 1998, p. 570). Jitendra 

Mishra, citando um estudo feito por Vanessa Dean Arnold17, em 1983, explica que “em 

uma situação normal de trabalho, mais de 80% da informação que vem da rádio-peão é 

precisa. Enquanto essa precisão, no dia-a-dia, pode ser boa, as pessoas acreditam que a 

rádio-peão  é  menos  precisa,  porque  os  momentos  em que  ela  está  errada  são  mais 

dramáticos.”  (MISHRA,  1990,  on-line)  Mas  na  década  de 1950,  Ernest  McCornick  e 

Joseph Tiffin  já faziam referência  à  precisão da rádio-peão,  revelando números  bem 

próximos  dos  pesquisadores  acima  citados.  “Embora  ele  [o  boato]  se  preste  à 

17 "Harvesting Your Employee Grapevine: With Insight, You Can Transform the Rumor Mill into a 
Valuable Communication Network," Management World, July 1983.
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transmissão de rumor infundado e à distorção de informação verdadeira, foi estimado 

que, em situações típicas de negócios, entre 90% e 95% da informação de boato é real.” 

(McCORMICK; TIFFIN, 1977, p.192)

Os  pesquisadores  Keith  Davis  e  John  Newstrom,  que  realizaram  relevantes 

estudos sobre a comunicação informal – mais especificamente, sobre a rádio-peão - nos 

Estados Unidos, entre as décadas de 1950 e 1970, afirmam que “O boato é o sistema de 

comunicação de uma organização informal” (DAVIS; NEWSTROM, 2001, p. 127) e 

que

De certa forma, o boato é um direito humano inato, porque sempre que 
as pessoas se reúnem em grupos ele se desenvolve. Ele pode usar sinais 
de fumaça, tambores na selva, batidinhas na parede da prisão, simples 
conversação ou qualquer outro método, mas sempre estará presente. As 
empresas  não podem ‘demitir’  o  boato,  pois não o contrataram.  Ele 
simplesmente está lá. (DAVIS; NEWSTROM, 2001, p. 129)

A questão da demissão do boato – por ele ser indesejável - revela uma outra 

característica da comunicação informal: a de que circulam pela rede informal notícias 

tanto positivas quanto negativas sobre a organização, sobre os líderes formais, sobre os 

funcionários, etc. De acordo com Keith Davis e John Newstrom, um dos benefícios das 

redes  informais  é  que  elas  podem servir  como  “útil  canal  de  comunicação  entre  os 

funcionários.  Ela  fornece  os  meios  para  que  as  pessoas  se  mantenham  em contato, 

aprendam mais sobre o seu trabalho e compreendam o que está acontecendo em seu 

ambiente (DAVIS; NEWSTROM, 2001, p. 125). Mas há o outro lado da questão e esses 

pesquisadores afirmam que “os sistemas informais podem, ao mesmo tempo, ajudar e 

prejudicar  uma  atividade.  Por  exemplo,  enquanto  uma  informação  útil  está  sendo 

divulgada  por  uma  parte  do  sistema,  outra  parte  pode  estar  divulgando  um  boato 

malicioso.” (DAVIS; NEWSTROM, 2001, p. 125)

Conforme  detalha  Gisele  Grando,  entre  as  conseqüências  negativas  estão  “o 

boato, a desconfiança, a ausência de compromisso” e entre as positivas pode-se constatar 

“espontaneidade, criatividade, envolvimento, participação e estreitamento de relações”. 

(GRANDO, 2008, p. 231)

Devido a essa gama de informações que pode ser negativa e pela falta de controle 

sobre elas, a maioria das organizações não vê com bons olhos a comunicação que circula 

pela rádio-peão. Wilson Bueno aprofunda esta questão, lembrando que a rádio-peão é 

mais atuante em momentos críticos dentro das empresas, associação, entidades:

a maioria das organizações tem um receio infundado da chamada Rádio 
Peão (ou Rádio Corredor), que designa o processo de comunicação que 
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se origina dos funcionários e, quase sempre, é comandada por eles  com 
o objetivo de se contrapor à comunicação formal. [...] E o que é mais 
importante,  ela  está  quase  sempre  associada  a  disfunções,  jamais  a 
virtudes  organizacionais.  Isso  quer  dizer  que  sua  transmissão  é 
percebida [...]  quando existem problemas  no relacionamento  entre  a 
organização e seus públicos internos. (BUENO, 2009, p. 106)

Mas esta visão negativa da rádio-peão não surgiu nesta primeira década do século 

XXI. Desde os meados da década 1940, no período pós-II Guerra Mundial, os primeiros 

pesquisadores da rádio-peão já se dedicavam a estudá-la  com o objetivo de delinear 

modos de controle, manipulação ou extinção, exatamente por enxergarem-na como algo 

pernicioso aos objetivos das empresas da época.

Nestes  anos  iniciais  de  pesquisa,  também  vista  como  algo  danoso  ao  bom 

andamento  do  trabalho  diário  ou  ao  ambiente  organizacional,  a  rádio–peão  já  era 

nomeada  como  um  ruído  ou  uma  disfunção  do  processo  de  comunicação  das 

organizações. Estudos realizados neste período concluíam que era necessário estudar a 

rádio-peão para neutralizá-la ou usá-la a favor da administração da empresa (DAVIS, 

1978, 1988; CHAMPION, 1979). É o que veremos a seguir, ao percorrer as primeiras 

pesquisas realizadas com foco na comunicação informal.  

2. Da guerra civil norte-americana...

A comunicação informal está presente nas organizações do mundo inteiro, e não 

é um fenômeno recente.  Como ela surge com as inter-relações e com a formação de 

grupos sociais e está sempre no encalço da comunicação formal (ou nos vazios por ela 

deixados), podemos presumir que a comunicação informal existe desde a formação das 

primeiras organizações formais.

Nos  Estados  Unidos,  os  primeiros  estudos  que  indicaram  a  presença  da 

comunicação informal na vida dos trabalhadores podem ser localizados na década de 

1930, realizados por Elton Mayo, nas usinas Hawthorne, da Western Electric, quando 

ficou  demonstrada  a  importância  dos  grupos  informais  entre  trabalhadores  e  suas 

interações  face  a  face.  (EPSTEIN,  1993,  p.  173-176;  DAVIS;  NEWSTROM,  2001, 

p.120; DELORENZO NETO, 1989, p. 54-61).

Keith Davis também foi um dos pioneiros na investigação da rádio-peão norte-

americana, a grapevine. E aqui vale uma digressão: o termo grapevine, que literalmente 

significa videira, vem do período da Guerra Civil norte-americana, quando os fios de 
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telégrafo eram amarrados de árvore em árvore, ficando parecidos com videiras. Como as 

mensagens  que  chegavam  por  estas  linhas  eram  bastante  confusas  ou  imprecisas, 

qualquer boato que surgia era identificado como vindo das videiras. (MISHRA, 1990, on-

line; BROWNELL, 1990, p. 79, tradução nossa; CARDOSO, 1996, p.15).

Fazendo uma série de estudos sobre a rádio-peão Keith Davis (DAVIS, 1978, 

tradução  nossa)  desenvolveu  o  sistema  de  análise  ECCO  (Episodic  Communication  

Channels in Organization) no início da década de 1950 e adaptou diversos métodos de 

pesquisa para tentar  traçar os caminhos percorridos pela rádio-peão nas indústrias da 

época. A idéia era compreender como a rádio-peão funcionava, quais os caminhos que 

ela percorria dentro das fábricas e escritórios e como isso poderia ajudar a empresa a 

atingir suas metas.

Com o ECCO, Keith  Davis  pretendia  rastrear  o  caminho  percorrido  por  uma 

informação, previamente escolhida e divulgada oralmente, entre os funcionários de uma 

empresa.  De  acordo  com  o  pesquisador  (DAVIS,  1978,  p.115),  o  ECCO  permitia 

acompanhar  a  informação,  conforme  seu  movimento  através  da  rádio-peão, 

possibilitando mapear a rede de pessoas por onde a informação seguia. Além da técnica 

ECCO, Keith Davis ainda descreveu outros quatro métodos de pesquisa (DAVIS, 1978) 

para estudar a Rádio-peão: o “observador participante”, na qual o pesquisador poderia ou 

não se fazer passar por um membro do grupo, sem que as pessoas conhecessem sua real 

identidade  – método discutível  por questões  éticas;  a  “observação contínua”,  onde o 

pesquisador acompanhava um funcionário para observar e gravar as atividades e padrões 

de comunicação ocorridos na rádio-peão; a “amostra de comunicação”, muito parecida 

com o  método  anterior,  mas  onde  o  pesquisador  acompanhava  apenas  determinados 

momentos do dia de trabalho do operário, e as “pesquisas gerais sobre comunicação”, em 

que  funcionários  respondiam  a  questionários  ou  a  entrevistas  sobre  eventos  de 

comunicação já ocorridos.

Da posse dessa metodologia, Keith Davis (1978, p. 281) conseguiu esquematizar 

quatro maneiras de como as notícias disseminadas pela rádio-peão percorriam fábricas e 

escritórios. Conforme podemos observar na Figura 1, o funcionário “A” representa um 

divulgador  da  boato  empresarial,  que  forma  outros  divulgadores  dessa  informação. 

Desse  modo,  a  atividade  de disseminação  da  notícia  pode  ocorrer  com os  seguintes 

encadeamentos: 

a. Cadeia de mão única   – A conta para B, que conta para C, e assim por diante, 

construindo uma cadeia frágil, onde a fonte original da informação fica cada 
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vez mais distante dos destinatários (e também novos produtores). Isto explica 

“como a Rádio-peão distorce e filtra informação até que o assunto original não 

seja reconhecido.” (DAVIS, 1988, p. 281).

b. Cadeia da fofoca   – A conta para todo mundo encontra pela frente

c. Cadeia da probabilidade   – A conta, ao acaso, para F e D, de acordo com as leis 

da  probabilidade.  Estes  dois  contam  para  outros,  da  mesma  maneira,  sem 

escolher seu destinatário.

d. Cadeia “cacho de uvas”   – A escolhe a quem contar a novidade. “Talvez uma 

delas conte para outras duas; e uma dessas duas últimas conte para uma outra 

diferente.  Este foi o único tipo de cadeia encontrada na Jason Company18, e 

pode ser, em geral, a cadeia normal na indústria.” (DAVIS, 1988, p. 281)

Figura 1

O objetivo maior destes estudos era que essa rede informal também fosse usada 

por  gestores,  para  a  distribuição  ou divulgação  de notícias  da administração  para  os 

funcionários.

Entre os estudos de Keith Davis, destaca-se um sobre a existência da rádio-peão 

entre a média e alta liderança de uma empresa, identificada como Jason Company, uma 

fabricante de produtos de couro, com 600 funcionários e 67 gestores (DAVIS, 1988, 

18 Nome fictício dado por Keith Davis à indústria por ele pesquisada. 
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tradução nossa).  A conclusão  a  que  o  pesquisador  chegou foi  que  “embora  nenhum 

executivo  possa,  absolutamente,  controlar  a  Rádio-peão,  ele  pode  influenciá-la”. 

(DAVIS,  1988,  p.  278).  Para isso,  segundo o pesquisador,  mais  pesquisas  e  estudos 

referentes à rádio-peão deveriam ser realizados, acrescentando que “a rádio–peão é um 

fator para ser considerado dentro dos assuntos administrativos.  O administrador  deve 

analisá-la e deve conscientemente tentar influenciá-la”. (DAVIS, 1988, p.289).

Desse  modo,  ele  conclui  que a  empresa  deve  encorajar  pesquisas  ou estudos 

sobre a rádio-peão “para fornecer aos executivos uma profunda compreensão dela e para 

encontrar novos caminhos para integrar as atividades da rádio-peão com os objetivos da 

firma” (DAVIS, 1988, p. 289).

Ernest  McCornick  e  Joseph  Tiffin,  ao  comparar  os  meios  de  transmissão  de 

informação,  citam um estudo feito  na década  de 1950 por  Dahle19,  que “envolveu a 

transmissão de informação em vários departamentos de uma fábrica através de cinco 

métodos diferentes”: verbal e escrito combinados, apenas verbal, apenas escrito, quadro 

de avisos e apenas boato. “Depois, testes de informação foram aplicados aos empregados 

a fim de determinar o quanto dela eles haviam assimilado” (McCORMICK; TIFFIN, 

1977, p. 191). O método oral e escrito combinados foi o mais eficiente, alcançando o 

resultado médio no teste de 7,70. A seguir, ficaram a comunicação verbal (6.17), escrita 

(4.91), quadro de avisos (3.72) e boatos (3.56). 

Um outro pesquisador,  Dean Champion (1979, p174-178)  realizou  um estudo 

sobre a rádio-peão em uma situação diferenciada: durante o processo de implantação de 

melhorias  tecnológicas,  em  1966,  numa  instituição  bancária.  O  sistema  de 

Processamento Eletrônico de Dados (PED) tinha como objetivo aumentar a eficiência do 

banco e  expandir  a  flexibilidade  dos  serviços aos  clientes.  Antes  de ser comunicada 

oficialmente,  as notícias  sobre as mudanças  já haviam chegado ao departamento que 

seria afetado através da rádio-peão. Mesmo com o anúncio oficial  da implantação do 

PED e com a  garantia  de  que  ninguém perderia  o  emprego,  os  funcionários  tinham 

muitas dúvidas sobre a permanência em seus cargos, sobre o trabalho que as máquinas 

iriam  executar  e  se  haveria  redução  no  quadro  de  funcionários.  “Existia  uma 

discrepância  óbvia  entre  o  que  o  supervisor  (encarregado  de  implantar  a  mudança) 

acreditava ter dito aos empregados sobre o que esperar e o que os empregados diziam 

ter-lhes sido dito.” (CHAMPION, 1979, p. 174)

19 DAHLE, T.L. Transmitting information to employees: A study of five methods”. Personnel, 31: 243-
246, 1954.
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Ante esta situação, “os dirigentes do banco proporcionaram filmes, em reuniões 

subseqüentes  do pessoal,  mostrando instalações  semelhantes  em Nova York e  outras 

grandes cidades.” (CHAMPION, 1979, p. 175). Mesmo assim, a situação pouco mudou, 

mas Dean Champion anotou, através de entrevistas, que um grupo de oito operadores de 

máquina,  que  ficavam  separados  da  área  principal  da  divisão  de  operações, 

compartilhavam informações incessantemente sobre as dúvidas que rondavam todos os 

funcionários. “A partilha de informação sobre mudanças em cargos e outras matérias era 

uma característica integrante da associação entre si, ao passo que outros empregados não 

desfrutavam  das  vantagens  de  um  sistema  eficiente  de  rumores  no  mesmo  grau.” 

(CHAMPION, 1979, p. 175). O pesquisador, ao término da investigação, concluiu que:

Os grupos informais proporcionam um canal de comunicação a parte da 
estrutura formal que fornece aos empregados informação concernente a 
mudanças no cargo e outras matérias importantes que os afetam.  No 
estudo  acima  relatado,  tornou-se  claro  que  o  grupo  informal  atuou 
como  instrumento  para  dar  a  seus  membros  informação  sobre  seus 
cargos  e  mudanças  futuras  que  diminuíram  suas  ansiedades. 
(CHAMPION, 1979, p. 178)

Mesmo chegando à conclusão que a rádio-peão foi benéfica para determinado 

grupo  de  trabalhadores,  diminuindo  suas  ansiedades  com  relação  às  incertezas  que 

rondavam a empresa, Dean Champion não deixou de externar uma visão negativa sobre 

os grupos informais e seus processos de comunicação: 

Provavelmente,  os  pesquisadores  reconhecerão  que  uma  das  mais 
importantes  e  irritantes  variáveis  intervenientes  que  afetam  suas 
investigações  das  relações  entre  os  fenômenos  organizacionais  é  a 
presença de uma estrutura de grupo informal que se distingue da que é 
formalmente  definida.  Já fizemos alusão aos agregados informais  de 
trabalho nas organizações e a alguns dos comportamentos exibidos por 
eles, os quais colocam os administradores em posição de consternação 
e conflito. (CHAMPION, 1979, p.171)

Mas um dos mais conhecidos estudos sobre rumores e boatos que circulam pela 

sociedade  foi  o  realizado  pelos  psicólogos  Gordon  Allport  e  Leo  Postman.  Em seu 

“Psicologia  do  Rumor”,  publicado  pela  primeira  vez  um  1947,  estes  pesquisadores 

postularam duas condições básicas para o surgimento de um boato: a importância e a 

ambigüidade do assunto em circulação.

[...] a quantidade de rumores circulantes variará com a importância do 
assunto para os indivíduos afetados, multiplicada pela ambigüidade da 
prova ou testemunho tocante ao dito assunto. [...] A ambigüidade por si 
só  não é o bastante para lançar a circulação de um rumor e sustentá-lo. 
O mesmo se dá com a importância. (ALLPORT; POSTMAN, 1953, p. 
16, tradução nossa)
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Estes postulados de Gordon Allport e Leo Postman influenciaram (e continuam a 

influenciar)  diversos  pesquisadores  de  boatos  e  rumores,  de  uma  forma  geral,  mas 

também os que se aprofundaram nos boatos empresariais, na rádio-peão. Na década de 

1970, Ralph Rosnow, foi um desses pesquisadores. Ele não apenas estudou e baseou-se 

na Lei Básica dos Boatos, mas reestruturou e ampliou o enunciado de Allport e Postman 

apresentando uma hipótese alternativa, na tentativa de explicar mais detalhadamente os 

motivos do surgimento dos boatos. 

Conforme diz Ralph Rosnow (1991, p. 485, tradução nossa), “há variáveis além 

de importância e ambigüidade que influenciam a origem e perpetuação do boato”. De 

acordo com a sua hipótese, quatro condições afetam e podem até predizer a geração e 

transmissão de boatos: incerteza geral, envolvimento de resultados relevantes, ansiedade 

pessoal e credulidade.

Para este pesquisador, a “incerteza geral” é diferente de “ambigüidade”, usada 

por Gordon Allport e Leo Postman. 

[...] considero que incerteza comunique de forma mais clara [a dúvida 
de  significado].  Embora  a  dúvida  possa  ser  ocasionada  por 
instabilidade,  inconstância,  ou eventos  problemáticos,  ela  reside,  em 
última instância, na suspensão da descrença, que caracteriza a interface 
cognitiva  entre  tais  eventos  e  os  olhos  e  mentes  dos  indivíduos. 
(ROSNOW, 1991, p.485)

E  analisando  a  correlação  entre  os  boatos  e  a  incerteza  sob  uma  ótica 

organizacional, ele ainda acrescenta:

A noção é que os boatos florescem numa atmosfera de incerteza porque 
eles tentam aliviar a tensão da obscuridade cognitiva. Trabalhadores de 
escritório  sabem  quão  rápidos  os  boatos  viajam  pelos  corredores 
quando um novo chefe toma posse, quando os escritórios mudam para 
novas  localidades  ou  quando algum evento  nebuloso  cria  um ar  de 
confusão e imprevisibilidade. (ROSNOW, 1991, p.486)

Ralph Rosnow também faz uma reconceituação da palavra “importância”, usada 

por  Gordon Allport  e  Leo Postman,  escolhendo o termo envolvimento  de resultados 

relevantes. De acordo com Ralph Rosnow,

Allport e Postman viram importância como uma síntese de relevância 
de uma situação e se esta situação evoca cuidados ou envolvimento. 
Devido  a  esta  conceituação  ter  contornos  semelhantes  ao  que  Blair 
Johnson e  Alice  Eagle  (1989)20 definiram,  em outro contexto,  como 
‘envolvimento de resultados relevantes’, este é o termo que emprestarei 
deles a partir de agora. (ROSNOW, 1991, p.487)

20 Johnson, B. T., & Eagly, A. H. Effects of involvement on persuasion: A meta-analysis.  Psychological 
Bulletin, 1989, nº106, p. 290-314. (Nota apresentada pelo autor)
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Nicholas  DiFonzo,  que  também  desenvolveu  diversos  trabalhos  com  Ralph 

Rosnow, dá um exemplo prático do significado do termo “envolvimento de resultados 

relevantes”. De acordo com ele, há envolvimento de resultado relevantes se “o resultado 

de uma situação ou assunto específico é relevante para mim, para minha felicidade, meu 

bem-estar ou o sentido de mim mesmo.” (DIFONZO, 2009, p.44)

O que é essencial perceber, neste momento, é que além da importância, (ou do 

envolvimento  de resultados  relevantes)  e da ambigüidade  (ou incerteza  geral),  foram 

acrescentados  dois  fatores  como  motivos  essenciais  para  que  os  boatos  proliferem: 

ansiedade pessoal e credulidade. 

A  ansiedade  pessoal  é  definida  por  Ralph  Rosnow  como  um  estado  afetivo 

produzido  por  uma  apreensão  referente  a  um  evento  próximo  que  tem  grande 

possibilidade  de  concretizar  um  desfecho  decepcionante.  “Aqui,  a  hipótese  é  que 

persistem rumores não só porque eles jogam com obscuridades cognitivas, mas também 

porque eles  dão vazão ou expressão a tensões  emocionais  atribuíveis  à  natureza  dos 

resultados antecipados” (ROSNOW, 1991, p.487). Finalmente, o pesquisador destaca a 

credulidade, ou seja, a confiança no boato. Isto quer dizer, as pessoas espalham o boato 

por acreditam nele, porque o acham confiável, plenamente ou em parte. E esse crédito se 

dá  quando  as  pessoas  vêem  no  boato  algo  que  expresse  seus  desejos  ou  temores. 

“Implícita nesses exemplos [os boatos de desejos e os de temores] está também a noção 

de  que  o  crédito  atribuído  aos  boatos  está  nos  olhos  da  pessoa  que  o  contempla.” 

(ROSNOW, 1991, p.488).

Também na década de 1970 foi realizado um trabalho que vale ser citado por um 

diferencial: o seu foco se deslocava dos mecanismos, causas e características da rádio-

peão.  A  questão  proposta  pelos  pesquisadores  John  Newstrom,  Robert  Monczka  e 

William Reif (1974, tradução nossa) era a seguinte: qual a percepção que os gerentes e 

funcionários  de  escritório  têm  da  rádio-peão?   Para  isso,  eles  desenvolveram  uma 

pesquisa  com  representantes  de  164  organizações,  formando  uma  amostra  de  341 

gerentes e funcionários de escritório. O estudo usou a técnica do diferencial semântico 

para medir quantitativamente a percepção que os gerentes e funcionários de escritório - 

os pesquisadores os definiram como “funcionários de colarinho branco” (NEWSTROM; 

MONCZKA;  REIF,  1974,  p.  15).  A coleta  de  dados  foi  feita  através  da  técnica  do 

diferencial semântico, escolhido, segundos os pesquisadores, devido à sua capacidade de 
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registro das percepções dos respondentes ao longo de duas dimensões independentes: a 

dimensão de valor (para avaliar o quanto a rádio-peão é boa ou má) e a de potência.

A dimensão de valor mede as percepções de ‘bondade’ e ‘maldade’ da 
rádio-peão. Em outras palavras, acredita-se que a rádio-peão possa ser 
valiosa  e  benéfica  para  um  indivíduo,  para  satisfazer  suas 
necessidades? A dimensão de potência mede as percepções de ‘força’ e 
‘fraqueza’ da rádio-peão, ou seja, a extensão em que ela é difundida no 
ambiente de trabalho e sua influência no comportamento do indivíduo. 
(NEWSTROM; MONCZKA; REIF, 1974, p. 14)

Os resultados da pesquisa mostram que 53% dos respondentes percebem a rádio-

peão  como  um  fator  negativo  no  ambiente  da  organização,  enquanto  27%  dos 

respondentes  acreditam  que  a  rádio-peão  é  positiva  no  contexto  organizacional.  Os 

participantes da pesquisa também avaliaram que a rádio-peão é neutra em termos de 

valor (20%) e de força (38%). Na dimensão de potência (forte ou fraca, muito ou pouco 

difundida), 39% dos respondentes disseram que a rádio-peão é forte e 23% a avaliaram 

como fraca. (NEWSTROM; MONCZKA; REIF, 1974, p. 16)

A potência média mostra que a rádio-peão era percebida como muito 
difundida  nas  organizações  dos  respondentes.  Quando as  médias  de 
valor  e  potência  são  analisadas  em  combinação,  uma  infeliz 
combinação de resultados emerge – a rádio peão é simultaneamente 
negativa  e  influente  –  uma  potencial  situação  problemática.” 
(NEWSTROM; MONCZKA; REIF, 1974, p. 16)

De  acordo  com  os  autores,  “muitos  dos  respondentes  -  dois  entre  cinco  – 

perceberam  a  rádio-peão  como  bastante  influente  (difundida  e  dominante)  em  suas 

organizações”. (NEWSTROM; MONCZKA; REIF, 1974, p. 19). Como conclusões de 

seu trabalho, os pesquisadores evidenciam que os gestores precisam reconhecer e aceitar 

a existência da rádio-peão para melhor compreender tal fenômeno e, além de identificar 

suas percepções sobre ela, é necessário identificar as percepções de seus subordinados 

sobre  a  rádio-peão  e  como  eles  se  comportam  ante  a  programação  da  rádio-peão 

(NEWSTROM; MONCZKA; REIF, 1974, p. 20). 

A última (pró-ativa) abordagem incorpora estratégias contemporâneas 
como  a  abertura  de  todos  os  canais  de  comunicação,  combatendo 
rumores com a apresentação de fatos positivos, prevenindo o ócio e o 
tédio dos  trabalhadores  através  da  melhores  estrutura  de  trabalho,  e 
desenvolver credibilidade em longo prazo na comunicação gerencial. 
Este é a essência da ciência comportamental - utilizar o que se sabe 
sobre o natureza do homem, grupos e organizações que nos permitam 
gerir  de  forma  mais  eficaz  os  recursos  alocados  para  nós. 
(NEWSTROM; MONCZKA; REIF, 1974, p. 20)
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Por último, citaremos o estudo que Henry Mintzberg realizou na primeira metade 

dos anos 1970, com cinco diretores-presidentes norte-americanos.  Vale aqui salientar 

que, neste trabalho, o pesquisador chama de “descobertas interessantes” o fato de ter 

verificado que os executivos dão atenção a fofocas, boatos e especulações devido à sua 

intemporalidade.  “Pois  a  bisbilhotice  de  hoje  pode  ser  o  fato  de  amanhã.” 

(MINTZBERG, 1986, on-line). Ele também constatou que esses alto executivos mantêm 

uma lista imensa de contatos, com o objetivo de “estabelecer o sistema de informações 

externas  do  próprio  executivo:  informal,  verbal,  mas,  não  obstante,  eficiente”. 

(MINTZBERG,  1986,  on  line)  Finalmente,  Henry  Mintzberg  atribui  três  papéis  aos 

aspectos informacionais dos executivos: monitor, disseminador e porta-voz. No papel de 

porta voz, “o executivo esquadrinha permanentemente seu meio ambiente em busca de 

informação”,  sendo  que  boa  parte  dessa  coleta  é  obtida  de  forma  “é  verbal, 

freqüentemente sob a forma de fofocas, boato e especulação. Por meio desses contatos, o 

executivo  possui  uma  vantagem  natural  na  obtenção  de  informações  para  sua 

organização”. (MINTZBERG, 1986, on-line)

Até agora,  vimos que as  investigações  sobre a  rádio-peão têm como objetivo 

principal, analisar, entender e conhecer melhor esse processo informal de comunicação, 

dando subsídios aos gestores ou à administração para que eles tentem usar, controlar, 

manipular ou influenciar a rádio-peão para os interesses da organização.

Outras  investigações  mais  recentes  serão  descritas  adiante,  na  tentativa  de 

traçarmos um panorama atual dessas percepções da rádio-peão. Mas propomos, agora, 

um salto geográfico – dos Estados Unidos para o Brasil – para seguirmos esta nossa 

linha de tempo: a década de 1970. Foi no final deste período que o termo rádio-peão 

consolidou-se no Brasil e ganhou personalidade ao ser sintonizada – e produzida - pelos 

trabalhadores, em especial pelos operários do ABC Paulista. 

3. ...ao movimento metalúrgico do ABC

O termo “peão” – que atualmente designa os operários das fábricas de vários 

setores da indústria - surgiu na década de 1970, e foi derivado das mudanças de emprego 

constantes pelas quais passavam os trabalhadores das fábricas,  fazendo com que eles 

traçassem uma espécie de giro entre as empresas.  Esse movimento foi comparado ao 

clássico pião, brinquedo cônico enrolado num pedaço de barbante que gira em torno de 

si mesmo e faz piruetas circulares quando se puxa o barbante.  

70



Conforme explica a professora e pesquisadora Lucieneida Dováo Praun21, “essa 

expressão, ‘peão’, está muito ligada a um processo de rotatividade da força de trabalho, 

na região [do ABC] e nas fábricas em geral, no Brasil, a partir da ditadura militar. E aqui 

no ABC foi muito forte - por ser um pólo industrial - a idéia de que este trabalhador, em 

função da rotatividade de demissões, acaba rodando de uma fábrica para outra, por isso 

‘peão’.” O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Sérgio Nobre22, que viveu 

esse  período,  lembra  que  “o pessoal  rodava  porque era  demitido  de  uma empresa  e 

contratado por outra ganhando menos. Era aquela rotatividade, e chamava de ‘peão’ por 

conta disso: o pessoal rodava, girava de empresa em empresa”.

Com  o  tempo,  o  termo  “peão”  foi  ganhando  um  ar  pejorativo,  como  se  a 

expressão significasse um trabalhador sem qualificação profissional. Dois dos principais 

dirigentes sindicais do ABC, Sérgio Nobre e Paulo Lage23, presidente do Sindicato dos 

Químicos do ABC, porém, são enfáticos ao negar essa conotação negativa do “peão”. 

“Na fábrica, esse termo ainda é muito usado. A gente mesmo, na assembléia, na hora de 

falar, a gente diz ‘peão, faz isso. Peão, faz aquilo’”, lembra Paulo Lage que, durante a 

entrevista, usou diversas vezes a expressão “peão” com naturalidade - assim como outros 

dirigentes  sindicais  entrevistados.  Apesar  disso,  ainda  segundo  Paulo  Lage,  os 

trabalhadores administrativos ou “mensalistas” não aceitam essa designação: “... não é 

que deveria ser assim, mas tem trabalhador que se acha diferenciado.  Tem o pessoal 

administrativo e esse pessoal, se chamar de peão... [...] se chamar de peão, é a morte”. 

Sérgio Nobre ainda acrescenta:  “A coisa do ‘peão’, algumas pessoas entendem como 

pejorativa. E não é. Pessoas entendem como um tipo de trabalho que não tem conteúdo, 

não tem qualificação... equivocadamente porque o ‘peão’, para nós, é um jeito carinhoso 

que o trabalhador tem de se tratar, é divertido”, e ele ainda afirma que, hoje, na categoria 

dos  metalúrgicos,  cerca  de  30% dos  peões  já  tem curso  superior  ou  está  cursando, 

contrariando a questão do trabalho desqualificado.

Com isso, já vislumbramos que a expressão “rádio-peão” significa uma rádio dos 

operários,  dos trabalhadores  das fábricas.  Lucieneida  Praun detalha que “a expressão 

“rádio-peão” [...] está ligada, na origem, a uma comunicação alternativa a da empresa. A 

idéia é de que a empresa tem seus veículos e esses veículos estão ligados aos interesses 

21 Entrevista concedida à autora em 15 de outubro de 2009, no campus Rudge Ramos da Universidade 
Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo.
22 Entrevista concedida à autora em 12 de novembro de 2009, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC, em São Bernardo do Campo.
23 Entrevista concedida à autora em 23 de novembro de 2009, na sede do Sindicato dos Químicos do ABC, 
em Santo André.
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da empresa e de que os trabalhadores têm a sua forma de comunicação interna e sua 

visão sobre o que está acontecendo.”

O  vice-presidente  da  Central  Única  dos  Trabalhadores  (CUT)  José  Lopez 

Feijóo24, que fez parte da primeira Comissão de Fábrica eleita da Ford, em 1982, traça 

um panorama de como era o cotidianos dos trabalhadores nos anos 1970 e início dos 

1980 e suas dificuldades de comunicação: “Para você ter uma idéia, teve multinacional 

aqui  do Grande ABC que patrocinou a operação OBAN [Operação  Bandeirantes].  E 

você  teve  trabalhador  que  foi  preso,  torturado.”  Este  foi  o  caso,  por  exemplo,  do 

trabalhador químico da Quimbrasil Olavo Hansen, preso, torturado e morto em 1970 por

distribuir boletins no 1º de Maio Unificado realizado no Estádio Maria 
Zélia, em São Paulo. Hansen foi encaminhado aos órgãos policiais da 
capital,  torturado,  morto  e  largado  como  indigente.  [...]  Dezoito 
militantes  foram  presos  naquele  1º  de  maio.  Jovens  ativistas  do 
movimento operário e estudantil. Levados em peruas C-14 sem placas. 
Primeiro para o Serviço Reservado da PM do 1º Distrito. Depois, para 
o  QG da  PM.  Em seguida  para  a  OBAN  –  Operação  Bandeirante. 
Depois para o DOPS. (MEDICI, 2008, p. 123)

A realidade das fábricas não era muito diferente e os trabalhadores se arriscavam 

ao tentar uma forma de comunicação alternativa. José Feijóo dá detalhes sobre o dia-a 

dia nas empresas e descreve um dos canais formais de comunicação da época, um quadro 

de avisos: “Você não podia... não tinha essa de entrar com boletim do sindicato dentro da 

empresa... tinha que entrar com ele escondido. Tinha que aparecer dentro da empresa. A 

coisa  era  brava.  Naquele  tempo  era  mais  ou  menos  assim:  na  sexta-feira,  os 

trabalhadores, nas fábricas, não sabiam se continuariam empregados na segunda-feira. 

Porque tinha o tal do facão que podia estar comendo solto. O chefe convocava você para 

fazer hora extra, não é que ele convidava. Hoje ele tem que convidar, hoje, muitas vezes, 

a empresa negocia com o sindicato quantas horas extras vai fazer. Naquela época, não... 

ele  colocava  um aviso no quadro de avisos:  “amanhã hora extra  geral” e  quem não 

viesse, estava na lista para ter problemas. A vida era dura. Então você imagina o que era 

se comunicar nesse período. Com as lutas no final da década de 1970, a necessidade de 

comunicação  entre  sindicato  e  trabalhadores,  entre  trabalhadores  e  sindicato,  entre 

trabalhadores e trabalhadores... você tinha que ser criativo.” 

24 Entrevista concedida à autora em 9 de novembro de 2009, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC, em São Bernardo do Campo. Eleito coordenador da primeira Comissão de Fábrica da Ford, em 
1982, Feijóo foi, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, membro efetivo do Conselho Fiscal (1990/1993), 
diretor de base (1993/1996 e 1996/1999) e secretário-geral (1999/2002). Entre 2003 e 2008 ocupou a 
presidência do Sindicato.
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Ainda conforme José Feijóo, uma das questões que preocupavam o sindicato e os 

trabalhadores  era como fazer para manter  o diálogo. E o Sindicato dos Metalúrgicos 

decidiu que era preciso estar  presente nas empresas,  junto aos trabalhadores.  O vice-

presidente da CUT ainda acrescenta: “a direção do sindicato tem que dialogar com os 

trabalhadores nas fábricas, seja na porta da fábrica, seja dentro da fábrica se for possível, 

que nunca era fácil...  mas você tem um ônibus, você viaja junto, ou seja... no local de 

moradia  ou  no  boteco  que  o  cara  vai.  Então  você  precisa  encontrar  uma  forma  de 

dialogar...”.  Com isso,  percebemos que a rádio-peão,  em seu nascedouro,  já ocupava 

lugares fora da organização, onde a liberdade de comunicação era menos restrita.

Este foi o surgimento da rádio-peão, de acordo com as lembranças do próprio 

José Feijóo: “esta comunicação foi que nos permitiu, no final da década de 1970... 78, 

79, 80... fazer os movimentos e as lutas que foram feitas aqui, que viraram referência 

nacional e ajudaram a derrubar o regime militar. E entre essas formas de comunicação, 

eu diria que uma que influiu muito rapidamente  era a chamada rádio-peão. Que era a 

maneira como as notícias eram, digamos, plantadas e rapidamente elas circulavam boca 

a ouvido, vamos dizer assim – as pessoas falam boca-a-boca, mas é boca a ouvido... 

boca-ouvido,  ouvido-boca – e  rapidamente  aquilo  tomava  forma de  uma notícia  que 

ninguém sabia exatamente de onde veio,  mas que era  uma coisa que você precisava 

prestar atenção. Que era importante. Então eu diria que foi uma forma muito rápida de 

suprir essa necessidade de comunicação.  [...] Era comum a gente dizer o seguinte: ‘a 

rádio-peão está dizendo que...’ e essa notícia informal você tinha que prestar atenção. ‘A 

rádio-peão está dizendo que tal fábrica pode ter facão... então vamos ficar de olho. Vai 

ter  demissão’.  Então  esta  notícia  estava  chegando  de  algum lugar,  podia  ou  não  se 

confirmar.  E  você  tinha  que  prestar  atenção.”  Novamente  é  possível  observar  outra 

característica  marcante  da  rádio-peão:  as  informações  podem  ser  verídicas  ou  não, 

podem acontecer ou não. 

As  dificuldades  para  se  comunicar  no  início  da  década  1980  também  são 

assinaladas por Sérgio Nobre, que na época começara a trabalhar na Scania: “a minha 

experiência  com a rádio-peão...  ela era um instrumento importante porque no regime 

militar  você tinha muita  restrição para desenvolver o trabalho sindical  nas empresas. 

Então  a  militância  não  aparecia,  você  buscava  preservar  a  militância  no  interior  da 

fábrica,  senão a fábrica demitia.  Se identificasse,  ela  demitia.  Então era  um trabalho 

muito clandestino. O próprio jornal do sindicato entrava clandestinamente na fábrica... 

era deixado nos banheiros, nos vestiários para o pessoal ler e a militância entrava com 
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eles escondido. Então quando você queria passar uma informação para o conjunto da 

fábrica, então aí era a rádio-peão... chegava na hora do almoço e falava ‘olha, gente, ouvi 

dizer que...’ e aquilo ia se espalhando dentro da fábrica. Era o jeito de você espalhar as 

notícias dentro da fábrica e sem aparecer. Então, ganhou esse nome... ‘a rádio-peão está 

falando’,  ‘a  rádio-peão está  falando que tem assembléia  amanhã’,  ‘a  rádio-peão está 

falando que vai ter demissões’, etc. E tem uma certa credibilidade porque o pessoal fala 

que se a rádio-peão está falando é que alguma coisa tem.” Aqui, novamente, notamos a 

referência  aos espaços de interação,  aproveitados  pelos  trabalhadores:  o refeitório  no 

horário do almoço.

Nesse  contexto,  Sérgio  Nobre  destaca  também o  que  significou  a  rádio-peão 

durante o regime militar: “Ela teve um papel importante na época da ditadura... não sei 

se  os  trabalhadores...  se  eles  eram  conscientes,  mas  foi  fundamental.  A  forma  de 

organizar, de mobilizar os trabalhadores, de fazer a identidade deles com o sindicato, foi 

muito  importante.  Agora,  era  um trabalho  muito  organizado pela  militância  [...]  que 

trabalhava isso naquele período porque não tinha muito espaço de atuação.” 

Mas não foi apenas entre os “peões” – ou a “peãozada”, como José Feijóo se 

referiu aos trabalhadores em geral, durante a entrevista - que a rádio-peão exerceu papel 

fundamental  na  abertura  de  um canal  de  comunicação  confiável.  A  dificuldade  e  a 

criatividade  para  se  comunicar  aconteciam  também  em  outros  setores,  como  os 

bancários.  Luiz  Cláudio  Marcolino25,  presidente  do  Sindicato  dos  Bancários  de  São 

Paulo, que no período trabalhava no Banco Itaú, lembra de algumas técnicas criativas 

para  a  troca  de  informações  e  de  como  a  comunicação  informal  exercia  um papel 

decisivo  na  comunicação:  “Nós  tínhamos  dificuldade  em  comunicar.  Nós  tínhamos 

dirigentes do nosso sindicato que na época da ditadura, [...] pegavam a Folha Bancária, 

colocavam no álcool, depois colocavam em cima do prédio, aí o papel ia secando com o 

vento, batia o vento e o vento tirava [um por um os exemplares] e ia caindo [na rua] e era 

uma forma de fazer a divulgação. Outro jeito era pegar o pessoal do almoxarifado. Eles 

passavam no sindicato ou o pessoal  do sindicato deixava em algum lugar,  o pessoal 

passava com o material,  colocava [junto com o material  que carregava]  e fazia  uma 

distribuição para os funcionários. Então alguns viam a informação e iam repassando a 

informação para outros, boca-a-boca. Porque você não conseguia fazer a distribuição do 

material. Porque, de fato, tinha perseguição dos militantes na época. Foi o período mais 

25 Entrevista concedida à autora em 17 de novembro de 2009, na sede do Sindicato dos Bancários e 
Financiários de São Paulo, Osasco e Região, em São Paulo.
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duro. Com esse período mais duro da ditadura militar você tinha que ter criatividade para 

fazer com que a informação chegasse. O sindicato passou por uma intervenção, no ano 

de 1983. Então essa intervenção tirou os dirigentes sindicais de dentro do sindicato e o 

regime da época indicou outras pessoas para assumir a direção do sindicato. E nesse 

período também essa informação informal foi fundamental”.

De acordo com estes relatos, podemos observar que a prática da rádio-peão, nos 

seus  primórdios,  já  revelava  naturalmente  características  que  os  pesquisadores  da 

grapevine levaram anos para estudar, analisar e tentar encontrar uma forma de aproveitá-

la para o benefício das organizações. Esta é uma das abordagens que veremos a seguir, 

ao analisar alguns estudos, realizados nos últimos anos.

4. A Rádio-peão nas empresas

Atualmente,  tanto  o teor  das  pesquisas  quanto  a  utilização  da  rádio-peão nas 

organizações passaram por mudanças, o que não poderia deixar de ser diferente levando-

se em conta as transformações, evoluções e interpenetrações que ocorrem ao longo do 

tempo. Os estudos mais recentes tentam aprofundar questões sobre a rádio-peão no que 

se refere às motivações que levam as pessoas a acreditar  e a disseminar  o noticiário 

transmitido pela rádio-peão. Mas o foco – e talvez isso não tenha se alterado tanto – é 

fazer com que as organizações  tirem algum proveito  desse processo de comunicação 

informal. 

Para traçar um perfil atual da rádio-peão nas organizações, selecionamos algumas 

pesquisas feitas nos últimos 20 anos. Com esses dados poderemos observar quais  as 

questões que preocupam pesquisadores, organizações e trabalhadores quando o assunto 

gira em torno da rádio-peão.

Iniciaremos com um trabalho realizado pelos pesquisadores  Suzanne Crampton, 

John Hodge e Jintendra Mishra, que se propuseram a esclarecer a seguinte dúvida: a 

posição hierárquica dos gestores influencia sua percepção da rádio-peão? Para isso, eles 

enviaram  questionários  com  53  perguntas  para  uma  amostra  de  416  organizações, 

endereçadas  aos  vice-presidentes  de  Recursos  Humanos  de  empresas  localizadas  no 

oeste  de  Michigan,  nos  Estados  Unidos.  Do  total  de  executivos  consultados,  38% 

responderam à  pesquisa,  sendo  que  44,3% deles  eram alto  executivos,  22,8% eram 

gerentes e 32,9%, supervisores ou baixa liderança (CRAMPTON; HODGE; MISHRA, 

1998, p. 572). 
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De um modo geral,  os  pesquisadores  verificaram de que maneira  os  gestores 

estão conscientes de três pontos específicos envolvendo a rádio-peão: situações em que 

ela aumenta; condições que influenciam sua importância ante os empregados, e como o 

clima da organização afeta sua atividade. Os resultados desta investigação podem ser 

consultados no Quadro 1, mas aqui vamos ressaltar dois pontos que nos darão uma idéia 

da percepção e uso da rádio-peão por parte dos gestores das organizações.

Quadro 1

Níveis gerenciais e suas percepções da rádio peão

Alto executivos Gerentes /
média liderança

Supervisores / 
baixa liderança

Conscientes de que a rádio-peão existe 70% 81% 92%

Condições  associadas  com  o  aumento  da 
atividade da rádio-peão

 Assunto  importante  para  os 
funcionários 

60% 69% 92%

 Falta  de  comunicação  formal  vinda 
dos gestores

54% 60% 88%

 Ambiente ameaçador ou inseguro 65% 71% 81%

Condições que influenciam a importância da 
rádio-peão

 Comunicação  formal  ambíguo  ou 
obscura

70% 75% 95%

 Ambiente ameaçador ou inseguro 68% 65% 70%

Efeitos  do  clima  da  organização  na  rádio-
peão

 Rádio-peão  usada  para  informações 
negativas  ou  como  indicação  de  falta  de 
confiança

59% 68% 79%

Fonte: Public Personnel Management, 1998.

O primeiro deles é que a maioria dos gestores reconhece a presença da rádio-peão 

em suas  empresas,  mas  os  resultados  da  pesquisa  indicaram que  os  supervisores  ou 

gestores mais próximos hierarquicamente dos funcionários percebem melhor a existência 

e atividade da rádio-peão do que os gerentes e alto executivos. Enquanto 92% da baixa 

liderança  percebe  a  rádio-peão latente,  operando nas  suas  empresas,  apenas  81% da 

média liderança e 70% da alta gerência  percebem essa rede informal  (CRAMPTON; 
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HODGE; MISHRA, 1998, p. 572). “Podemos especular que a alta concordância entre a 

baixa liderança sobre a atividade da rádio-peão pode ser relatada por eles estarem mais 

expostos aos funcionários - e também mais conscientes das atividades da rádio-peão.” 

(CRAMPTON; HODGE; MISHRA, 1998, p. 573)

O segundo ponto é ao que se refere ao uso da rádio-peão pela organização. De 

acordo com estes pesquisadores, “A maioria dos gestores (86%) sentem que a gerência 

deveria indiretamente influenciar  a rádio-peão,  usando-a como meio de aperfeiçoar  o 

sistema de comunicação formal.” (CRAMPTON; HODGE; MISHRA, 1998, p. 575). 

Finalmente, baseando-se em seus resultados, Suzanne Crampton, John Hodge e 

Jintendra  Mishra  também  remodelaram  a  Lei  dos  Boatos  de  Gordon  Allport  e  Leo 

Postman, acrescentando dois fatores ao postulado original e adaptando-o à realidade da 

comunicação  organizacional,  mais  especificamente,  à  rádio-peão.  Desse  modo,  eles 

definiram que “os quatro fatores que levam à atividade da rádio-peão são: o colapso da 

comunicação  formal,  incerteza,  importância  da  informação  e  ambiguidade.” 

(CRAMPTON; HODGE; MISHRA, 1998, p. 576). 

A questão do colapso da comunicação formal como fonte geradora da rádio-peão 

também foi estudada por Nicholas DiFonzo e Prashant Bordia(1998,  p. 295-296, tradução 

nossa),  que  enumeraram  as  características  decisivas   para  o  sucesso  ou  a  falha  dos 

esforços  de  comunicação,  argumentando  que  a  efetividade  das  estratégias  de 

comunicação é a própria gestão da incerteza. Caso as organizações não consigam lidar 

com essas incertezas dos funcionários durante processos de mudanças, estas abordagens 

falhas são evidenciadas por uma abundância de rumores.  

Para  compor  o  trabalho,  foram  contatadas  27  corporações,  a  maioria 

multinacionais, de grandes cidades do nordeste dos Estados Unidos e da Índia, sendo que 

15  delas  aceitaram  participar  de  entrevistas  em  profundidade.  Aos  entrevistados, 

profissionais  de  comunicação  e  gestores,  foi  solicitado  que  se  lembrassem  de  um 

incidente onde rumores prejudiciais ou potencialmente prejudiciais ocorrido na empresa 

e  com o qual  eles  tiver  que lidaram.  A partir  daí  foi  realizado  um estudo de  casos 

múltiplos: um mostrando uma estratégia de comunicação eficaz em situação de mudança 

e outro, o oposto. (DIFONZO; BORDIA, 1998, p. 296).

No primeiro estudo de caso apresentado, a empresa denominada Corp A passaria 

por uma reestruturação devido ao fechamento de um dos escritórios. Os gestores foram 

proibidos, pela cúpula administrativa, de comentarem o plano de reestruturação com os 

demais funcionários, e o assunto foi tratado como sigiloso. “Perto do fechamento,  os 
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funcionários desse escritório testemunharam uma série de integrações de departamentos, 

sabendo de cada uma delas através de excessivos rumores,  muito antes dos anúncios 

oficiais.” (DIFONZO; BORDIA, 1998, p. 297) 

DiFonzo e Bordia afirmam que

os gestores, obviamente, desejavam suavizar o impacto das mudanças e 
poupar  os  funcionários  de  uma  demasiada  ansiedade.  Ironicamente, 
esta política, na verdade, piorou a ansiedade. [...] Os bem-intencionados 
gestores  da  Corp  A desejavam fornecer  um plano  de  reestruturação 
cheio de detalhes que explicaria especificamente como os empregados 
seriam afetados, atrasando o anuncio inicial.  (DIFONZO; BORDIA, 
1998, p. 298)

Para concluir o relato da mal-sucedida política de comunicação da Corp A, os 

pesquisadores explicam que:

Quando informações são comunicadas via rádio-peão, a administração 
inevitavelmente perde o controle sobre o seu conteúdo. Funcionários, 
enfrentando ansiedade e incerteza sobre assuntos altamente relevantes 
para eles, podem imaginar cenários que são frequentemente piores do 
que a realidade e até atribuir má intenção à administração. (DIFONZO; 
BORDIA, 1998, p. 299)

O segundo estudo de caso relatado por estes pesquisadores também envolvia um 

processo de mudança, reestruturação e demissões em uma grande fabricante de produtos 

de consumo, denominada Corp B. O processo começou com a contratação de um novo 

CEO (Chief Executive Officer) que, num de seus primeiros discursos, disse que os altos 

executivos  deveriam procurar  reduzir  custos.  Esta  fala  preocupou os  funcionários  de 

duas fábricas do grupo, pois estas produziam produtos semelhantes que já começavam a 

ficar obsoletos no mercado. (DIFONZO; BORDIA, 1998, p. 300)

Depois do anúncio do CEO, os pesquisadores descrevem a seguinte situação:

‘As  linhas  de  telefone  ficaram  congestionadas,  inicialmente’  com 
funcionários  pedindo  mais  informações,  lembrou  o  diretor  de 
Comunicação  Organizacional.  Esses  pedidos  ocorreram  no  mesmo 
tempo em que os executivos seniores ainda estavam desenvolvendo o 
plano de ‘enxugamento’. (DIFONZO; BORDIA, 1998, p. 300)

Imediatamente foi colocado em ação um plano de comunicação de consistia em 

quatro  passos:  reconhecer  publicamente  que  o  anúncio  do  CEO  estava  incompleto, 

revelando com muita antecedência o processo de enxugamento das fábricas quando o 

plano  ainda  não  estava  formulado;  contar  aos  empregados  a  extensão  das  futuras 

demissões,  explicando  a  fusão  de  departamentos;  determinar  um prazo  para  que  as 

informações fossem liberadas, bem como o anúncio das demissões (e o prazo deveria ser 

realmente cumprido), e por último, os gestores comentaram seu comportamento de não 
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revelar detalhes naquele momento sobre o processo de mudança. (DIFONZO; BORDIA, 

1998, p. 300)

Numa clara referência à rádio-peão e aos locais onde ela costuma acontecer, por 

serem espaços informais e onde as pessoas podem se relacionar com mais liberdade, o 

diretor de Comunicação Organizacional da Corp B afirmou aos pesquisadores que, “com 

esse programa de comunicação ‘as coisas começaram a esfriar... depois da inicial corrida 

aos telefones e aos bebedouros e máquinas de café [...] depois da primeira semana, mais 

ou menos, tudo isso começou a perder força’.” DIFONZO; BORDIA, 1998, p. 301)

Vale ressaltar que o plano de comunicação enfatizava a comunicação “face a face 

entre  supervisores  e  funcionários  e  incluíam  reuniões  trimestrais  com  todos  os 

funcionários, reuniões de departamento quinzenais, bem como o usual quadro de avisos 

e as notícias eletrônicas.” (DIFONZO; BORDIA, 1998, p. 301)

nossa pesquisa mostrou que grande incerteza e rumores crescem em 
casos de mudanças organizacionais que são má comunicadas. Corp A 
exemplifica  elementos  de  uma  campanha  de  comunicação  falha  por 
atraso de anúncios de mudanças  e por tratar  a informação de forma 
sigilosa.  Também  encontramos  evidências  que  a  comunicação  de 
mudanças que estruturam incertezas também reduzem rumores. Corp B 
ilustra  elementos  de  um  plano  de  comunicação  de  sucesso  pelo 
imediato anúncio da mudança, mesmo que o anúncio seja incompleto, 
estabelecendo uma linha de tempo de informações e comentando sua 
incapacidades para dar mais informações. (DIFONZO; BORDIA, 1998, 
p. 302)

Em resumo,  a  transparência  nas  relações  empregador/empregados  é  essencial 

para a organização e para os funcionários, minorando causas para a temida (pelo menos 

para a cúpula administrativa) rádio-peão. Mas os fatores que motivam a rádio-peão ou 

que pelo menos são terra fértil para que ela se propague, não se limitam aos aspectos de 

mudanças,  reestruturações  ou  demissões.  Nicholas  DiFonzo  e  Prashant  Bordia, 

associados a Ralph Rosnow, em entrevistas realizadas com nove executivos de empresas 

dos Estados Unidos e da Índia, concluíram que a quantidade de boatos organizacionais 

são maiores devido a: mudanças de pessoas ou na hierarquia organizacional, garantia e 

qualidade de trabalho, erros que envolvem prejuízos financeiros e preocupações quanto à 

continuidade de produtos e serviços. (DIFONZO; BORDIA; ROSNOW, 1994, p. 51). 

A  preocupação  de  Nicholas  DiFonzo  e  Prashant  Bordia  com  os  problemas 

gerados por boatos organizacionais, bem como a gestão desses boatos, é tamanha que os 

fez realizar um outro estudo, em 1997, em Williamsburg (Estados Unidos), tendo como 

amostra  um grupo  74  profissionais  da comunicação  e  de  Relações  Públicas,  do alto 
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escalão de corporações e consultorias da área que participaram do 46th Annual Public  

Relations Seminar. O objetivo era aprofundar-se em três principais questões: quais os 

tipos de boatos prejudiciais existentes e quais os predominantes, quais são os seus efeitos 

e  sua  gravidade  e  quais  estratégias  de  gestão  e  combate  ao  boato  e  sua  eficácia. 

(DIFONZO; BORDIA, 2000, p. 174, tradução nossa).

O relato de boatos prejudiciais foi bastante comum e os entrevistados disseram 

que ouviam um boato sobre assunto que era de seu interesse, em média, quase uma vez 

por semana. 

Os rumores parecem ser uma preocupação permanente para a maioria 
dos  profissionais.  Um  participante  comentou:  ‘Uma  auditoria  de 
comunicação recente revelou que a rádio-peão é a fonte número 1 de 
informação  credível  na  empresa,  superando  de  longe  a  liderança,  o 
gerente ou o supervisor’. (DIFONZO; BORDIA, 2000, p. 174)

Entre os rumores internos, os pesquisadores verificaram que os mais presentes 

foram sobre mudança de pessoal  (33%), segurança no emprego (22%), satisfação no 

emprego (15%) e fofoca (19%). Mas quase todos os 69 exemplos de rumores citados 

estavam relacionados a importantes mudanças organizacionais e refletiam a preocupação 

dos funcionários:

Por exemplo, rumores sobre mudança de pessoal incluíram variações 
de  ‘alto  executivo  está  deixando  a  empresa  para  trabalhar  no 
concorrente’  [...]  Exemplos  de  rumores  envolvendo  a  segurança  no 
trabalho  incluíram  aqueles  associados  a  demissões  por  causa  de 
downsizing,  reestruturação,  fechamento  de  fábricas,  fusão, 
terceirização,  e  ‘várias  mudanças  organizacionais’.  (DIFONZO; 
BORDIA, 2000, p. 178)

Os efeitos dos rumores foram avaliados, em média, como um pouco graves, e 

alguns dos mais citados foram: moral baixa dos funcionários, perda de confiança entre 

gestão e trabalhadores e aumento do stress dos funcionários no trabalho. (DIFONZO; 

BORDIA, 2000, p. 179). Entre as estratégias mais usadas para prevenir e/ou neutralizar 

os boatos organizacionais  citaremos  as quatro primeiras:  explicar  como as mudanças 

serão feitas, expor os procedimentos pelos quais as mudanças serão decididas, confirmar 

o rumor, expor valores que serão usados para guiar a mudança. (DIFONZO; BORDIA, 

2000, p. 182)

Ao concluir,  os  pesquisadores  oferecem quatro sugestões  aos  profissionais  de 

Relações Públicas, para que eles possam prevenir ou gerenciar rumores: espere encontrar 

rumores  prejudiciais  freqüentemente;  esteja  alerta  para  a  possibilidade  de  efeitos 

negativos  dos  rumores  com conseqüências  externas  e  em atitudes  e  comportamentos 
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internos;  formule  um plano  pró-ativo  para  prevenir  e  gerenciar  rumores,  e,  o  mais 

importante,  pode-se  inibir  as  atividades  dos  rumores  e  seus  efeitos  reduzindo  e/ou 

colocando  limites  na  incerteza  e  minimizando  a  crença  no  rumor  através  de  uma 

comunicação formal efetiva. (DIFONZO; BORDIA, 2000, p. 182)

Vale também destacar uma questão anotada por Nicholas DiFonzo e Prashant 

Bordia,  sobre  um  outro  canal  de  comunicação  usado  para  ligar  ou  aumentar  a 

abrangência  da  rádio-peão:  os  meios  eletrônicos.  Um dos  participantes  da  pesquisa 

creditou às comunicações eletrônicas a intensificação dos rumores, dizendo que “com a 

Web, a Intranet, e assim por diante, a rádio-peão e a agilidade de alimentar e ler, o rumor 

cresce”. (DIFONZO; BORDIA, 2000, p. 177) A atenção aos meios eletrônicos também 

aparece na definição de boato dos pesquisadores usada nesse trabalho e elaborada em 

outro de seus artigos26:

Definimos  o boato como ‘um pouco de informação não confirmada 
sobre algo de grande importância a um grupo.  É como a notícia em 
todos os sentidos, exceto que não é verificado. Pode ou  pode não ser 
verdade.  Ele  pode  ser  espalhado  por  boca-a-boca,  fax,  correio 
eletrônico, ou qualquer  outro canal de comunicação. Muitas vezes, é 
introduzida  pela  frase:  Eu  ouvi  isso’.  (DIFONZO;  BORDIA,  2000, 
p.175)

Keith Davis e John Newstrom também fazem referência aos meios eletrônicos, 

mas sem usar termos como e-mail ou Intranet, que já são parte do nosso dia-a-dia, mas 

não eram em 1989, data da primeira edição da obra citada a seguir:

Embora a informação por boatos tenda a ser oral, ela também pode ser 
por  escrito.  Algumas  vezes  são  usadas  notas  manuscritas  ou 
datilografadas,  mas  nos  modernos  escritórios  eletrônicos,  estas 
mensagens são refletidas nas telas dos computadores, criando a nova 
era dos boatos eletrônicos. Este sistema pode agilizar a transmissão de 
mais  unidades  de  informação  em  um  curto  espaço  de  tempo.  No 
entanto, ela não irá substituir os boatos face a face por duas razões: 
primeiro, porque nem todos os funcionários têm acesso a uma rede de 
computadores pessoais no trabalho e segundo que muitos trabalhadores 
preferem a interação social pessoal obtida através do boato tradicional. 
(DAVIS; NEWSTROM, 2001, p. 127-128) 

Por último, vamos destacar uma informação obtida através da pesquisa “Raio C - 

4ª Pesquisa e-Facts Mercer sobre Comunicação Organizacional”, realiza pela consultoria 

de  Recursos  Humanos  Mercer  Human  Resource  Consulting,  e  já  citada  no  capítulo 

anterior.  O Gráfico  16  destaca  a  importância  da  rádio-peão  dentro  das  organizações 

26 DIFONZO, Nicholas; BORDIA Prashant, Rumor and Prediction: Making Sense (But Losing Dollars) in 
the Stock Market. Organizational Behavior and Human Decision Processes. nº 71, 1997, p. 329–353
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Destaque para a rádio-peão
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brasileiras,  em  comparação  aos  diversos  veículos  formais  de  comunicação 

disponibilizados.  Como  podemos  verificar,  a  rádio-peão  foi  designada  “muito 

importante”  por  15%,  sendo  que  41%  dessas  empresas  consideram  a  rádio-peão 

“importante”.  Ou  seja,  ela  ultrapassa  em grau  de  importância  veículos  com revistas 

internas, vídeos/TVs internos e memorandos escritos.

Gráfico 16

Fonte: Mercer Human Resource Consulting, 2004

De todo esse material selecionado, podemos dizer que a rádio-peão, hoje, não é 

suficientemente percebida pelos altos executivos das empresas, que chegam a ignorar 

sua existência.  Apenas os executivos  que mantém um contato mais  próximo com os 

funcionários  percebem  a  sua  atuação.  A  maioria  dos  gestores  e  profissionais  de 

comunicação  que  atuam dentro  das  organizações  ainda  vem a  rádio-peão  como  um 

processo de comunicação negativo, e tentam achar meios de controlá-la ou influenciá-la 

a favor da organização. 
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A comunicação formal ainda deixa lacunas em suas mensagens e os conteúdos 

disponibilizados não são os que os funcionários gostariam de receber. Em momentos de 

crise, esses espaços são maiores e são preenchidos pelas informações que correm pela 

rádio-peão. Com o uso das novas tecnologias, a rádio-peão torna-se mais ágil e seu raio 

de  alcance,  mais  ampliado.  Como  as  mensagens  da  rádio-peão  são  notícias  não 

verificadas - apesar de o índice de verdade contido nelas pode chegar a 90% - a incerteza 

e a insegurança aumenta entre os funcionários, criando um clima ruim na organização. 

Os principais  assuntos  presentes  na  rádio-peão são os  boatos  organizacionais, 

alguns deles identificados como rumores, e as fofocas. Mas, afinal o que vem a ser estes 

termos, que parecem sinônimos? A seguir veremos cada um dessas definições, o que nos 

ajudará a definir o foco da pesquisa que foi realizada para compor este trabalho. 

5. O que toca na rádio-peão: boato, rumor ou fofoca?

Pela rádio-peão passam todos os tipos de notícias  e conforme ela se propaga, 

alguns  detalhes  vão se  agregando,  outros  são deixados  de  lado,  alguns  se  fundem a 

informações  novas.  Mas  a  rádio-peão,  os  seus  ouvintes-produtores  ou  produtores-

ouvintes – já que ao repassar as pessoas produzem novos conteúdos -, são apenas o meio 

por onde a informação circula. Conforme explica Wilson Bueno, a rádio-peão

existe  porque  as  organizações  costumam  ignorar  as  demandas,  as 
expectativas e as necessidades dos funcionários e os convida (ou os 
impele) a criar um veículo próprio para propagar suas reivindicações, 
seus temores e até os boatos que povoam as nossas relações pessoais e 
profissionais. (BUENO, 2009, p. 108)

Este veículo,  então,  não se restringe aos assuntos da empresa,  mas também a 

outros aspectos da vida dos funcionários – em especial, da vida dos outros. Os temas que 

são  de  interesse  de  um  ouvinte-produtor  são  retransmitidos.  Se  não  há  interesse,  a 

informação  é  deixada  de  lado.  Dentro  dessa  programação,  podem-se  ouvir  boatos 

organizacionais,  rumores,  fofocas,  sendo que cada um deles  representa  um programa 

diferente. 

Mas fazer  essa diferenciação  não é  tarefa  fácil.  Os boatos,  segundo Nicholas 

DiFonzo (DIFONZO, 2009, p. 72-74), são uma expressão mais genérica,  que podem 

conter características de rumores e/ou de fofocas.

Sem dúvida,  não existem regras que estabeleçam que um boato não 
possa ser tanto um rumor quanto uma fofoca - uma atividade não exclui 
a outra. Afinal, as ações humanas geralmente têm inúmeros motivos, 
nem sempre excludentes. [...] Acusações não comprovadas sobre chefes 
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ou líderes costumam ter essa qualidade nebulosa. (DIFONZO, 2009, p. 
75)

Já entre  rumor e fofoca,  de acordo com o pesquisador,  há pontos chaves que 

caracterizam um e outro, embora os dois pertençam à comunicação informal. A fofoca 

entra  em  cena  quando  “as  afirmações  têm  um  teor  maldoso,  sobre  alguém,  e  são 

espalhadas com mórbido prazer”. Já nos rumores, “as afirmações não são comprovadas, 

as  pessoas  tentam  entender  uma  situação  confusa  que  ganha  importância  por  estar 

relacionada ao chefe ou ao líder” (DIFONZO, 2009, p. 75).

É claro que esses dois tipos de informação são diferentes. [...] O rumor 
nem sempre é confirmado, mas a fofoca pode ser. Rumores referem-se 
a preocupações maiores, enquanto as fofocas giram em torno de temas 
comezinhos.  Rumores  giram em torno  do  entendimento  coletivo  ou 
ameaças  maiores,  ao  passo  que  as  fofocas  orbitam  ao  redor  da 
construção,  mudança  ou  preservação  das  redes  sociais.  (DIFONZO, 
2009, p. 73-74)

A visão de Keith Davis e John Newstrom é parecida com as anotadas acima, com 

a diferença de que rumor, para estes autores, tem um teor negativo, como informação 

inverídica:

A palavra "rumor" é algumas vezes utilizada como um sinônimo para 
todo o boato;  porém,  tecnicamente,  existe  uma importante  diferença 
entre os dois termos. O rumor é a informação do boato divulgada sem 
que os padrões seguros de evidência estejam presentes. Ele é a parte 
não verificada e falsa do boato. Ele pode, por sorte, estar correto, mas, 
geralmente, está incorreto; assim, presume-se que ele seja indesejável. 
(DAVIS; NEWSTROM, 2001, p. 134)

Esta também é a interpretação de Suzanne Crampton, John Hodge e Jintendra 

Mishra para o rumor: uma informação falsa. (CRAMPTON; HODGE; MISHRA, 1998, 

p.  575)  Mas  Davis  e  Newstrom acrescentam outros  ingredientes  ao  rumor,  como  o 

interesse e a ambiguidade de cada pessoa. Isto faz com que o tema geral do boato seja 

mantido, mas os detalhes mudam de acordo com os interesses e interpretações de cada 

pessoa.  Segundo eles, na maior parte das vezes, cada um dos ouvintes-produtores da 

rádio-peão “escolhem detalhes no rumor para adequá-los aos seus próprios interesses e 

modo  de  ver  o  mundo.  As  pessoas  também  adicionam  novos  detalhes,  tornando 

freqüentemente  a  história  pior,  a  fim  de  incluir  os  seus  próprios  sentimentos  e 

raciocínio” (DAVIS; NEWSTROM, 2001, p. 135). E eles seguem com um exemplo para 

clarificar sua teoria: 

Por exemplo, Maria Green, uma operária de fábrica, ouviu um boato 
sobre  um  empregado  de  outro  departamento  que  havia  se  ferido. 
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Quando ela passou o rumor adiante, elaborou-o dizendo que a ferida 
tinha sido provavelmente provocada pela manutenção ineficiente das 
máquinas sob a responsabilidade do supervisor. Aparentemente, ela fez 
esta elaboração porque não gostava do supervisor, achando, então, que 
se alguém se ferisse deveria ser culpa dele. (DAVIS; NEWSTROM, 
2001, p. 135)

No campo da fofoca, DiFonzo e Bordia afirmam que as pessoas fofocam para se 

manter dentro do grupo social, para serem aceitas nesse grupo e para não se sentirem 

isoladas, bem como para manter ou alterar normas do grupo e as sua estrutura de poder 

(DIFONZO;  BORDIA,  2007, p.25,  tradução  nossa).  Além  de  fornecer  informações 

sociais sobre os membros do grupo, 

as fofocas ajudam a construir redes sociais ligando as pessoas umas às 
outras através de uma diversão comum, rindo de alguém engraçado ou 
de coisas engraçadas feitas por alguém. Isso faz com que as pessoas 
sintam-se mais próximas e aceitas no grupo. Considere a questão ‘Com 
quem você fofoca?’: com seus amigos ou com quem você deseja se 
aproximar,  não com seus  inimigos.  Sabemos  que somos  aceitos  por 
outros  quando  eles  dividem  um  delicioso  boato  conosco.  Fofocar, 
portanto, nos faz ganhar amizades e alianças.  (DIFONZO; BORDIA, 
2007, p. 26)

Mas  a  fofoca  não  apresenta  apenas  esse  lado  divertido.  Ela  pode  ser  uma 

ferramenta  poderosa  aos  que querem influenciar  opiniões  e  atitudes  contra  terceiros. 

“Neste  sentido,  a  fofoca  pode  estar  relacionado  com  o  carreirismo  dentro  das 

organizações;  fofoca  é  uma  característica  central  de  redes  de  relacionamentos 

profissionais  como busca  de  auto-promoção,  controle  de informação  e  para  denegrir 

concorrente.”  (NOON; DELBRIDGE, 1993, p. 33-34, tradução nossa)

Essa diferenciação entre os vários programas que tocam na rádio-peão teve sua 

razão de ser para definirmos o foco de nossa pesquisa de campo, detalhada a partir do 

próximo  capítulo.  A  fofoca  e  os  rumores  não  foram  incorporados  à  pesquisa. 

Selecionamos como foco a rádio-peão como transmissora de boatos organizacionais e a 

comunicação face a face como agente das notícias oficiais da empresa, como veremos a 

seguir. 
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Toda organização tem a rádio-peão que merece.
Wilson da Costa Bueno

CAPÍTULO III

A VISÃO DE ESPECIALISTAS DE
DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO

Diversas áreas de conhecimento, como observado até agora, já realizaram estudos 

sobre a rádio-peão, especialmente nos Estados Unidos. E para tentar conhecê-la mais 

profundamente, bem como a comunicação formal face a face, foram consultados, para a 

realização  desta  pesquisa,  especialistas  de  quatro  áreas  de  conhecimento,  além  do 

sindicalismo. A intenção foi coletar dados sobre esses dois formatos de comunicação, na 

atualidade brasileira,  tanto na área acadêmica quando no mercado, que pudessem nos 

ajudar a responder as questões propostas no início deste trabalho.

Como explicado anteriormente27, das 13 pessoas consultadas, 12 concordaram em 

conceder entrevistas semi-abertas28, com duração aproximada de uma hora, que seriam 

gravadas e realizadas no local de trabalho desses entrevistados. A íntegra de cada uma 

dessas entrevistas está disponível em “Anexos” deste trabalho.  Entre os respondentes 

estão: um representante da Sociologia do Trabalho; dois da Psicologia Organizacional e 

do Trabalho; dois da Administração; quatro da Comunicação e três do Sindicalismo. Os 

entrevistados  seguiram um Roteiro  de  Entrevista  que,  neste  capítulo  e  no  seguinte, 

também orientará a descrição e análise das informações obtidas, como segue:

a. Visão atual da rádio-peão

Qual o papel da rádio peão; principais características; em quais momentos está mais 

presente;  por que os funcionários aderem; sua importância para os funcionários e 

para a empresa.

b. Visão atual da comunicação formal face a face

Principal  motivo  para  o  surgimento;  qual  seu  papel;  principais  características  da 

comunicação; qual a participação dos funcionários; importância para os funcionários 

27 Ver Introdução, p. 14-18.
28 A entrevista do vice-presidente da CUT José Lopez Feijóo não foi aqui contabilizada por ter objetivos 
diferentes na pesquisa. 
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e  para  a  empresa;  comparação  com  outros  veículos  formais;  vantagens  e 

desvantagens.

c. Comparativo entre a rádio-peão e a comunicação formal face a face

O que há em comum e de divergente  entre  esses dois formatos  de comunicação; 

poderá haver uma simbiose/troca entre esses dois formatos; devido a características 

de  comunicação  face  a  face  (comunicação  verbal,  informação  dada  por  alguém 

conhecido dos funcionários, co-presença de interlocutores) isto poderia influenciar 

em  sua  credibilidade,  compreensão  e  participação  dos  funcionários;  papel  da 

liderança  e  da cultura  organizacional  para  o  surgimento  de  uma rádio-peão não-

positiva.

d. Perspectivas

Como vê o futuro destas modalidades de comunicação: estarão mais fortalecidas ou 

podem cair em desuso; a comunicação transparente elimina a rádio-peão;

Os cases envolvendo a rádio-peão ou a comunicação formal face a face foram 

agrupados de acordo com a situação exemplificada pelos entrevistados.  Uma questão, 

surgida espontaneamente em duas entrevistas e perguntada a outros quatro entrevistados 

irá  aparecer  nos  relatos  abaixo:  os  chamados ‘balões  de ensaio’.  O balão de ensaio, 

conforme os entrevistados,  consiste  numa informação falsa  ou ainda  não confirmada 

lançada na rádio-peão para verificar as reações dos funcionários de uma organização ante 

aquela notícia. Vale ressaltar que as perguntas, mesmo seguinte esse roteiro base, não 

foram realizadas totalmente nesta ordem ou com as mesmas palavras, sendo ignoradas 

quando o entrevistado as havia respondido espontaneamente. 

Neste capítulo, apresentaremos os principais  trechos das entrevistas realizadas, 

colocando-os na ordem do Roteiro de Entrevistas, na tentativa de organizar o material 

coletado de modo que possa facilitar o comparativo de cada um desses itens entre as 

áreas de conhecimento, que será feito no próximo capítulo.
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1. Sociologia do Trabalho

1.1. O uso de mecanismos de comunicação informal pela organização

A profª. Mª Lucieneida Dováo Praun29 explica que a rádio-peão “está ligada, na 

origem, a uma comunicação alternativa à da empresa. A idéia é de que a empresa tem 

seus  veículos  e  esses  veículos  estão  ligados  aos  interesses  da  empresa  e  de  que  os 

trabalhadores  têm a sua forma de comunicação interna  e sua visão sobre o que está 

acontecendo.” Além da eficiência para espalhar uma notícia, a socióloga enfatiza outras 

características da rádio-peão, como a rapidez e a discrição. “Se pensarmos a fábrica em 

termos de luta de classe, de conflitos entre interesses diferentes, para um trabalhador 

soltar um panfleto dentro da fábrica ou um material denunciando determinada coisa, ou 

alertando sobre determinado procedimento [...] só se for algum dirigente sindical e tiver 

estabilidade  para  fazer  isso.  Se  não,  não.  [...]  [A rádio-peão]  não  está  assinada  por 

ninguém, não tem um papel,  não tem uma prova de quem falou. Quando você vê, a 

informação está disseminada.” 

De acordo com ela, a rádio-peão estará mais presente na organização em períodos 

de crise: “em alguns momentos ela vai estar mais forte, mais presente, e particularmente 

em momentos de mobilização, de conflito no interior das empresas, em alguns, ela vai 

estar  mais  atenuada,  vão  predominar  os  veículos  formais  da  empresa  ou  do  próprio 

sindicato”. Mas a possibilidade de acabar com a rádio-peão, não existe. “Não tem como 

acabar porque ela é uma forma de comunicação entre os trabalhadores”.  

Da  rádio-peão  não  participam  apenas  os  trabalhadores.  Alguns  líderes,  em 

especial  a  média  liderança  também  fazem  parte  dela,  conforme  detalha  Lucieneida 

Praun: “Não todos, mas há uma parcela de pessoas que têm cargos de confiança dentro 

das empresas, chefias médias, que têm identidade com aqueles trabalhadores que estão 

ali apesar de terem cargos de confiança na empresa. E que na medida em que julgam que 

vai acontecer algo que vai prejudicar as pessoas, os trabalhadores e até mesmo a própria 

chefia, elas vão divulgar a informação ou vão dar um jeito de fazer vazar a informação.”

29 Entrevista concedida à autora em 15 de outubro de 2009, no campus Rudge Ramos da Universidade 
Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo. A Profª. Mª. Lucieneida Dováo Praun é doutoranda 
do programa de pós-graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e professora da Universidade Metodista de São Paulo. Seus principais focos de 
pesquisa são: sociologia do trabalho, mudanças recentes no mundo do trabalho, história do movimento 
operário e sindicalismo no Brasil
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De acordo com a socióloga, a partir dos anos 1990, com a chegada de elementos 

do  toyotismo  no  Brasil,  “a  comunicação  passa  a  ser  essencial  para  alterar 

comportamentos  dentro  da  empresa.  Daí  que  o  uso  de  mecanismos  de  comunicação 

informal  passa  a  assumir  relevância,  no  sentido  de  aproximação  maior  com  esse 

trabalhador  e  de  alguma maneira  tenta  incorporá-lo  às  mudanças  que  a  fábrica  quer 

desencadear”.  Desse modo, na tentativa de convencer os funcionários a incorporarem 

elementos como trabalho em equipe, novas tecnologias, just in time, kanban, qualidade 

total, “as empresas têm utilizado essa coisa da comunicação mais próxima, face a face, 

como uma tentativa de dar uma aparência mais humanizada nas relações no local de 

trabalho. Mas são políticas de cooptação [...]. De tentar criar um mecanismo de que não 

há uma distância hierárquica muito grande entre o trabalhador de chão de fábrica e a 

gerência.  [...]  E por outro lado,  um pouco a idéia  de [...]  buscar o ‘como fazer’  dos 

trabalhadores.  A  empresa  tem tentado  se  apropriar  cada  vez  mais  do  conhecimento 

prático  do  trabalhador,  incorporando  suas  práticas,  quando  elas  beneficiam  a 

produtividade.”.

Lucieneida Praun concorda que a rádio-peão chegou primeiro às empresas do que 

a comunicação formal face a face, mas quanto à tentativa das empresas em substituir a 

rádio-peão pela comunicação formal face a face ela acredita que “é uma tentativa que 

eles sempre fazem. Mas não pega por uma razão simples [...]: os trabalhadores sabem 

que em última instância os interesses da empresa estão ligados à sua lucratividade, ao 

seu balanço financeiro. E que quando esse balanço não vai bem, os trabalhadores são 

demitidos.”

Tendo realizado um estudo sobre a Volkswagen do Brasil, mais especificamente 

sobre a fábrica instalada em São Bernardo do Campo conhecida como Planta Anchieta, 

ela  relata  a  busca  de  aproximação  entre  os  funcionários  de  Recursos  Humanos  e  o 

chamado ‘chão de fábrica’. “Eu lembro de uma circular que orientava os integrantes do 

departamento de Recursos Humanos a participar das reuniões de cafezinho. Reunião de 

cafezinho o que eram? Eram conversas informais. Na verdade, ele [o vice-presidente de 

Recursos Humanos] estava em busca da comunicação informal entre os trabalhadores. 

[...] Então a circular é muito direta nesse sentido. Então ele vai dizer o seguinte: que é 

necessário sair de dentro do RH, ir para os setores, ou seja, ir para o chão de fábrica 

tomar  café  lá  para lá  escutar  o que as  pessoas  falam.  Entendeu?  Ter  contato  com a 

verdadeira... que nas relações informais as pessoas dizem o que de fato elas pensam e 

como elas estão percebendo o processo. E de que esse é um elemento importante para 
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que o RH tire diretrizes de como resolver os possíveis problemas, os possíveis conflitos, 

etc, que inevitavelmente surgem no processo de reorganização do trabalho de produção. 

Então essa aproximação e essa  busca pelas formas informais de comunicação, no meu 

entendimento,  estão  muito  ligadas  à  reestruturação  produtiva,  e  aos  mecanismos  do 

toyotismo, a implementação dessas medidas nas fábricas aqui no Brasil. É uma tentativa 

de entender e cooptar, porque se você sabe exatamente onde está a crítica, onde está o 

problema, você de alguma maneira, vai fazer um discurso que contemple aquela crítica.”

Lucieneida  Praun  não  acredita  que  a  transparência  na  comunicação  formal 

conseguiria  eliminar  ou  diminuir  a  rádio-peão,  pelo  fato  de  que  as  empresas  não 

repassam todas as informações para os trabalhadores. “[o trabalhador] sabe muito bem 

que as empresas têm seus interesses e que a informação dela é sempre parcial, no sentido 

que ela vai informar o que é interessante para ela. O que não é, ela não vai informar. 

Nenhuma empresa funciona sem sigilo em relação às suas informações. E o trabalhador 

sabe disso, do grau de sigilo que tem certas informações, por isso, não tem como você 

fazer morrer a rádio-peão, nem fazer com que só se acredite nos veículos formais da 

empresa.” E ela ainda acrescenta: “Às vezes, as empresas tendem de alguma maneira 

noticiar coisas evitando o aumento do conflito e aí diminui mesmo. Porque o cara saber 

pela imprensa coisas que ele poderia estar sabendo dentro da empresa, ele se sente um 

idiota, que todo mundo sabe, menos ele”.

Vale ressaltar  dois  pontos relevantes  que surgiram espontaneamente durante  a 

entrevista: as lideranças informais e as causas da rádio-peão. De acordo com Lucieneida 

Praun, “a credibilidade da rádio-peão tem muito a ver com a credibilidade das lideranças 

que existem dentro da empresa. As  lideranças informais, no geral, que existem dentro 

das  empresas,  não  as  lideranças  dos  cargos.  E,  na  medida  em que  os  trabalhadores 

contam com lideranças dentro das empresas, e as lideranças em geral desencadeiam o 

processo de informação, tem essa credibilidade. Até porque boa parte das coisas que a 

rádio-peão espalha, acaba meio que naquela coisa que ‘onde tem fumaça, tem fogo’. Ás 

vezes não é exatamente aquilo que foi dito, mas tem relação com algo que vá acontecer. 

Então isso ganha credibilidade.”

No  que  se  refere  às  causas  da  rádio-peão,  a  socióloga  analisa  que  algumas 

empresas sabem que a informação diminui o grau de ansiedade entre os trabalhadores, 

fazendo com que eles não busquem notícias na rádio-peão. “Algumas coisas, dentro do 

que  é  possível  comunicar,  se  comunicado,  diminui  o  grau  de  especulações.  E  a 

especulação alimenta  a  rádio-peão,  sem dúvida nenhuma.  Por uma razão simples:  as 
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pessoas  ficam inseguras  e  começam a  buscar  informação...  um fala  uma  coisa,  vão 

catando informações de todos os lados e vão repassando. Então isso pode virar, e muitas 

vezes, informações com fundamento”.

Quanto aos balões de ensaio, Lucieneida Praun explica que esta é uma estratégia 

usada pela empresa de acordo com os seus interesses. “A empresa, às vezes, lança uma 

informação  falsa  para  conseguir  correligionar  os  trabalhadores  contra  o  sindicato  ou 

medir  até  que  ponto  as  pessoas  têm  capacidade  de  reação  coletiva  em  relação  à 

determinada coisa ou não. [...] Não tem a ver com ser bom ou mau... é que a perspectiva 

nossa é uma perspectiva humana, mas a da empresa é do negócio dela e ela vai fazer o 

que for bom para o negócio dela. Se for necessário para ela fazer isso, por mais que a 

gente julgue errado, ela vai fazer.”

2. Psicologia Organizacional e a do Trabalho

2.1. Os vieses da comunicação oral

A profª  Drª  Maria  do  Carmo  Fernandes  Martins30,  que  atualmente  preside  a 

Associação Brasileira  de Psicologia  Organizacional  e do Trabalho (SBPOT), percebe 

duas  funções  para  a  rádio-peão  dentro  das  organizações.  “A  rádio-peão ou  a 

comunicação informal, eu acho que ela tem uma função de estabilizar o grupo e outra 

função derivada... digamos assim: uma boa e outra ruim. A boa é suprir a ausência da 

comunicação formal. Então, a busca desse apoio mútuo, desse suporte horizontal que um 

colega dá para o  outro em termos  de localizá-lo  no que está  acontecendo dentro da 

organização. Mas ela tem um aspecto perverso, eu acho, ruim. E esse aspecto ruim pode 

ser  decorrente  de  duas  fontes:  primeiro  da  falta,  da  ausência  ou  da  insuficiência  da 

comunicação formal. Então, se eu não tenho nenhuma informação oficial, começam os 

buxixos, os tititis. E isso pode crescer e se avolumar a tal ponto que começa a trazer 

conseqüências  negativas  e desagradáveis  para a  organização.  Por outro lado,  ela  tem 

aquele ... eu disse que achava positivo isso porque um informa o outro e se suporta, 

embora  o  crescimento  disso  não  esteja  sempre  sob  o  controle  de  quem  começa  o 

processo  ou  da  organização.  E  um  segundo  aspecto  que  eu  avaliaria  como 

30 Entrevista concedida à autora em 13 de outubro de 2009, no campus Rudge Ramos da Universidade 
Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo. A Profª. Drª. Maria do Carmo Fernandes Martins é 
presidente da Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT), professora e 
pesquisadora  da  Universidade  Metodista  de  São  Paulo  onde  atua  nos  programas  de  Mestrado  de 
Administração  e  Psicologia.  Seus  principais  temas  de  pesquisa  são:  clima,  bases  de  poder  e 
comprometimento organizacionais; satisfação no trabalho; conflitos intragrupais e bem-estar no trabalho. 
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intencionalmente negativo. Às vezes até utilizado pela direção formal da organização. 

‘Solte lá um boato qualquer para a gente ver que reação isso teria, se a empresa, se a 

organização adotasse tal procedimento’, por exemplo.”

 Importante  notar  que  a  questão  do  balão  de  ensaio já  é  abordada 

espontaneamente  por  Maria  do  Carmo  Martins,  que  também  subdivide  em  duas  as 

possíveis fontes dessa estratégia. “Eu acho que nesses aspectos negativos ela pode ter 

duas fontes: uma fonte, a própria organização, ‘vamos soltar esse balãozinho e ver como 

eles reagiriam se tal atitude fosse tomada’. E isso é comum. E daquele próprio buxixo 

que é gerado pela falta de informação ou pela maldade de alguém. O João não gosta do 

José, então ele solta um boato, sobre o posto de trabalho do José, por exemplo ‘olha 

parece que estão pensando em extinguir o posto de trabalho do fulano de tal’.”

No  que  se  refere  às  causas  da  rádio-peão,  abordada  espontaneamente  pela 

entrevistada,  ela  avalia  que “a  rádio-peão  pode  se  originar  também  de  um  viés  de 

comunicação  formal,  por  exemplo.  A  organização  pretende,  tenciona  fazer  uma 

determinada comunicação que é mal compreendida, ou seja, esse viés pode gerar uma 

informação que vira um buxixo de rádio-peão por uma simples incompreensão que não 

foi nem intencional da administração e nem maldade do grupo. Foi uma interpretação 

equivocada.” E isso pode ocorrer também por uma falta de clareza da pessoa que passa a 

informação. “O gerente vai lá e fala a linguagem dele, e o pobre do operário, lá embaixo, 

não entendeu nada. E ele passa o que ele entendeu”, exemplifica.

Ao analisar a comunicação formal face a face, Maria do Carmo Martins amplia 

esse foco dizendo que a comunicação oral, de uma maneira geral, pode causar problemas 

porque “está sempre sujeita a vieses”. “Acho que as empresas não podem simplesmente 

substituir  uma [a comunicação escrita]  pela outra [a comunicação oral].  Ela  tem que 

manter as duas. [...] Acho que a escrita,  só, fica muito fria, mas só a verbal é muito 

perigosa  por  causa  das  características  do  ser  humano.  E  nem estou  falando  em má 

intenção, estou falando simplesmente dos erros que a gente comete, de interpretação, de 

avaliação.  O  ser  humano  é  falível,  é  um  avaliador  péssimo.  [...]  Entra  a  bagagem 

emocional, entra a emoção do momento, o sujeito recebe a informação no momento em 

que ele está com raiva ou que ele está muito chateado porque aconteceu uma coisa... vai 

provocar vieses.”

As formas de comunicação formal face a face em que a informação é passada do 

presidente  da  organização  aos  seus  diretores,  destes  aos  gerentes  e  sua  equipe  de 

trabalho, desenvolvendo-se em cascata até chegar a todos os funcionários, é um formato 
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de  comunicação  onde  podem  ocorrer  muitos  desvios  na  informação.  Segundo  a 

presidente  da  SBPOT,  num  caso  assim,  “a  informação  já  passou  pelo  filtro  dessa 

primeira pessoa... e já chega deformada lá embaixo. Ela chega viesada. Isso faz parte de 

uma característica do ser humano como...  a psicologia cognitiva, por exemplo, estuda 

esse tipo de fenômeno,  sob a  denominação de “vieses do avaliador”.  Quer  dizer,  eu 

recebo  uma  comunicação,  uma  informação,  eu  absorvo,  eu  interpreto,  nessa 

interpretação  eu  posso  errar.  Não  intencionalmente.  Então,  produzo  um viés  aqui  e 

quanto mais níveis isso tiver, com mais vieses ela vai chegar”. Mas, ela adverte que os 

vieses também podem ser intencionais. “Eu fui professora de universidade pública por 

31 anos e eu percebia que greves eram iniciadas por comunicação distorcida. [...] Não sei 

se era um viés por ignorância,  por falta de informação ou se foi um viés proposital. 

Como as pessoas, os sindicalistas, tinham um nível superior de formação, eu entendia 

que era intencional.”, exemplifica. 

Quanto à questão de uma tentativa das empresas em  fortalecer a comunicação 

formal face a face para baixar o volume da rádio peão ou até substituir uma pela outra, 

Maria do Carmo Martins acredita que “a empresa tem razão nisso. Eu acho que pode 

acontecer, mas não sei se as organizações têm esta clareza. Deveriam ter, mas eu tenho a 

impressão de que elas não têm... a maioria não tem essa clareza. [...] As empresas de 

grande  porte  talvez  até  consigam  pensar  nisso,  as  de  médio  e  pequeno  porte, 

definitivamente, não conseguem. E aí eu acho que acontece todo o ruído da informação e 

que pode trazer conseqüências muito graves, como boicotar determinado chefe, boicotar 

determinada ação organizacional, trabalhar contra, os atos de retaliação organizacional, 

por exemplo, são muito estudados em comportamento organizacional. Se dão por uma 

série de motivos dentre os quais problemas de ruído de informação.”

A  transparência no repasse de informações também é percebida por Maria do 

Carmo Martins ao analisar as funções da comunicação formal, como “manter a cultura, 

informar mudanças de valores, mudar a cultura, preparar o indivíduo para mudanças que 

estejam  por  acontecer  ou  que  vão  acontecer  com  certeza.  Mas  por  outro  lado,  a 

organização,  eu  acho  que  tem  plena  consciência,  de  que  se  ela  começar  a  falar 

formalmente sobre alguma coisa que vai acontecer  daqui a um tempo,  digamos,  esta 

empresa  está  à  venda,  ela  vai  gerar  uma  série  de  inseguranças  no  seu  corpo  de 

funcionários.”

Durante a entrevista, outras duas questões foram abordadas espontaneamente: a 

comunicação não-verbal e a comunicação como fonte de poder. 
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As expressões de rosto e corporais  também comunicam e,  por isso,  Maria  do 

Carmo Martins inclui a comunicação não-verbal como parte da comunicação face a face. 

“Tem gente que fala uma coisa, mas a expressão diz o contrário. Existem estudos de 

expressões e aí você percebe que um não convence o outro. Se você filmar e for analisar, 

o emissor da comunicação não convenceu o receptor porque toda a expressão dele era 

contrária ao que ele estava dizendo. [...] a pessoa diz uma coisa com a boca e com a 

expressão  chega  a  negar  com  a  cabeça.  [...]  A  expressão  não-verbal  também  é 

comunicação e é pouco conhecida, pouco explorada.” 

“A comunicação é um instrumento fundamental  no jogo de poder”,  explica  a 

presidente da SBPOT, citando os autores John R. P.  French Jr.  e Bertram Raven ao 

enfatizar  que  “a  informação  é  uma das  armas  de  poder  que  depende um pouco das 

características do detentor de poder... porque às vezes ele faz um desastre, usa mal e 

pronto. Mas ela é uma das armas de poder importante”.

2.2. Relação líder e funcionário: garantia da boa (ou má) comunicação

“A rádio-peão é imprescindível”, principalmente em organizações que não têm 

comunicação  transparente,  estratégica,  nem  líderes/executivos  que  compreendam  a 

importância da comunicação. Esta é a posição da profª Mª Marli Donizete de Oliveira31, 

que também atua como consultora na área de Psicologia Organizacional,  em especial 

com desenvolvimento de lideranças e gestão estratégica de pessoas. E ela complementa: 

“a rádio-peão nada mais é do que a promoção da saúde mental das pessoas no ambiente 

de trabalho. [...] As pessoas precisam saber o que está acontecendo. É uma necessidade 

humana e uma necessidade de um organismo vivo que é a organização. As pessoas se 

articulam de forma que elas possam criar um significado para o que está acontecendo...”

Marli de Oliveira também afirma que os momentos em que a rádio-peão mais 

acontece  nas  empresas  são  os  de  dificuldades  ou  crise.  “Quando  a  empresa  está 

realmente em crise [...] eles [os funcionários] já perceberam que a produção caiu, que a 

empresa já não está entregando tanta coisa... E então começam as conversas: fulano foi 

transferido, o outro foi demitido,  outro pegou o pacote.  E as pessoas começam a dar 

31 Entrevista concedida à autora em 05 de outubro de 2009, no campus Planalto da Universidade Metodista 
de São Paulo, em São Bernardo do Campo. A Profª. Mª. Marli Donizeti de Oliveira é coordenadora do 
curso de especialização Gestão de Recursos Humanos e Psicologia Organizacional da Universidade 
Metodista de São Paulo e consultora de empresas na área de Psicologia. Alguns dos temas de pesquisa 
abordados por ela são: satisfação no trabalho; ambiente de trabalho; saúde mental no trabalho; psicologia 
organizacional e percepções dos trabalhadores.
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corpo para essa situação.  Elas precisam entender.  Se alguém não conta, elas criam a 

própria história. E geralmente essa própria história tem um fundo de verdade.” 

Outro  fator  apontado  pela  consultora  é  que  a  rádio-peão  faz  com  que  o 

funcionário sinta-se “menos angustiado. Porque se ele trabalha numa empresa que não 

comunica nada, ele precisa da rádio-peão para se sentir sintonizado com a organização.” 

Mas  Marli  de  Oliveira  acrescenta  que  as  informações  vindas  apenas  da  rádio-peão 

podem causar problemas para os funcionários “Imagina o funcionário que nunca tem 

comunicação por parte da empresa e só usa a rádio-peão. Ele não tem outra coisa. Ele vai 

usar a rádio-peão mesmo, o máximo que ele puder, para não ficar solto no ar. [...] Agora, 

quanto  mais  rádio-peão e  menos  atitude  da  organização,  mais  sofrimento  ela  causa. 

Porque as pessoas podem ficar na incerteza. Porque se vem a comunicação, mas não vem 

o fato, elas nunca concretizam a situação. Ficam girando na expectativa e isso gera muito 

sofrimento. Esse é o lado negativo, para a pessoa, da rádio-peão.”

Em relação à  comunicação formal face a face, Marli de Oliveira afirma que os 

executivos estão se preocupando cada vez mais em conversar com seus funcionários, 

mas este não é um fenômeno recente. “Eu me lembro que desde 1996, quando fizemos 

um projeto numa multinacional alemã de São Bernardo do Campo, a preocupação era a 

comunicação.  Era  a  participação  do  trabalhador  e  principalmente  a  oportunidade  do 

trabalhador ser mais participativo, efetivo. Hoje, por conta da competitividade, quanto 

mais a organização [...] contar aos seus funcionários onde ela está e para onde ela vai, 

melhor para ela, em termos de expertise, de metas a serem atingidas.”

Mas sempre há os dois lados de uma determinada questão. Ao mesmo tempo em 

que  “a  informação  pode  ter  mais  credibilidade  se  ele  receber  diretamente  do  seu 

gerente”, a consultora explica que essa credibilidade depende “da relação que o gerente 

tem com a sua equipe”. E exemplifica: “Se é um gerente arrogante, muito autoritário, 

que gosta de usar a comunicação em benefício próprio... se é um gerente que mantém 

uma relação muito distante com a sua equipe, quando ele fala, essa equipe não vai ter 

abertura para fazer perguntas. Hierarquicamente eles estão muito distantes. E as pessoas 

vão sair dali com muitas dúvidas.”

A relação  entre  lideranças  e  equipes  de  trabalho  também  é  responsável  pela 

participação do funcionário na comunicação formal face a face, conforme afirma Marli 

de Oliveira. “Se é um gestor que informa e vira as costas, é uma coisa. Outra coisa é 

quando o trabalhador tem espaço de participação. Então o gestor passou a informação e 

ele dá a abertura para as pessoas fazerem perguntas. Por exemplo, tirarem dúvidas ou 
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colocar algum aspecto que eles sabem que não dá certo. Ás vezes a empresa manda uma 

informação e eles perguntam para o gestor ‘mas, veja, e se nós fizéssemos assim, ou se 

não considerarmos isso, não vai dar certo’. Mas isso só vai acontecer se o funcionário 

tiver espaço para falar, que nós chamamos de Espaço da Palavra, que é a participação.”

De  acordo  com  Marli  de  Oliveira,  atualmente,  “as  organizações  estão  se 

preocupando  muito  em desenvolver  as  lideranças,  independente  de  nível,  justamente 

para que esse líder seja aquele que vai levar o mais próximo, em termos de comunicação, 

a informação que a empresa precisa que chegue até os seus funcionários”. Mas também 

existe  a  situação  inversa:  “Agora,  tem  aquelas  empresas  que  não  tem  uma  boa 

comunicação, [...] e ao mesmo tempo que elas têm medo da rádio-peão, elas também não 

fazem nada para isso ser amenizado. Porque quanto mais a organização for estratégica, 

em termos de comunicação, menos a rádio-peão vai ter espaço. Mas ela nunca vai deixar 

de ter espaço. Nunca, porque as pessoas precisam dar sentido àquilo que elas ouvem.” E 

na questão de dar sentido, ela ainda complementa que “quanto mais tem interpretação, é 

porque a relação não é boa. Quando [...] existe um bom relacionamento entre gestor, 

independente de nível,  com os seus subordinados,  mais  possibilidade elas vão ter  de 

perguntar e menos dúvidas elas vão ter”.  

Um exemplo de comunicação mais participativa foi relatado pela consultora: “vi 

empresas que [...] criaram um processo fantástico de participação dos trabalhadores onde 

eles davam sugestões e criavam-se grupos de trabalho. E esses grupos competiam entre 

eles  e  [...]  tinham  critérios,  indicadores  de  performance em  todos  os  sentidos, 

indicadores financeiros, de produção, de processo, de qualidade. Só que os trabalhadores 

não sabiam fazer aquilo então tinham que envolver sempre um engenheiro da qualidade, 

um gerente, isso ampliava a comunicação em todos os níveis. O próprio processo acaba 

fermentando  a  participação  das  pessoas.  E  pessoas  de  diferentes  níveis  e  diferentes 

conhecimentos discutiam na mesa melhorias para a área e esses grupos que disputavam e 

ganhavam prêmios,  mas também disputavam com as filiais  de outros países.  E essas 

disputas chegavam à disputa mundial e um grupo era o vencedor. [...] Mas isso acontece 

quando os gestores têm uma palavra simples, quando eles sabem muito bem para onde a 

organização  vai  e  conseguem  passar  isso  para  as  pessoas  independente  do  nível, 

inclusive para pessoas [funcionários] terceiras.”

No que se refere  ao fortalecimento  da  comunicação formal  face a  face como 

caminho  para  desmotivar  a  rádio-peão,  Marli  de  Oliveira  julga  que  “a  comunicação 

formal  da  organização  tende  a  se  tornar  mais  fortalecida  nas  organizações  que 
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perceberem que ela é estratégica. Mas acho que as pessoas nunca vão abrir mão da rádio-

peão. Jamais. Até porque é uma forma de elas se sentirem inseridas no processo”.

No decorrer da entrevista a questão das causas da rádio-peão e a utilização da 

comunicação  como  fonte  de  poder  foram  abordados  espontaneamente  por  Marli  de 

Oliveira. Uma das  causas da rádio-peão começa na própria comunicação formal face a 

face, dependendo da relação que os funcionários têm com o líder ou executivo: “Se a 

relação é ruim, as pessoas não perguntam nada e saem de lá à mercê da própria sorte. E à 

mercê daquilo que os outros entenderam. Então eles criam, vão contar a história que eles 

precisam entender. O problema não é ‘o quê’ se passa, mas o ‘quê’ e o ‘como’.” 

Quanto ao uso da  informação como poder, e até como fonte de rádio-peão,  a 

consultora exemplifica: “se ele [o executivo] for uma pessoa muito preocupada com o 

status quo, ele vai usar uma comunicação para uma manutenção do poder dele. Então ele 

não vai passar tudo, ele fica sempre com alguma coisa na manga.” Marli de Oliveira 

afirma que percebe isso nas empresas quando uma informação sigilosa é passada aos 

executivos.  “Um ou  alguns  desses  gerentes  vão  usar  essa  informação  em  benefício 

próprio.  Então,  ele  chega  na  área,  chama  os  seus  supervisores  e  diz  ‘vai  acontecer 

alguma coisa’ e coloca todo mundo em polvorosa. E o pessoal diz: ‘o quê?’ e ele diz 

‘não posso falar ainda’.” O mesmo acontece em relação a outros líderes, do seu mesmo 

nível hierárquico, que ainda não receberam aquela informação. E então, conforme Marli 

de Oliveira, “Ele vira o dono do poder porque ele tem a informação e o outro não tem. 

Então  comunicação  e  informação  são  usadas  como  moeda  de  troca  dentro  das 

organizações. E, principalmente, para a manutenção do status quo e do poder.”
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3. Administração

3.1. É preciso estudar cientificamente a rádio-peão

Para o Prof. Dr. Izidoro Blikstein32, o processo de comunicação da rádio-peão 

não é levada a sério no Brasil, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos. “No 

Brasil ainda não se levou devidamente a sério, mesmo porque uma reação muito comum 

quando há respingos da rádio-peão no ouvido de alguém, a reação é essa: ‘ah, isso é 

boato, não liga, isso passa, etc’”. Segundo ele, que também desenvolve consultoria e 

treinamento  na  área  de  Comunicações  Empresariais,  “uma  área  de  comunicação 

corporativa na empresa leva [...]  em conta e procura lidar com o boato,  investigar a 

origem do boato. Não entra o problema de verdade ou mentira.  Entra o problema da 

existência do boato. É preciso identificar as raízes, de onde surgiu, porque surgiu e ao 

auscultar  o  boato,  como  um  médico  ou  analista  faz  um  diagnóstico,  fazer  um 

diagnóstico: o que ele significa no contexto geral da empresa”. 

 Há  diversos  nomes  para  a  rádio-peão,  como  rádio-corredor,  rádio-banheiro, 

rádio-refeitório, que, segundo Izidoro Blikstein, indicam um espaço informal. “E qual é 

esse  espaço?  É  o  cafezinho,  refeitório,  banheiro,  corredor.  Ou é  a  casa  das  pessoas 

também. Eu volto do trabalho, encontro, amigos... ou a rua, ou o metrô, o carro. Não 

necessariamente  dentro  da  organização.  Eu chamaria  de  espaço propício,  favorável.” 

Esta,  segundo  ele,  é  a  primeira  condição  para  o  funcionamento  da  rádio-peão.  Em 

segundo lugar, está a ruptura com a estrutura formal, já que a rádio-peão “escapa de toda 

a estrutura de hierarquia,  cargos, funções na empresa”. Uma outra condição é que “a 

rádio-peão é uma manifestação da natureza humana. Da necessidade de comunicação e 

expressão. Eu não posso me cingir aos estreitos limites da estrutura formal da empresa. 

Eu preciso me manifestar. E isso é tanto verdade que quando se quer ter um controle 

absoluto do indivíduo, a idéia é cortar a rádio-peão, cortar esse espaço favorável. [...] 

Aliás,  no período da ditadura militar  no Brasil  era a primeira  coisa que se fazia  era 

proibir aglomeração em praças públicas porque as pessoas começam a falar.”

32 Entrevista concedida à autora em 25 de setembro de 2009, na Escola de Administração de Empresas de 
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. O Prof. Dr. Izidoro Blikstein ministra a disciplina 
Comunicações Empresariais da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em 
São Paulo e tem experiência como consultor e instrutor de Comunicações Empresariais e Media Training. 
Em 1995, orientou a dissertação de Mestrado “Rádio-peão: estudo dos mecanismos, tipologia e os efeitos 
dos rumores nas organizações”, de Marison Simões Cardoso, na Fundação Getúlio Vargas.
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A questão das causas da rádio-peão surgiu espontaneamente durante a entrevista. 

“Há um pressuposto básico para o surgimento da rádio-peão que é o funcionamento da 

nossa percepção. Nós temos uma percepção e essa percepção capta um fato, um objeto 

uma pessoa, e a nossa percepção é guiada por nosso repertório. Repertório é um conceito 

chave que está por trás de tudo isso. Então nós temos um determinado repertório que 

guia a percepção. Por exemplo, o diretor que está saindo no pátio do estacionamento e 

põe a mão no ombro de um subalterno, um gerente, e vão conversando com a mão no 

ombro, depois se despedem, etc. Conforme o repertório da pessoa que está observando, 

ela pode perceber esse fato dizendo o seguinte: ‘olha, eu acho que ele é o próximo a ser 

promovido... estou percebendo que há uma amizade entre os dois...’.” Ainda conforme 

explica Izidoro Blikstein, dois universos diferentes regem esse processo comunicativo. 

“Nós temos a comunicação que é um ato intencional produzido para informar e para 

gerar uma influência nos outros. Eu posso dizer o seguinte: o diretor avisa a empresa que 

ele  vai  promover  o  gerente  X.  Ele  está  comunicando,  é  um  ato  marcado  pela 

intencionalidade.  Um outro  universo  é  o  do  índice,  em que  não  há  propriamente  a 

intenção. Ele não teve a intenção de comunicar isso. Ele estava lá, pôs a mão no ombro 

por  uma  determinada  razão  e  foi  observado.  O  índice  não  é  uma  manifestação 

intencional, é espontânea que pode ser observada e interpretada. Interpretada conforme o 

repertório das pessoas. E independentemente da vontade de quem produz o índice. [...] 

Esse é o pressuposto básico na criação e na irradiação do boato, que é o alimento da 

rádio-peão.”

O passo seguinte, de acordo com Izidoro Blikstein, é a irradiação do boato. E 

“qual seria a condição básica para a irradiação desse boato? É a pertinência que essa 

informação  tem  no  repertório  das  pessoas  envolvidas.  [...]  E  isso  é  a  propagação 

espontânea  do boato.”  Como exemplo  da conjugação de  todos  esses  fatores,  Izidoro 

Blikstein  cita  o  exemplo  de  uma  organização  a  qual  ele  prestou  consultoria.  “Uma 

empresa em Campinas passava por um processo de privatização. Então eles mandaram 

comunicados pela Intranet, pelo jornal da empresa explicando o processo de demissão 

voluntária [PDV] etc.  E descansaram: ‘agora o pessoal está esclarecido’.  Alguns dias 

depois apareceu o jornal do sindicato [...] e tinha uma caricatura, com o presidente da 

empresa  com  uma  metralhadora  e  capacete  nazista  e  escrito  numa  placa  ‘PDV  – 

Entrem’, com a metralhadora. Foi catastrófico. Assim, no refeitório, nos banheiros, o que 

o pessoal interpretava? Que o PDV não era nada de demissão voluntária.”
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A questão do poder da informação também é citada espontaneamente, sendo que 

este fator faz circular um outro tipo de boato na rádio-peão: o boato manipulado.  “[...] o 

dono da informação é  o  dono do poder.  Esse é  um pressuposto fundamental  para a 

circulação  da  rádio-peão.  A  autopercepção  que  o  indivíduo  tem  de  ter  um  poder. 

Portanto, há o boato que surge espontaneamente desde que interesse ao repertório das 

pessoas e o que é veiculado por alguém que assim tem poder, ou o boato manipulado. 

Agora, a empresa pode desenvolver - e isso é área de comunicação corporativa – um 

sistema de redes de comunicação que permita minimizar ou prestar socorro, assim que 

for  possível,  à  comunidade  da empresa  sempre  que  surgir  um boato,  principalmente 

desfavorável, via rádio-peão. Mas não se deve ter na cabeça eliminar a rádio-peão. A 

rádio peão é um revelador do sentimento das pessoas, para poder conhecer. Porque se 

não for observado, acontece a deformação da informação [...] Quer dizer, é o caso dos 

PDVs: a  cúpula sabe de tudo,  os  funcionários  sabem 20%. Então,  a  fórmula  é  esta: 

quanto menos comunicação, mais rádio-peão.”

De acordo com Izidoro Blikstein, é possível abafar a rádio-peão, “mas é preciso 

praticar a comunicação face a face, com reuniões setoriais. A cúpula se reúne com a alta 

gerência e incumbe a alta gerência de reunir os seus gerentes, que por sua vez, reúnem os 

funcionários em reuniões setoriais e vão explicar o que está acontecendo. Alguém poderá 

dizer: e tempo para isso? ‘Onde vamos encontrar tanto tempo para tantas reuniões?’ E eu 

digo: não perca tempo e aí vão apagar os incêndios depois. Por falta de investimento de 

tempo.” 

Além disso, o consultor explica que comunicar não é uma tarefa fácil. “Nunca é 

demais lembrar que comunicar não é simplesmente passar ou transmitir a informação, 

mas é preciso verificar se o outro entendeu e qual a resposta que ele vai dar. Eu chuto a 

informação para frente, ‘já comuniquei, mandei um e-mail’. Não é assim”. De acordo 

com Izidoro Blikstein, a comunicação face a face “pode funcionar melhor se ela for bem 

desenvolvida,  de  uma  forma  eficaz.  Porque  senão  ela  pode  causar  tantos  prejuízos 

quanto as outras formas de comunicação. É inegável que o contato pessoal pode resolver 

muitos  problemas  Mas  para  isso,  o  comunicador  precisa  ter  uma  competência 

comunicativa. Precisa ter algumas qualidades, os pontos de honra da comunicação.” O 

consultor classifica  em cinco estes pontos de honra: o comunicador  precisa fazer um 

planejamento  mental  da  sua  apresentação  levando  em  conta  o  público  que  estará 

presente; ele precisa ter a capacidade de persuadir, de produzir a informação de modo 

que  a  as  pessoas  se  sintam envolvidas;  trabalhar  a  fala  (pronúncia,  dicção,  etc)  e  a 
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expressão  corporal  (gestualização,  expressões  de  rosto);  saber  usar  os  recursos 

audiovisuais,  ter  número  adequado  de  slides,  usar  o pointer; cuidar  do  estilo  de 

linguagem (correção gramatical, evitar gírias) e possuir domínio da platéia e do cenário. 

“Enfim, são pontos de honra que se praticados podem ajudar a um bom face a face.” 

Mas por trás desses pontos de honra, está a  credibilidade. “No boato, o sujeito 

acredita porque alguém viu alguma coisa, etc. A comunicação formal frequentemente 

padece de credibilidade porque os outros dizem ‘o fulano de tal está defendendo o peixe 

dele, ele não quer o nosso bem’. Falta credibilidade e, portanto, transparência. E essa 

credibilidade é uma construção. Não se faz por decreto.” 

Quanto à questão de que as empresas, ao se dedicarem à  comunicação formal 

face a face, estariam tentando substituir a rádio-peão, principalmente devido aos efeitos 

negativos gerados, Izidoro Blikstein acredita que: “Sim, realmente há um estereótipo de 

que a rádio-peão, que faz circular boatos, é negativa. Mas é um estereótipo. É preciso 

analisar a rádio-peão cientificamente. [...] Não dá para segurar o indivíduo, impedi-lo de 

comentar alguma coisa, de fazer a fofoca, de ampliar, de resumir, isso é um fenômeno da 

natureza humana. Então não é propriamente negativo, ele em si. Mas ele pode ser visto 

de  um ponto  de  vista  crítico,  como  algo  negativo,  na  medida  que  ele  divulga  uma 

informação que não é verdadeira, que é uma deformação da informação de origem, então 

ele pode ser negativo. Pode causar ou gerar um clima desfavorável na empresa, pode 

tirar  a  motivação das  pessoas.  Mas em princípio  ele  não é negativo.”  E o consultor 

acrescenta  que  é  necessário  decifrar  o  boato  e  ver  o  que  ele  revela.  “Revela,  por 

exemplo,  descontentamento da maioria  dos funcionários.  E esse descontentamento se 

deve  a  quê?  Se  deve  à  questão  salarial,  se  deve  à  questão  da  própria  arquitetura 

ambiental  da empresa,  do número  de horas trabalhadas,  vamos  analisar  para saber a 

origem. Ou então é porque há barreiras de ordem cultural e psicológica gerando essa 

rádio-peão? É preciso analisar. E uma vez analisado, a área de comunicação corporativa 

pode ajudar muito nisso, vamos ver qual é a estratégia de comunicação que vamos adotar 

para, primeiro, apagar esse efeito negativo e ver se, por exemplo, a comunicação face a 

face aliada a outros tipos de comunicação pode ajudar. [...] Não é apenas a face a face 

que  irá  resolver,  mas  um conjunto  de  estratégias  que  ajudem a  dar  transparência  e 

resolver o problema. [...] E onde há proliferação de rádio-peão é um termômetro que 

indica que a comunicação formal não está funcionando.” 

Relatando  inúmeros  casos  durante  a  entrevista,  pudemos  observar  que  as 

empresas têm interesse em fazer uma espécie de media training, mas voltado ao público 
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interno. “Normalmente o media training é porque este indivíduo vai atuar como porta-

voz da empresa, porém é cada vez mais freqüente a procura também por Comunicação 

Interna.  Num  caso,  a  pessoa  que  me  procurou  disse  ‘preciso  melhorar  o  meu 

desempenho internamente porque as pessoas têm medo de falar comigo’.”

3.2. A comunicação formal acaba com a rádio-peão negativa

A rádio-peão existe onde duas pessoas estão juntas. Foi assim que Elaine Saad33, 

presidente  da  Associação  Brasileira  de  Recursos  Humanos  (ABRH-SP),  definiu, 

inicialmente, a rádio-peão. “A rádio-peão é composta por coisas que são perigosas: ela é 

composta por pessoas que estão falando de coisas sem uma regulamentação. Então, o 

que acontece? Por exemplo, eu tenho uma característica, sou uma pessoa X, então eu uso 

informação e eu passo essa informação da maneira como eu interpretei, então eu passo a 

informação com a minha característica de pessoa. Você pode ter ao meu lado uma pessoa 

que  não  passa  informação  porque  é  mais  introvertida,  porque  não  tem interesse  de 

passar. E você pode ter ali ao lado uma pessoa que passe a mesma informação de uma 

outra forma.”

Desse modo,  explica Elaine Saad, um mesmo fato tem versões diferentes.  “A 

maneira como a rádio-peão traz a notícia, para um escalão acima, depende de como eu 

leio aquela atitude, de quanto eu quero beneficiar ou prejudicar o outro. [...] Acho que 

não é uma aderência consciente: ‘vou aderir ou não vou aderir’. A pessoa não percebe. 

Ela reproduz ou não, de forma inconsciente, a não ser que ela tenha uma intenção.”

Isso tudo, segundo a presidente da ABRH-SP, também explica a dificuldade em 

encontrar a origem dos boatos organizacionais. “Se você tentar achar uma origem disso, 

você vai perceber que não tem, é impossível achar. E a origem muitas vezes não é uma 

origem maldosa.  [...]  É uma má interpretação  de alguma coisa  ouvida.  [...]  Mas,  na 

verdade, eu não ouvi aquilo. Mas eu interpretei daquela forma. E aquilo vai triplicando 

porque aquela pessoa passa para outra e assim sucessivamente, da forma como ela quer, 

com o conteúdo dela. [...] Agora, é inevitável.” 

A única forma de acabar com a rádio-peão, como explica Elaine Saad, é através 

da comunicação formal. “Como você acaba com a rádio-peão quando ela é negativa? 

33 Entrevista concedida à autora em 26 de outubro de 2009, na sede da Right Management, em São Paulo. 
Elaine Saad é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em São Paulo (ABRH-SP) desde 
2008 e é gerente geral da Right Management no Brasil, além de coordenadora das operações da empresa 
na América Latina. Possui mais de 20 anos de experiência na área de Recursos Humanos, em assuntos 
relacionados a Gestão de Pessoas, Liderança e Processos de Reestruturação
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Porque ela também tem um lado positivo, ela fala bem da empresa, quando a empresa 

parabeniza alguém, quando ela dá cesta de Natal, aí ela fala bem. Como você faz? Você 

faz  a  comunicação  formal...  [...]  A  comunicação  formal  acaba  com  a  informal.  A 

informal foi criada justamente para... porque a natureza do ser humano é essa coisa de 

blá-blá-blá. [...] Porque a única forma de acabar é quando vem uma mensagem lá de 

cima,  formal.  Não tem outra maneira.  Não adianta você tentar acabar um boato com 

outro boato. Não acaba, você fica com dois boatos”.

Mas Elaine Saad tem uma teoria própria sobre a rádio-peão: A radio peão “é 

imortal... [...] Você tem esse problema, você comunica esse e vem outro. Vou te falar 

uma teoria minha: as pessoas precisam ter do que falar. Isso diverte as pessoas. Uma 

pessoa que não tem de quem fofocar, fica sem graça. [...] eu acho que é saudável desde 

que não prejudique alguém. A intenção de não ter, de uma empresa ter uma comunicação 

tão transparente, tão alerta que não exista rádio-peão, é impossível. Todo mundo gosta 

de falar mal de chefe. Então deixa falar, desde que não seja ofensivo, etc, deixa falar...”

Os períodos de crise são os mais propícios ao surgimento da rádio-peão, segundo 

Elaine  Saad.  Ela,  que  também  é  gerente  geral  da  Right  Management  no  Brasil  e 

coordenadora de operações da empresa na América Latina, observa essa tendência junto 

a  clientes.  “A  Right,  atua  nas  empresas  em  vários  momentos:  momentos  de 

desligamento, de desligamento em massa, de clima ruim, nesses momentos de crise ou 

de melhoria  do ambiente,  justamente  é  onde a rádio-peão está  mais  exacerbada.  [...] 

Então,  por  exemplo,  tem  muito  boato,  muita  rádio-peão  quando  há  uma  fusão  de 

empresa,  quando uma empresa está para ser vendida, ou sobre demissão...  isso acaba 

com  o  clima  da  organização.  Então,  o  que  acontece?  Nem  tudo  obviamente  a 

presidência, a diretoria pode comunicar. Nem tudo. Mas o que a gente faz? A gente faz 

com  que  eles  comuniquem  o  máximo  possível.  Mais  do  que  naturalmente  eles 

comunicariam. Justamente para minimizar ao máximo este efeito.”

Nessa questão de transparência da comunicação formal, Elaine Saad é cautelosa. 

“Eu  tomo  um pouco  de  cuidado  com a  palavra  transparente  porque  nem sempre  a 

empresa consegue ser transparente.  Por causa dos problemas em que ela tem que ser 

sigilosa. Mas o quanto mais transparente e com uma periodicidade maior, se ela tiver 

num  momento  de  crise,  é  importante.”  E  ela  acrescenta:  “OK,  se  você  não  pode 

comunicar  que  a  empresa  vai  ser  vendida,  eu  entendo.  Está  negociando,  não  pode 

comunicar.  Mas você pode comunicar  que a empresa vai passar por um processo de 

transformação. Porque isso todo mundo sabe. [...] E você vê que muitas pessoas de nível 
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alto têm medo de falar qualquer coisa, então eles acabam se fechando e não falam nada. 

E aí, quando você não fala nada, você cria um buraco na cabeça das pessoas. Este buraco 

é preenchido pela fantasia... tem pessoas que não agüentam esse buraco. Então a pessoa 

mesmo cria uma coisa que veio da cabeça dela.” 

E,  por  isso,  os  funcionários  não  podem ficar  sem informação,  como  explica 

Elaine  Saad:  “Agora,  o  que  não  pode  tanto  aqui  [a  rádio-peão]  quanto  aqui  [a 

comunicação face a face] é se omitir. A omissão da comunicação aumenta isto aqui [a 

rádio-peão] e se for uma notícia ruim gera ansiedade nas pessoas, gera reações e quanto 

mais passa o tempo, pior fica.”

Uma conseqüência da omissão é a pessoa saber das notícias por outras fontes, 

externas à organização. “Uma coisa muito ruim é quando [...] a mídia anuncia antes da 

empresa internamente. Essas são casos muito difíceis, que às vezes vaza para a mídia, a 

empresa  não  concluiu  o  processo  internamente  e  não  divulgou  e  o  funcionário  fica 

sabendo.” E Elaine Saad ainda descreve como a rádio-peão acontece muito rápida nesses 

momentos,  através de outros meios que não o boca-a-boca. “E tem aqueles que nem 

leram  no  jornal.  Ficam  sabendo  na  hora  ou  pelo  telefone,  e-mail,  porque  hoje  a 

comunicação é super rápida. Em um segundo, passou para todo mundo.”

No que  se  refere  à  comunicação  formal  face  a  face,  Elaine  Saad avalia  suas 

vantagens e desvantagens.  Entre as vantagens,  ela explica a questão do “tom” que a 

pessoa dá à fala. “A diferença é que o e-mail não tem tom. [...] Você vai ler no tom que 

você quer. No tom que você vai dar àquela frase. [...] Então você lê de uma forma que 

não foi aquilo que eu tinha escrito. Isso gera em você uma reação contra mim que não 

tem nada a ver com aquilo que eu tinha intenção.  [...]  Então o face a face tem esta 

vantagem.  Ele  corta  este  problema,  esse  mal-entendido.”  Entre  as  principais 

desvantagens estão o custo e os desvios que a mensagem pode sofrer: “Só que ela [a 

comunicação face a face] é mais difícil de ser feito. Por quê? Primeiro, porque ela é mais 

custosa... [...] uma empresa que tem 10 mil funcionários, como ela vai fazer isso? Tem 

que setorizar, mas quando você setoriza, você começa a ter um outro problema: ou você 

pega uma pessoa e manda ela em todos esses lugares, para ter um alinhamento, ou você 

pega os 10 presidentes que vão comunicar, senta e tenta alinhar - porque cada um vai 

comunicar do seu jeito - ou você vai ter um problema. Porque cada um vai falar do seu 

jeito, do seu modo e no seu tom. Então você vai ter um outro problema, que não é não ter 

tom, você passa a ter o tom daquela pessoa. Então, é muito complexo.”
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Uma alternativa,  proposta  por Elaine Saad: “vamos supor que [uma empresa] 

tenha 10 fábricas no Brasil... põe todos no refeitório, põe um telão e põe o presidente 

daqui de São Paulo falando para todos. Isto é menos perigoso do que pegar cada diretor 

de  fábrica  e  fazê-lo  tentar  reproduzir  a  palavra  do  presidente”  E  ela  complementa: 

“porque o eletrônico não custa nada e é rápido. Então a gente tem que usar formas que 

combinem o eletrônico com o face a face, e viabilize.”

Para conseguir uma comunicação formal face a face efetiva, segundo Elaine Saad 

explica, é necessário um treinamento do comunicador ou porta-voz. “Você precisa que 

ela seja pontual,  esclarecedora e direta, que ela tenha uma linguagem adaptada...  [...] 

Para os  gerentes  você  usa uma argumentação  diferente,  mais  de  business,  e  para  os 

operários você usa argumentações mais simples, mas você está dizendo a mesma coisa. 

Por isso, se você puder treinar a mesma pessoa, você adapta a linguagem dela e se ela for 

um bom comunicador,  aí  facilita.  Se  não  for,  como  eu  já  tive  situações  em que  o 

presidente da organização disse ‘sou péssimo, não quero falar’, é muito difícil. Então, ou 

tem uma pessoa de Recursos Humanos que faz o papel ou a gente convence a pessoa a 

fazer. Faz um treinamento, dá uma orientação, alguma coisa assim. Ou ele [o presidente 

da empresa] fica ao lado, para anunciar... a presença é importante. A presença para dizer 

‘estou de acordo com o que está sendo falado’.”

A questão da credibilidade da liderança formal também foi comentada por Elaine 

Saad. De acordo com ela, essa credibilidade “depende da pessoa, depende do gestor e 

depende da relação. Você vai encontrar funcionários que tem uma relação de confiança 

extrema com o líder. Então o que o líder falar, ele vai acreditar de A a Z. Agora, tem 

funcionários que não têm essa relação com o gestor. Ele vai olhar desconfiado e vai dizer 

‘aquele cara está me escondendo alguma coisa’ [...] Porque esta relação muitas vezes é 

estabelecida com o passar do tempo.” 

Um dos temas que surgiram espontaneamente durante a entrevista foi a questão 

das pessoas formadoras de opinião ou líderes informais. “Isso é uma coisa que a gente 

estuda  muito,  que  é  a  liderança  positiva  e  a  negativa.  Você  tem  a  pessoa  que 

naturalmente  influencia  os  outros,  porém  ela  normalmente  influencia  por  um  lado 

positivo.  E você tem a que influencia por um lado negativo.  Que ela usa as...  não é 

intencional...  mas  ela  usa  os  próprios  componentes  dela,  que  são  componentes 

‘negativos’, para pegar uma informação e dizer ‘o que vai acontecer aqui é péssimo’ e aí 

ela convence mesmo. Porque ela é persuasiva, ela tem o poder alto de persuasão e isso é 
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interessante porque independe do cargo. [...] Ela vai para uma pessoa e fala com uma 

convicção, até porque ela acredita e ela acaba fazendo o outro acreditar.”

Uma outra questão comentada com espontaneidade foi o isolamento da liderança 

e o quanto essa liderança fica distante do que é divulgado pela rádio-peão. “Quanto mais 

alto o cargo, mais distante você fica de saber o que está rolando. Mais isolado você fica. 

É  diretamente  proporcional.  Tanto  que  quanto  mais  alto  o  seu  cargo,  você  tem que 

manter algum link com a rádio-peão.” E esse link, conforme explica Elaine Saad, é “a 

presença de alguém, ou a secretária, ou o RH, mas ela tem que perguntar. ‘O que está 

rolando? Que fofoca está rolando?’ É importante para o líder saber. Assim, saber no bom 

sentido, para pode fazer essa parte [a comunicação formal face a face]. Porque se ele 

achar que não precisa saber [...] Isso não é bom porque muitas vezes o que está sendo 

dito são coisas que têm a ver com a organização”. 

E ela ilustra com um caso: “Uma vez eu tive um cliente que teve um problema: 

alguém começou a falar que estava com um problema de caixa, mas não tinha problema 

de caixa. Então as pessoas começaram a dizer que ele iria atrasar o salário. E começaram 

a fofoca. Então ele começou a ter pedidos de demissão e não sabia por quê. E ele, tão 

ingênuo  ‘nossa,  sempre  tratei  bem  as  pessoas’.  [...]  Então  ele  teve  que  fazer  uma 

comunicação, teve que mostrar balanço da empresa, porque é uma situação em que esse 

tipo de comentário é perigoso porque você não tem como provar. [...] E esse canal que 

eu te falei de comunicação entre a liderança e a rádio-peão é importantíssimo porque na 

hora que começou o tá-tá-tá, alguém deveria ter falado para ele ‘olha, estão falando isso’ 

para ele tomar a medida rápido, soltar uma comunicação. Tanto que quando ele soube, 

ele fez isso, mas demorou para ele saber. Porque às vezes tem um Recursos Humanos 

que também está distante, e as pessoas têm medo de falar porque pode mandar embora se 

for mentira.” 

4. Comunicação

4.1. A comunicação da empresa não deve competir com o rumor

Responsável pela área de Assuntos Corporativos da Cargill  no Brasil,  Afonso 

Champi Jr34, que prefere chamar a  rádio-peão de rumor, assinala que os momentos de 

34 Entrevista concedida à autora em 29 de setembro de 2009, na sede da Cargill Agrícola, em São Paulo. 
Afonso Champi Jr. é responsável pela área de Assuntos Corporativos da Cargill no Brasil. Desenvolveu 
sua carreira na área em empresas como Companhia Siderúrgica Nacional, Parmalat e Votorantim, obtendo 
ampla experiência em gestão de crises. É co-autor do livro “Diário de uma Crise. Lições do Caso 
Parmalat”, onde descreve sua experiência na área de comunicação corporativa na Parmalat durante a maior 
crise empresarial da empresa
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crise das organizações são propícios para a disseminação dos boatos organizacionais. “O 

rumor  não  se  instala  sozinho,  ele  dificilmente  vem  por  criatividade  de  alguém  em 

particular,  mas  ele  recebe  talvez,  ele  encontra  um  período  fértil  muito  mais  em 

momentos  de  instabilidade,  no  momento  em  que  –  seja  por  que  razão  for  –  as 

comunicações da empresa não podem ir no grau de profundidade que poderia levar a 

uma  melhor  compreensão  do  assunto.  Em outras  palavras,  quando  as  pessoas  estão 

predispostas a ouvir versões, o rumor vai se implantar muito facilmente.”

Terminar com os rumores, para Afonso Champi, é uma tarefa difícil, e competir 

com eles, uma “luta inglória”. Mas a principal preocupação das empresas deve ser outra. 

“A minha preocupação não é competir com o rumor, não é acabar com o rumor, mas é 

permitir que o funcionário tenha sempre uma informação em que ele possa acreditar, 

uma informação no tempo certo, e no formato adequado para que ele entenda o assunto – 

alguns um pouco mais complexos – e com isso faça um contraponto com aquilo que ele 

ouça no rumor.” E completa: “Então, em resumo, o rumor, para mim, é algo que não 

deve ser a primeira preocupação.”

Para ele, as relações humanas explicam a natureza da rádio-peão. “[A rádio-peão] 

é alguma coisa que é sempre negativa? Não. É sempre positiva? Também não. É possível 

que  ela  seja  contributiva  para  o  processo?  Sim  e  não.  Ou  seja,  talvez  todas  essas 

variáveis,  olhando na sua profundidade maior,  são variáveis  de uma relação de seres 

humanos.” E essa natureza também explica a divulgação desses rumores, já que “quem 

repete o rumor está fazendo também uma interpretação sua em relação àquilo que ouviu. 

Como o que ele ouviu nem sempre tem um pé na realidade, ele acabará sendo distorcido 

a cada mensagem ou a cada mensageiro.” 

E Afonso Champi detalha o lado negativo da rádio-peão: “O bom contador de 

rumor  é  capaz  de  criar  um  verdadeiro  tsunami na  empresa  porque  ele  cria  uma 

instabilidade tamanha ou ele é capaz de solapar um terreno numa situação até positiva e 

de tal  forma a comprometer  o  propósito.  Então  é  natural  que aí  estamos  falando de 

pessoas mal intencionadas, de pessoas com agendas próprias ou muitas vezes de pessoas 

que tenham, de fato,  uma visão negativa das coisas.  Não estou dizendo que estamos 

diante de pessoas críticas, essas são sempre bem-vindas, têm visões opostas e estas nos 

ajudam a  encontrar  melhores  caminhos.  Mas  estamos  falando  aqui  de  pessoas  com 

propósitos diferentes... não necessariamente ruins ou negativas, mas aí por si só já têm 

uma base distorcida”.
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A  comunicação  formal  face  a  face é  bastante  importante,  sendo  que  Afonso 

Champi a define como um dos três pilares da Comunicação com os funcionários. “Nós 

podemos dividir em três grandes pontos de apoio. O primeiro deles é a comunicação 

formal, é aquela que é completa, tem o texto mais elaborado, uma linguagem apropriada 

para  o  nível  de  participação  desses  funcionários.  O  segundo  ponto  desse  tripé  é  a 

manchete, é aquela que dá a principal informação somente, e que desperta no funcionário 

um interesse pelo assunto que está se tratando. E o terceiro está na informação dada pelo 

gestor, ou a comunicação face a face.”

A importância da fonte de informações, na comunicação formal face a face, é 

destacada por Afonso Champi, já que “ela traz junto uma variável que é o ‘ouvir’. E 

junto ela traz uma segunda variável que é a ‘linguagem de corpo’. Ela traz junto todas as 

expressões faciais e toda a conotação que o gestor possa dar. Então, muitas vezes, uma 

notícia boa dada com uma expressão um pouco mais fria ela talvez não proporcione o 

entusiasmo que aquela informação poderia ter naquele funcionário. [...] E, por tudo isso, 

é possível perceber que a importância da fonte da comunicação face a face é de fato 

muito  mais  ampla  que  propriamente  se  poderia  avaliar  como  meio  de  levar  uma 

mensagem.”

Com isso,  o papel do líder na comunicação formal face a face não é apenas de 

repassar uma informação. Ouvir, para Afonso Champi, “não só ouvir no sentido literal, 

que é também importante, mas o ouvir pela reação das pessoas, ter a atenção, muitas 

vezes,  como  fonte,  como  gestor,  em  perceber  a  reação  que  aquela  mensagem  está 

causando nas pessoas. Ali é possível já identificar se a compreensão foi correta ou não. 

Qual o potencial de se gerar rumores. Ele pode perceber que determinado impacto, que 

não  havia  considerado  importante,  está  acontecendo.  Outro  aspecto  também  é  estar 

atento a ouvir no sentido de se dispor a responder perguntas, o que muitas vezes não é 

freqüente porque as pessoas têm uma certa preocupação em que tipo de perguntas poderá 

vir,  se eu – como gestor – estarei  preparado ou não para respondê-las e se eu estou 

mesmo  bem  preparado  para  interagir  com  as  pessoas.  Então,  tudo  isso  forma  um 

contexto em que é inegável a importância que essa comunicação possa ter em relação à 

comunicação com o funcionário.”

Numa comparação entre a rádio-peão e a comunicação formal face a face, Afonso 

Champi vê “uma série de aspectos por ser uma comunicação de pessoa para pessoa. 

Então,  tudo o que a gente falou da comunicação formal também está no rumor,  está 

naquele  que  está  multiplicando  uma  informação”.  Mas  na  questão  credibilidade,  ele 
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analisa que: “por mais difícil que seja, por menos regular que seja a comunicação na 

empresa, quando ela acontece, principalmente no face a face, uma liderança se colocar 

diante de um grupo de pessoas para comunicar algo, normalmente ele vai se sobrepor ao 

boato, ele tem a capacidade, sim, de se sobrepor aos rumores. É obvio que se eu for 

contumaz em levar mensagens pela metade, se tiver uma postura de refutar perguntas, se 

eu não tiver franqueza e se eu não for leal também como fonte, eu gestor, é natural que 

eu vou abrir espaço para outras fontes”.

E Afonso Champi ainda detalha essa comparação entre esses dois processos de 

comunicação: “E olhando de maneira mais objetiva, o meu propósito de comunicação 

não é ser melhor ou pior do que o rumor, do que a rádio-peão. O meu propósito é levar 

uma informação  clara,  objetiva,  da  profundidade  necessária  para  o  meu  funcionário. 

Quando eu começo a competir com a rádio-peão, eu mudo o foco da minha atividade e a 

partir daí eu corro o risco de ser manobrado, eu vou ser liderado e não liderar. Então eu 

tenho  sempre  que  ter  um objetivo,  um caminho  muito  claro:  a  rádio-peão  deve  ser 

acompanhada,  mas  não  necessariamente  combatida.  É  muito  comum  nas  empresas, 

perdendo esta sensibilidade, ficar se preocupando em querer chegar antes da rádio-peão 

ou  o  tempo  inteiro  contra-argumentar,  tentar  formalmente  refutar  uma  determinada 

versão  que  corre  pelos  corredores.  Dificilmente  eu  vou  ter  total  controle  dessa 

comunicação. Eu não sei se isso de fato está acontecendo ou não, eu não sei se devo criar 

fantasmas onde eles não existem. Portanto, ficar tentando combater isso é não permitir 

que eu dê passos consistentes no caminho que tenho que percorrer.” 

A questão da transparência nas relações empresa/funcionário, especialmente em 

momentos de crise, foi analisada por Afonso Champi. Com experiência acumulada na 

área de gestão de crise, ele tira um exemplo do período em que foi responsável pela 

Comunicação  da  Parmalat.  “A  Parmalat  viveu  a  crise  no  final  de  2003,  uma  crise 

financeira  que  começou  na  matriz,  mas  que  depois  acabou  contaminando  a  própria 

estrutura das Parmalats ao redor do mundo. Então foi um momento muito delicado em 

que a própria gestão aqui no Brasil não detinha informações e, ao mesmo tempo, em 

momento algum se furtou a manter a coerência da comunicação com o funcionário. Não 

raras vezes se passou uma mensagem negativa que estava sendo dita sobre a empresa 

com a mesma franqueza e a mesma lealdade que se fazia no momento em que a empresa 

tinha  seus  planos  bem  desenhados,  com  o  seu  futuro  a  ser  alcançado  claramente 

desenhado também.” 
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Uma  questão  importante  surgiu  espontaneamente:  a  comunicação  vista  como 

negócio. Na opinião de Afonso Champi, “a comunicação tem crescido de importância, 

mais e mais as empresas têm se conscientizado da importância disso, independente do 

estilo  de  liderança,  do  caminho  que  elas  tomam.  Porque,  em  última  instância,  isso 

significa um melhor ambiente de trabalho, um maior compromisso do funcionário com a 

empresa e consequentemente com os clientes dessa empresa. Portanto, estamos falando 

de negócio, não estamos falando de nenhuma outra linguagem, e tentando olhar isso do 

lado absolutamente  pragmático  do propósito  da empresa.  Mas é  também o papel  da 

empresa, ela ocupa um espaço importante na vida das pessoas. Todas elas estão, hoje, 

cada vez mais conscientes de como as pessoas podem ser tratadas e de como as pessoas, 

muitas vezes, merecem ser tratadas.”

4.2. A rádio-peão ‘do bem’: usada a benefício da empresa

A diretora de Comunicação da Tetra Pak Elisa Prado35 afirma que a  rádio-peão 

“existe no mundo inteiro. Até na Tetra Pak Suécia tem rádio-peão [...] somos todos seres 

humanos. E nós todos somos bisbilhoteiros, querendo saber, e tudo mais.” Para ela, é 

necessário saber lidar com a rádio-peão. “Ela pode ser saudável como pode não ser. Mas 

ela existe e não tem como neutralizar. É algo que você tem que lidar com. E tem que 

lidar para o bem. Você tem que trazer isso para o seu bem. [...] Trazer para o benefício 

da empresa.”

“Uma forma que a gente identifica, não de neutralizar ou de monitorar a rádio-

peão, mas uma forma que a gente tem para passar as informações que a gente quer, da 

forma como a gente quer, [...] acima dessa rádio-peão... você tem, geralmente, líderes 

natos.” São os  líderes  informais da empresa,  mas que a diretora  de Comunicação da 

Tetra Pak chama de líderes natos. “Eu chamo de líderes natos. São pessoas que, às vezes, 

na produção, entre 600 pessoas, você tem duas.”

Conforme explica Elisa Prado, essas pessoas se destacam “porque eles dão ‘piti’, 

eles falam, eles metem a boca, eles não sei o que lá e tal. Então, essas pessoas elas são - 

para você e para nós, área de comunicação - vitais. Porque elas, bem informadas, elas 

disseminam o que é bom para a empresa”. Quando a empresa não possui essas lideranças 

informais, Elisa Prado explica que a empresa forma essas lideranças. “Então para formá-

35 Entrevista concedida à autora em 30 de outubro de 2009, na sede da Tetra Pak, em São Paulo. Elisa 
Prado é diretora de Comunicação da Tetra Pak e responsável pela comunicação interna e externa dos 
países da América Central e do Sul. É membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial (ABERJE). Seus temas de interesses são: comunicação para os funcionários e 
comunicação formal face a face.
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las,  você  identifica.  O próprio  chefe...  aqui  nós  temos,  na  nossa  fábrica,  as  fábricas 

geralmente tem um gerente de fábrica... O cara que está lá, manda em tudo, conhece todo 

mundo... e essas pessoas identificam quem tem mais condições de fazer isso. E também 

você tem que ter pessoas que sejamos líderes do bem. Porque você tem também os caras 

do mal. E esses caras aqui [os do bem] é que precisam ser utilizados.”

E os do mal, “não há condições de eles serem neutralizados. Eles vão sempre 

existir  [...]  Então esse pessoal do mal aqui,  vai  continuar sendo do mal,  a gente não 

consegue... e muitas vezes essas maçãs podres, como a gente fala, na primeira... – é maçã 

podre porque elas estando junto com os outros acaba envenenando, ela apodrece quem 

está do lado dela – essas pessoas são normalmente eliminadas.” Eliminadas, no dizer de 

Elisa Prado, significa demitidas. “É. Aí você tem, por exemplo, um corte, um grande 

corte que você tem que fazer na produção. Aí você sabe quem você vai eliminar.”

Nesse  contexto,  Elisa  Prado  define,  também  espontaneamente,  o  papel  da 

comunicação como negócio: “Então por isso que eu digo que a comunicação ela é muito 

estratégica.  Eu estou falando de coisas para você que são muito estratégicas.  Eu não 

estou falando de fazer comunicação para as pessoas ficarem sabendo o que nós estamos 

fazendo, etc. Estou falando de coisas ligadas ao negócio da empresa, para fazer com que 

a empresa produza mais e melhor. Esse é o negócio da empresa. Não é benemérita. A 

empresa  tem que  ganhar  dinheiro,  tem que  mandar  dinheiro  para  os  acionistas  e  as 

pessoas que estão aqui tem que levar isso a sério. Tem que trabalhar, tem que fazer a 

coisa acontecer. Nós temos essa função: de fazer cada vez mais que as pessoas estejam 

mais bem informadas para produzir mais e melhor. Sem poesia. E quanto mais a gente 

fizer isso, mais ligado ao negócio a gente vai estar. Que quando a gente quiser fazer 

poesia, não vai funcionar...” 

No que se refere à comunicação formal face a face, Elisa Prado explica que ela 

“faz  parte  da  filosofia  da  empresa”,  e  acrescenta  que  muitas  das  atividades  de 

comunicação formal com os funcionários são realizadas face a face. “Na Tetra Pak é 

uma coisa muito comum porque na agenda do nosso presidente e dos nossos diretores a 

comunicação interna é muito presente. E a face a face, principalmente”, explica, dizendo 

que esse é um canal de comunicação corriqueiro na organização. Entre estas atividades 

da  Tetra  Pak,  Elisa  Prado  destaca  o  “Café  com o  Presidente,  com 10  selecionadas 

pessoas que uma vez a cada mês ele faz um café com essas pessoas da área do chão de 

fábrica”.  Inclusive  nesses  cafés,  entre  os  selecionados,  a  diretora  de  Comunicação 
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afirma: “eu sempre coloco uma dessas pessoas aqui [os líderes natos] num café desses” 

para que elas recebam informação “absolutamente fidedigna”.

Elisa Prado nega que a idéia seja  substituir a rádio-peão por uma comunicação 

formal face a face. “A palavra não é substituir. Mas você dar subsídios para boa... para 

uma rádio-peão mais positiva. Ou pelo menos com informações mais fidedignas. Porque 

não existe mais, hoje, falta de transparência dentro de uma empresa.” Ou seja, o objetivo 

é alimentar “A rádio-peão de uma forma positiva. Aí vem lá o maçã podre e fala para os 

outros, diz ‘não, esses caras aí ganham dinheiro e não pagam nada pra gente’, sabe, essas 

coisas assim, ‘não paga’, ‘não paga’, etc e ‘a hora-extra’. Então, se as pessoas, todas, 

estão alinhadas com a informação, vão haver pessoas que vão achar que a informação 

está errada. É negativo, é positivo, mas vão ter os dois lados. Pelo menos um dos lados 

tem a informação... todos os lados têm as informação correta e uma informação alinhada. 

Então  tem  que  comunicar  muito,  muito  mesmo  com  os  funcionários,  gerar 

credibilidade.”

Numa  análise  do  mercado  brasileiro,  Elisa  Prado,  que  também  faz  parte  do 

Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) 

vê dificuldades ao se programar encontros de comunicação formal face a face. “Eu acho 

que ela demanda muito tempo. E demanda muita boa vontade dos executivos. Então ela 

não é fácil. Porque nós somos comunicadores e eles não são. Eles estão voltados para o 

negócio, o tempo todo eles têm que resolver, tem que fazer, etc, tem que fazer a empresa 

dar lucro. Eles estão voltados para esta questão. Então, muitas vezes, não se coloca como 

prioridade a comunicação. [...] o valor da comunicação interna é muito grande... o que 

você deve fazer, o que eu sugiro normalmente que as pessoas façam, ao invés de utilizar 

uma pessoa como grande comunicador, que normalmente é o CEO, você utilize toda a 

diretoria.”

Para Elisa  Prado, as chefias  mais  próximas dos funcionários  precisam de um 

treinamento especial  porque “o funcionário acredita no chefe dele,  a pessoa que está 

acima dele,  o chefe dele.  Claro que tem uma possibilidade  do CEO, mas quem tem 

credibilidade é aquele que está ao seu lado, é o seu chefe. Essa pessoa precisa receber um 

tratamento muito grande de liderança para saber liderar e conduzir estas pessoas. Hoje, a 

função do líder é comunicação, quer dizer, 80% da função dele é comunicar, passar para 

baixo.  É  importante  passar  para  baixo,  para  todas  as  esferas  da  empresa  a  mesma 

comunicação.” 
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Um exemplo dessa comunicação formal face a face que acontece na Tetra pak, 

conforme explica a sua diretora de Comunicação, é chamado  Live Tetra Pak.  “Foi um 

programa global, idêntico, que foi criado na Europa, em Londres, por uma agência [...], 

nós  fomos  treinados  por  essa  agência  a  sermos  os  facilitadores  desse  trabalho.  Esse 

trabalho é voltado para os 20 mil funcionários. Nenhum funcionário pode ficar de fora. 

[...] Nós treinamos um grupo de facilitadores, [...] porque é um programa de 4 horas. [...] 

A gente pára a fábrica e a pessoa vai para lá.[...] Então, ele tem o objetivo de fazer com 

que as pessoas conheçam o negócio da empresa e façam toda a parte de integração. Os 

pontos  principais  desse  programa:  primeiro,  é  estratégia...  falar  sobre  estratégia  do 

grupo; segundo, falar sobre os valores; e falar sobre a marca. Esses são os três pontos 

chave  que  tem esse  programa.  E  é  um programa  que  é  muito  recheado  de  vídeos, 

brincadeiras, jogos, tudo o mais. São geralmente dois facilitadores por sessão. [...] Vai 

chegar uma certa hora, que eu, como facilitadora,  chamo o presidente, a pessoa mais 

importante,  para  fazer  uma entrevista.  Eu faço  uma entrevista  com ele,  faço  três  ou 

quatro perguntas para ele e depois a platéia pergunta para ele. Então a platéia pergunta 

qualquer coisa”. O número de pessoas é limitado a 100, conforma explica Elisa Prado, 

para  que  haja  integração  e  o  público  fica  disposto  em “mesas  redondas,  as  pessoas 

conversam, discutem esses três pontos que eu acabei de falar [...] Então é uma sessão 

muito interativa, dinâmica.”

4.3. A necessidade do diálogo manifesta-se na rádio-peão

A profª Drª Sidinéia Freitas36 vê, acima de tudo, o fator humano para a existência 

da rádio-peão. “A rádio-peão nada mais é do que [...] a questão do humano. E acho que 

aí você tem suportes teóricos muito bonitos. Você já tem texto, produção, cases, que 

mostram que  é  na  organização  informal,  nas  networks,  nos  relacionamentos,  que  os 

humanos interagem, se colocam, tanto que há até julgamentos nesse campo ‘não fulano 

não fez isso, eu conheço’, sentimentos, o caráter... Então eu acho que a gente tem que 

entender que isto sempre existiu porque o diálogo entre os humanos é uma prática de 

comunicação.”

36 Entrevista concedida à autora em 22 de outubro de 2009, na Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo (ECA/USP), em São Paulo. A Profª. Drª Sidinéia Gomes Freitas é professora 
da Universidade de São Paulo, atuante na pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de 
Comunicações e Artes (ECA) e consultora na área de Comunicação Organizacional. Tem atuado com uma 
visão crítica nos seguintes temas: relações públicas, diálogo no ambiente de trabalho e papel das lideranças 
na comunicação organizacional.
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Durante  os  momentos  de  conflito  nas  organizações,  Sidinéia  Freitas  também 

destaca que a rádio-peão nasce pela necessidade de se expressar. “A rádio peão não fica 

fervendo durante  um conflito?  Quanto mais  reprimir,  mais  ela  vai  se manifestar.  As 

pessoas precisam se sentir elas mesmas... é a questão do interior, do humano. Não é a 

questão das regras, do salário, é a questão do humano que se coloca.”

E,  atualmente,  com  as  novas  tecnologias,  Sidinéia  Freitas  vê  a  rádio-peão 

atingindo um raio de ação cada vez maior. “a rádio-peão existiu, existirá, ela tem uma 

grande força. E hoje a relação das organizações, devido às redes sociais, com o externo 

está pior ainda. Eu diria que hoje a rádio-peão não se estabilizou,  ela cresceu e está 

virando  global.  Hoje  tem  a  rádio-peão  escrita...”  E  ela  continua:  “[A  rádio-peão] 

provavelmente vai chegar até a explosão com o advento das redes sociais pela tecnologia 

digital  e que não tenho dúvida disso [...]  o meio digital,  ao contrário do que muitos 

pensam, facilita muito o diálogo como prática de comunicação”.

No que se refere à comunicação formal face a face, Sidinéia Freitas, que também 

é consultora de empresas na área da Comunicação, acredita que tais práticas, como o 

café da manhã com o presidente, são “uma tentativa de humanização... eu acho saudável. 

Agora, precisa ver que vai depender muito da mentalidade do gestor conseguir colocar, 

fazer isto prevalecer. E realmente acompanhar isto como estilo de gestão. Se vai começar 

com enganação, não vai funcionar. Mas as empresas que vão trabalhar com seriedade... 

depende muito daqueles que decidem o negócio. A comunicação depende, RH depende, 

marketing  depende...  todos  nós  dependemos.  Então é  por  isso que a gente  discute  a 

liderança como algo que não tem nada de periférico quando se fala de gestão. O que as 

empresas precisam é cuidar das patologias dos seus líderes. Se elas querem modificar 

esse quadro... é uma questão de saúde mental das lideranças que reflete nesse ambiente 

interno.”

E Sidinéia Freitas ainda adverte que: “Qualquer organização deveria levar mais a 

sério a questão do seu discurso institucional. Seja ele escrito, por meio da palavra falada, 

seja com ou sem imagem [...] eu penso que o empregado de uma maneira geral, para que 

ele  tenha  envolvimento,  sentimento  de  pertencimento,  ele  tem que  ver  franqueza  no 

discurso e sintonia entre discurso e ação. Porque senão, ele quebra, como a maioria tem 

feito, o contrato psicológico que ele contraiu quando ele entrou naquela organização. [...] 

Se eu não acredito, sei que tudo é falso, que estão todos me enganando e obviamente eu 

vou ter outros em situação similar,  eu vou reforçar a rádio-peão ou eu vou embora.” 

Finalizando, ela faz uma crítica às atuais práticas da Comunicação com os funcionários: 
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“É por  isso  que  a  gente  já  escreveu sobre  o diálogo como prática  de comunicação, 

porque não é  verdade  que  precisa  de  tanto  investimento,  de tanta  coisa  para  que as 

pessoas se envolvam.”

No comparativo entre a rádio-peão e a comunicação formal face a face, Sidinéia 

Freitas  percebe  que  os  dois  formatos  são  parecidos,  mas  ela  não  acredita  que  a 

comunicação  formal  face  a  face  busque,  nas  raízes  da  comunicação  informal,  esse 

formato mais participativo. “Não é uma questão ideológica... é mais longe... são políticas 

das organizações.” E ela complementa: “Mas existem exemplos de empresas privadas 

que tem uma prática de comunicação baseada na abertura, na transparência, no diálogo, 

são muito premiadas. Existem as que efetivamente merecem. Lamentavelmente elas não 

são  a  maioria.  Se  você  colocar  1.000  organizações,  tem  três  ou  quatro  sérias. 

Infelizmente é essa proporção.”

Duas questões foram levantadas espontaneamente pela entrevistada. A primeira 

delas  foi  a  participação  dos  executivos  na  rádio-peão:  “há  grandes  organizações, 

inclusive estatais, onde diretores de alto nível integram a rádio-peão Eles também tem 

críticas...”  E o outro apontamento foi  sobre a comunicação não-verbal:  “Quando nós 

falamos em diálogo, todo mundo pensa em conversa. Mas veja, ainda que não exista 

corpus teórico que defina com consenso da comunidade científica, a questão dos gestos, 

do olhar... que é uma forma de diálogo.”

4.4. Empresas estão tentando entender os mecanismos da rádio-peão

Suzel  Figueiredo37,  diretora  da  Ideafix  Estudos  Institucionais  e  também  do 

Instituto de Pesquisa da Aberje (DatAberje), conta que, nas pesquisas de comunicação 

interna  realizadas  por  ela,  “a  abordagem  dos  canais  informais  é  um  aspecto  de 

avaliação”. “Quando você vai fazer pesquisa para avaliar a comunicação interna, isso 

nasce naturalmente. Se você está num projeto de pesquisa qualitativa exploratória, por 

exemplo, os próprios funcionários mencionam a comunicação informal como uma fonte 

de informação muito importante. Em algumas empresas ela é quase equilibrada com a 

comunicação formal.”, explica.

Os  nomes  da  rádio-peão mudam de  acordo  com a  característica  da  empresa. 

Segundo  Suzel  Figueiredo,  “a  rádio-peão  nasceu  de  um  olhar  industrial.  Hoje,  por 
37 Entrevista concedida à autora em 16 de outubro de 2009, na sede da Ideafix Estudos Institucionais, em 
São Paulo. Suzel Figueiredo é diretora da Ideafix Estudos Institucionais, instituto de pesquisa atuante no 
mercado das investigações corporativas, e diretora Instituto de Pesquisa da Aberje (DatAberje), atua há 10 
anos na área de pesquisa e há 25 na área de comunicação. Um de seus focos principais de pesquisa é a 
comunicação dentro das organizações.
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exemplo, na área de serviços, você tem rádio-corredor... porque não tem fábrica. Ou o 

pessoal trata mesmo como comunicação informal, fofoca, bate-papo, boato. Tem uma 

série de denominações. O que a gente tem tentado entender é que... existir ela sempre 

existe... mas em que medida ela ajuda e em que medida ela atrapalha.”

A comunicação informal nasce, como diz Suzel Figueiredo, de uma lacuna da 

comunicação formal. “Tem veículos de comunicação interna que tem 28, 32 páginas e 

você  vai  olhar  e  70% é  diretores  e  gerentes  falando.  Em  uma  empresa  de  40  mil 

funcionários, que aparece três fotinhos de três pessoas da base. Então, com o passar do 

tempo, ‘ah, essa comunicação não é pra gente’. E daí eles criam a comunicação deles.”

E complementa: “Daí a gente chega: ‘porque a rádio-peão é bacana?’ Porque as pessoas 

participam. Elas intervêm, elas modificam a mensagem... aquela história de quem conta 

aumenta um ponto, é bem isso. O olhar da história com a visão de cada um.”

O trabalho  da equipe de Comunicação com os funcionários  também influi  no 

surgimento da rádio-peão, conforme explica a diretora da Ideafix: “Você tem uma vida 

acontecendo  na  base.  Quanto  mais  distante  quem  gerencia  e  produz  e  planeja  a 

comunicação interna tiver da base, mais difícil vai ser de você falar aquela linguagem. 

Quando você tem pessoas da comunicação dentro da empresa, na base, dificilmente você 

vai ter uma rádio-peão muito boa. Quanto mais distante o funcionário percebe quem faz 

a comunicação e quem recebe a comunicação, pior é. Isso tem acontecido com muita 

freqüência.  As áreas  de comunicação de muitas  empresas  têm pouco relacionamento 

com as pessoas com quem eles devem se relacionar. Não sabem nem conversar. Não 

sabem  como  falar.  Então  usam  um  discurso  que  não  chega,  usam  associações 

metafóricas  que  eles  não  compreendem,  usam  conceitos  inexplicáveis,  usam  uma 

terminologia num anglicismo absurdo... e as pessoas, a rádio-peão fala a língua delas...” 

Suzel Figueiredo também assinala que a rádio-peão pode ser positiva ou não. “Se 

a  comunicação  da  rádio-peão  nasce  a  partir  de  uma  comunicação  formal  é  muito 

positivo. Se ela é contrária, é um problema.” Além disso, ela ressalta: “O grande risco da 

rádio-peão é que se a origem dela for vinculada ao sindicato. Porque daí você pode ter 

um  antagonismo  de  forças  de  comunicação  dentro  de  uma  empresa.  [...]  Porque  o 

sindicato pode ter a comunicação oficial da porta para fora, na maioria das empresas. E 

da porta para dentro a comunicação deveria ser mais forte a formal. Quando você tem 

uma  comunicação  sindical  muito  forte  dentro  de  casa,  é  um  problema  sério.  Essa 

comunicação  nasce  no  vácuo,  quando  não  tem  uma  comunicação  interna  bem 

estruturada. No vazio, alguém ocupa o espaço.”
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De acordo com a entrevistada, as empresas estão procurando conhecer melhor a 

rádio-peão: “Sim, elas [as empresas] estão preocupadíssimas com isso. E algumas estão 

tentando medir. E a gente tem percebido que a rádio-peão vai acontecer sempre e que, 

como a gente não pode controlar, a gente tem que conhecer, entender os processos. Até 

porque no meu ponto de vista, o processo da rádio-peão é muito mais eficaz do que o 

processo da comunicação formal. Porque ele passa pela credibilidade das pessoas .”

Nesta busca de conhecimento, Suzel Figueiredo concorda que existem empresas 

que procuram pesquisar a rádio-peão para controlá-la. “Eu diria que, porque não se sabe 

qual é o espaço da rádio-peão, quando você sabe que tem - e todo lugar tem -, o primeiro 

ímpeto é ‘vamos controlar’. Mas quando a gente vai medir, a gente vê que tem, mais 

benefícios  do  que  problemas,  na  maioria  das  vezes.  Porque  se  você  quiser,  numa 

sociedade democrática como a nossa, se você quiser intervir nesse tipo de relação entre 

as pessoas, isso é absolutamente inaceitável hoje em dia. É como você controlar o que as 

pessoas dizem... isso é um absurdo.” E complementa: “eu tenha a impressão que será 

menos prejudicial à medida que ela seja mais livre. Quanto mais você tentar proibir pior 

vai ser. Porque daí, você valoriza. Se você proíbe é porque ela é importante.”

Outra questão levantada pela diretora da Ideafix é a do “volume” e do “alcance” 

da rádio-peão. “Não adianta você ter o volume alto no núcleo. Você pode ter o volume 

baixo, mas com o alcance grande. Pega todo mundo. Então é mais danoso o alcance do 

que o volume, na minha ótica.” E nessa questão de alcance da rádio-peão, com as novas 

tecnologias e as redes sociais, fica mais fácil a rádio-peão ganhar terrenos fora dos muros 

da empresa. “Então se você não proporciona que as pessoas falem dentro [da empresa], 

elas vão falar  fora.  Você não vai calar  a boca das pessoas. [...]  Porque a pessoa vai 

mandar um Twitter, ela vai abrir um blog, ela vai abrir uma comunidade ‘eu odeio não 

sei quem’. Suzel Figueiredo ainda acrescenta: “a rádio-peão, hoje, não é simplesmente 

uma rádio-peão. É uma internet-peão, um twitter-peão, um blog-peão, um Orkut-peão. 

Essa rádio ficou antiga demais. TV-peão, tem de tudo... o cara filma no celular dele, bota 

no Orkut... tem que mudar o nome. Ficou um twitter-peão... os tempos mudaram.”

No que se refere à  comunicação formal face a face, Suzel Figueiredo tece uma 

crítica  às  áreas  de  Comunicação  com  os  funcionários:  “muitas  empresas  não  têm 

departamentos ou áreas de comunicação, têm áreas de informação. [...] Se você não tem 

processos de medida de  feedback, você não sabe se você está comunicando. Então, os 

meios de comunicação não comunicam, eles informam. E os processos de comunicação 

nas empresas deveriam ser processos participativos. E processo participativo prevê uma 
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coisa que as empresas,  pouquíssimas estão acostumadas  a fazer,  que é o diálogo e a 

escuta.  As empresas  adoram falar,  mas não gostam muito de ouvir.” E esse diálogo, 

obviamente, é essencial para o formato face a face de comunicação, inclusive porque, 

conforme explica a diretora da Ideafix, “a comunicação face a face tem um dos maiores 

benefícios que a comunicação pode ter: ela tem feedback na hora. Em que outro meio de 

comunicação você vê isso?” E ela ainda explica que se uma empresa “tem rádio-peão, a 

empresa  não  cumpre  o  que  fala,  o  gestor  não  fala  com  a  equipe.  Então  nenhuma 

comunicação do mundo vai dar jeito porque o problema não é a comunicação. Se você 

tem credibilidade alta, boa transparência e comunicação com o gestor, pronto. Vai ter 

eficácia com certeza. Se não tem eficácia o problema está no processo de comunicação.”

Suzel Figueiredo cita alguns itens que podem ser um entrave na comunicação 

face a face. “Ela [a empresa] planeja o processo, mas não consegue muitas vezes planejar 

o conteúdo [...] você tem 20 gerentes de fábricas diferentes de uma mesma empresa, eles 

tem que passar para sua estrutura uma comunicação. Eles receberam a orientação e dali 

para frente eles vão colocar o seu perfil, a sua linguagem, o seu estilo, a sua habilidade 

comunicacional e isso vai variar muito de pessoa para pessoa. E aí a empresa perde o 

controle. E esse é o grande desafio porque os gestores não sabem, muitos deles, como se 

comunicar.”  Ela  ainda cita  a  importância  da credibilidade na “comunicação interna”: 

“para você ter eficácia você tem que ter retenção, conteúdo, interesse e credibilidade. 

Sendo fundamental  a credibilidade.  Você não acredita  em quem está  te  mandando a 

mensagem, você não presta atenção, acabou, morreu.”

Ela cita um caso ocorrido com um cliente da Ideafix, uma grande empresa, que 

faz uma medida trimestral  da comunicação interna em 10 de suas fábricas. “Existem 

alguns indicadores que se relacionam. A eficácia, no nosso entendimento, é quando a sua 

mensagem foi retida. [...] A eficácia nas empresas, principalmente nas industriais, está 

associada com algumas coisas e a comunicação do chefe é a principal porque quanto 

melhor é a comunicação do chefe, maior é a possibilidade da eficácia da mensagem. 

Porque  nesses  casos,  o  chefe  é  uma  fonte  importante  de  informação.  E  é  a  fonte 

relacional.  É o lugar em que ele [o funcionário] fala ‘mas eu não entendi’ e o chefe 

explica. Então é o único lugar que ele tem de meio, de canal, que ele pode interagir para 

explicar.[...]  Numas  fábricas,  a  retenção chegava  perto  de  60%, era  muito  bom.  Em 

outras, chegava a 19%, 20%, era muito baixo. Quando a gente cruzava os indicadores, a 

gente descobria que naquelas onde [o índice] era muito ruim também era muito ruim a 

comunicação com os gestores  e a rádio–peão era  muito forte.  Então você tinha essa 
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relação  entre  a  rádio-peão  muito  forte,  a  comunicação  com o  gestor  muito  fraca,  a 

retenção muito ruim. [...] E essa fábrica é no interior da Bahia, a que tem o índice mais 

baixo.  As  pessoas  não  estavam  entendendo  o  que  estava  escrito,  os  gestores  não 

contavam para elas, elas não entenderam nada. E como elas não entenderam nada,  a 

rádio-peão começou a inventar. Alguém começa a falar, mesmo porque é o vácuo. A 

questão é: o que a rádio-peão fala, como ela é muito... ela não é consistente, porque um 

fala uma coisa, outro fala outra... a retenção é baixa. [...] Daí, qual foi o processo nessa 

empresa? Eles pegaram as melhores práticas das fábricas que tinha os melhores índices 

de eficácia,  reuniram todas as pessoas e as melhores práticas foram passadas para as 

outras fábricas.”

Suzel Figueiredo também analisa alguns formatos de comunicação face a face 

hoje existentes  nas empresas  e revela suas expectativas  para o futuro dessa canal  de 

comunicação: “se você não tem uma liderança capacitada para ouvir, você dificilmente 

vai  ter  uma  comunicação  face  a  face  bem  azeitadinha.  Você  só  tem  uma  face... 

comunicação  face.  E  muitas  empresas  [...]  colocam  o  encontro  do  presidente...  mil 

pessoas e o presidente falando. É comunicação face a face? Ela é face a face, mas não é 

uma comunicação dialógica.  [...]  Porque esse estabelecimento do relacionamento não 

existe. Então, o que eu vejo para o futuro? Vejo uma comunicação interna migrando para 

processos  de  relacionamento.  Mais  que  processos  só  comunicacionais.  Processos 

relacionais.  Na medida que o outro é considerado como participante  do processo ele 

começa a dialogar, se ele começa a dialogar você começa a se relacionar.”

Dois pontos foram levantados espontaneamente por Suzel Figueiredo: os líderes 

informais e o distanciamento entre altos executivos e rádio-peão. A primeira questão, a 

entrevistada explica que “muitas empresas tentam informalizar a comunicação formal. 

Ou seja, elas identificam os formadores de opinião naturais, que já existem na empresa 

[...] Só que precisa tomar cuidado com isso, tem que conhecer e tentar entender porque 

se  você  tem grandes  líderes  de  opinião  internos  estimulando  a  rádio-peão  você  vai 

desestruturar a área de comunicação interna formal. Porque ela começa a brigar com a 

credibilidade da comunicação formal. O que as empresas, hoje, mais têm dificuldade é 

na comunicação face a face, que é a comunicação formal, informal. E ela traça um perfil 

desses  “formadores  de  opinião”:  “Essas  pessoas  são  sempre  as  mesmas,  elas 

desenvolvem diferentes papéis de liderança em diferentes momentos. Então o cara que é 

um líder dentro da fábrica de comunicação informal, ele também é o técnico do time do 

clube, ele ajeita para fazer o churrasco, ele é aquele que levanta a mão quando alguém 

119



diz ‘alguém quer falar?’. Porque essas pessoas existem na sociedade. [...] Eu acho que as 

empresas  que  conseguirem  identificar  essas  lideranças  informais  e  colocarem  essas 

lideranças  informais  para  trabalharem  junto  com  a  comunicação  formal,  serão 

muitíssimo  bem  sucedidas  porque  elas  já  são  líderes  naturais.  E  por  serem  líderes 

naturais, eles têm opinião. Eles podem formar opinião de dois lados: a favor ou contra. 

Se eles forem convencidos que a empresa está com bons propósitos, eles serão porta-

vozes informais da informação oficial que a empresa quer transmitir.”

Sobre  a  alta  liderança,  Suzel  Figueiredo  afirma  que  “a  rádio-peão  e  essa 

comunicação informal, ela acontece em todos os níveis, inclusive na diretoria. Porque ela 

não está associada, neste caso, ao nível hierárquico, mas ao aspecto do indivíduo. As 

pessoas  gostam de  comentar.”  Mas  quanto  mais  alto  o  cargo,  mais  o  líder  se  sente 

isolado,  conforme  ela  relata:  “E  já  aconteceu  comigo,  pessoalmente,  de  estar 

entrevistando um vice-presidente de empresa e ele quase chorar: ‘olha, eu não tenho com 

quem conversar.  Eu não posso falar  algumas  coisas  para  meus  colegas  da diretoria, 

porque ninguém vai me ouvir. Eu não posso falar para o presidente porque ele vai achar 

que eu sou um fraco.  Não posso falar  para os meus subordinados porque como vou 

colocar um problema desses para os funcionários?’. Então, quanto mais você sobe, mais 

difícil  vai  ficando  essa  rádio-peão.  Mas,  na  base,  as  pessoas  não  têm esse  tipo  de 

problema, elas são mais iguais.”
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5. Sindicatos

5.1. A busca pela comunicação face a face com os trabalhadores

O presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo Luís Cláudio Marcolino38 

diz que a rádio-peão se “expande rápido. A informação circula muito rápido.” Mas ele já 

começa a ver e utilizar um substituto eletrônico para a rádio-peão. “E hoje, por exemplo, 

eu acho que o torpedo começa a ter o mesmo efeito que a rádio-peão. Porque celular 

todo  mundo  tem  e  se  você  montar  um  grupo  de  pessoas,  você  começa  a  passar 

informação  para  aquelas  pessoas.  E  nessa  campanha  salarial  [outubro/novembro  de 

2009] nós usamos isso... nós começamos a mandar torpedo para as pessoas, mandar de 

locais que estavam abertos. [...] Essa é uma forma de expandir a informação porque você 

não consegue estar com todo mundo.” 

A eficiência e a agilidade da rádio-peão é enfatizada por Luiz Cláudio Marcolino 

ao lembrar um caso em que a rádio-peão cumpriu este papel. “Essa coisa da rádio-peão 

funciona  e  funciona  muito  rápido.  [...]  em  1990,  o  banco...  ia  ter  uma  greve  dos 

bancários...  e o banco reuniu todo mundo numa sala, e falou ‘amanhã vai começar a 

greve dos bancários, então tem essa entrada, essa entrada, essa entrada e queremos todos 

mundo aqui no horário correto’. E aí nós falamos ‘e agora, o que vai acontecer?’ Todo 

mundo,  individualmente,  querendo fazer  greve,  mas  aquela  pressão da  chefia.  Então 

combinamos  que  depois  do  almoço,  porque  a  gente  trabalhava  das  7h  às  13h,  todo 

mundo se reuniria na praça em frente. Chegando lá combinamos ‘amanhã todo mundo 

vai parar’. E nós éramos em 150 nesse departamento. Aí no dia seguinte, nós éramos os 

primeiros a entrar às 7h da manhã, nós paramos. E aí, o pessoal foi chegando e vendo a 

gente  parado  e  todo  mundo  começou  a  parar  também.  Porque  viu  que  o  nosso 

departamento parou e começou a parar, parar, parar. Foi uma greve forte em 1990. Mas 

como é que nós fizemos isso? Porque nós éramos pequenos departamentos... eram 150 

mas  divididos  em  pequenos  departamentos.  Então  tínhamos  um  café  porque 

começávamos [a trabalhar] às 7h e às 9h15 tinha um café. E ia saindo uma turma de cada 

vez para tomar o café. Então tinha de 10 a 12 pessoas que iam tomar o café, voltava e 

outras  10,  12  pessoas  iam  para  o  café...  revezando.  E  esse  café  de  15  minutos  ia 

38 Entrevista concedida à autora em 17 de novembro de 2009, na sede do Sindicato dos Bancários, em São 
Paulo. Luiz Cláudio Marcolino é presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo desde junho de 2004. 
Bancário do Itaú, começou sua militância no movimento sindical em 1990, quando aconteceu uma greve 
no Ceic (Centro Empresarial Itaú Conceição). Em 1991 já era o dirigente responsável pela região do 
Jabaquara. Entrou para a executiva do Sindicato em 1995, na secretaria de formação sindical, onde 
permaneceu até o ano 2000. Uma de suas principais preocupações é a comunicação sindical.
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revezando  de  acordo  com  a  área.  Aí,  cada  vez  que  um  saía,  falava  [para  os  que 

chegavam] ‘depois do almoço, todo mundo lá na praça’... porque já tinha acontecido a 

reunião [do banco]. Então chegou depois do almoço, estava todo mundo lá. Mas por 

quê? Como e que a gente fazia para reunir todo mundo para acertar a paralisação do dia 

seguinte? E foi isso mesmo: um contando para o outro.”

No que se refere à comunicação face a face, Luiz Cláudio Marcolino conta que 

manter  diálogo,  o contato  direto com os  trabalhadores,  sempre  foi  uma das lutas  do 

sindicato. “Por muito tempo, aqui no sindicato,  nós usávamos o megafone,  durante a 

ditadura  militar,  pela  dificuldade  de  entrar  no  local  de  trabalho  pela  repressão.  Aí 

começou o processo da abertura e a gente criou esse instrumento, o carro de som, e nós 

chegamos a ter um caminhão de som. [...] Mas antigamente tinha uma resistência, pela 

própria concepção da empresa que era o sindicato fora do local de trabalho. Eles não 

aceitavam  os  dirigentes  sindicais  dentro  do  local  de  trabalho.  A  lógica  é  que  vai 

tumultuar,  vai  criar  problema  interno  no  ambiente  de  trabalho.”  E  ele  continua: 

“começamos a entrar em cada local de trabalho e no começo... hoje é fácil, mas na época 

tinha  os  gerentes  que  não  autorizavam  o  pessoal  a  entrar.  O  que  o  pessoal  fazia? 

Primeiro  parava  a  agência,  a  entrada,  os  clientes  ficavam bloqueados...  e  tinha  duas 

opções: ou fechava a agência ou ia entrar para conversar. Aí começou a entrar. E tinha 

outros que falavam ‘não, você só pode entrar na agência, não pode conversar com os 

bancários  na retaguarda’.  [...]  Antigamente  tinha  muitos  bancários  na retaguarda  dos 

bancos, você tinha muitos  caixas e escriturários.  [...]  E o que o nosso pessoal fazia? 

Subia no balcão da agência  e  começava  a ler  a Folha Bancária  para as pessoas que 

estavam lá no fundo. Isso foi 1, 2, 3, 4 vezes aí o banco liberou a entrada porque dá 

menos problema do que ficar lendo a Folha Bancária para os funcionários dos fundos. 

Então nós fomos conquistando esse diálogo permanente com os funcionários.

Atualmente, Luiz Cláudio Marcolino explica que cada diretor do sindicato “vai 

na agência, ele conversa com o trabalhador, entrega a Folha Bancária e passa a ouvir as 

demandas  e  as  reclamações,  os  problemas,  os  elogios  como  um todo  em relação  à 

atuação do sindicato e o eventual problema que ele teve no local de trabalho e que o 

sindicato tenha que intervir. Então começamos a entrar em cada local de trabalho.”

Mas o presidente do Sindicato dos Bancários afirma que as empresas começaram 

também a se movimentar no sentido de dialogar com os funcionários. “E aí  o que a 

empresa começou a perceber? Que o sindicato começou a ter uma ascensão muito forte 

sobre os trabalhadores. [...] Então nós passamos a entrar nos locais de trabalho, passamos 
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a ter os contatos e os bancos foram tentando buscar formas alternativas. [...]” Hoje, Luiz 

Cláudio Marcolino explica que as comunicações formais face a face nos bancos são uma 

constante.  “Tem muito,  agora,  os  blogs,  o  contato  direto  entre  os  trabalhadores  e  o 

presidente da empresa,  reuniões com gerentes,  superintendentes de forma permanente 

que também é outro tipo de diálogo.[...]  Outra coisa que eles passaram a fazer e que 

antigamente sempre foi domínio do sindicato, são as reuniões no local de trabalho.”

Alias, conforme explica o entrevistado, este formato face a face de comunicação 

sempre foi uma prática do sindicato. “É o que eu digo, a gente faz as reuniões. Quem 

sempre fez as reuniões, sabe pegar o feedback, tem o retorno, isso é da gente. Hoje os 

bancos usam isso como uma prática comum. Vamos supor, o pessoal está fazendo o seu 

trabalho. Aí eles param lá 10 minutos e diz ‘reúne a equipe inteira, passa a informação 

que tem que passar ou tenta fazer uma ação que precisa’. Isso sempre foi uma postura 

nossa. Você passa a informação, mas passa do jeito que você quer. O que os bancos 

estão  fazendo?  Eles  vão  criando  a  rede.  Então  tem o  diretor,  aí  o  diretor  reúne  os 

superintendentes,  os  superintendentes  reúnem  os  gerentes,  os  gerentes  reúnem  os 

funcionários.  Então isso é uma forma do banco ter,  de fato,  o controle da gestão do 

conjunto dos funcionários. Antigamente, não. A ordem vinha de cima para baixo para 

executar,  hoje, não. Eles querem ouvir sugestões,  como faz para resolver o ritmo do 

trabalho, ver como faz para melhorar o trabalho ou o ambiente do trabalho. Então isso 

acaba  sendo  uma  forma  de  cooptação.  Se  o  trabalhador  se  sente  representado  pela 

empresa, ‘olha, a empresa está me ouvindo’, ‘falei para eles e o banco está resolvendo’. 

Os bancos criaram agora um ombudsman, o Fale com o RH, então são coisas que dizem 

assim ‘olha, se você tem problema, não vai procurar o sindicato. Procure o RH. Procure 

o ombudsman’. Ombudsman é uma forma de dizer ‘ele é isento. Se você tem medo de 

falar com o RH, tem medo que o RH vai te perseguir, fala com o ombudsman. Não fala 

com o sindicato.’ Porque, em tese, ele é uma pessoa neutra. Os bancos têm feito esse 

movimento.”

Luiz Cláudio Marcolino também enfatiza a importância da interação face a face 

para o sindicato. “[...] além desse contato cotidiano com os bancários, não dá para você 

conversar  com  eles  o  tempo  todo.  Na  agência,  mesmo  hoje,  em  tese,  que  é  uma 

democracia...  não é mais uma ditadura [...] Mas tem gente que fica com receio disso. 

Então o que a gente faz? Todo mês, a gente faz dois, três encontros com um grupo de 

bancários para você ter contato fora de São Paulo, no final de semana, e a gente discute 

com eles sobre o sindicato. Aí ele passa a ter contato com bancários de outros bancos, de 
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outras regiões da cidade, ele começa a ver que o problema que ele tem na agência, é o 

mesmo problema que os outros bancos, os outros bancários também têm e quais são os 

caminhos para a solução daqueles problemas. Quando ele volta para a agência, ele acaba 

ajudando a organizar a partir desse encontro que você fez.” E esses processo faz com que 

se construa a credibilidade. “Você começa a criar uma relação com a pessoa que também 

é uma relação pessoal e a partir dessa relação pessoal, você vai construindo a confiança 

das pessoas, e numa eventual greve, numa eventual mobilização, para a pessoa te passar 

um problema, essa relação de confiança que garante que a gente tenha um processo de 

informação permanente.”

Para encerrar, respondendo à questão sobre os  balões de ensaio, Luiz Cláudio 

Marcolino diz que já viveu esta experiência: “Na própria negociação. O que os bancos 

faziam?  Você  está  num  processo  de  negociação,  os  bancos  chamam  um  grupo  de 

gerentes,  de pessoas,  e  soltam uma informação  que  está  em negociação  para  ver  se 

aquelas pessoas aceitariam um proposta que eventualmente eles vão apresentar para o 

sindicato. E o que acontece? O pessoal vem e fala para a gente. ‘Ah, o banco vai propor 

tanto’ e eu disse ‘mas a negociação é só hoje à tarde’ e a pessoa fala ‘mas o banco se 

reuniu e está falando uma proposta com esse valor, esse percentual’. Só que isso tem 

duas coisas: uma é para o banco ter uma percepção se aquela proposta que ele vai fazer 

os trabalhadores vão gostar, vão aceitar ou não. Eles propõem não só para o sindicato, 

mas já consulta um grupo de pessoas. E nós começamos a fala ‘não’.  Negociação é 

negociação. Se for resolver, tem que resolver aqui. Quem consulta os trabalhadores é o 

sindicato, não as empresa.  Se não você vai lá, faz o pagamento sem negociar com o 

sindicato. Nestes três anos parou um pouco isso. Por que qual era a leitura que saía para 

as pessoas? Já está tudo acertado... isso já está tudo resolvido... é só pró-forma. Então 

nós  começamos  desmontar  um  pouco  isso  porque  nós  começamos  a  perceber  essa 

movimentação que as empresas faziam. [...] Isso faz parte da imagem, da credibilidade... 

a pessoa passa a desacreditar do sindicato que está tendo negociação. Porque como o 

banco solta uma informação antes, a pessoa pensa ‘tá vendo? Não falei que o número era 

tanto?’. Então acaba tendo esses dois efeitos: um é a consulta interna para ter um retorno 

e outro o descrédito do movimento sindical porque os bancários já sabem da proposta 

antes da negociação se efetivar.”
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5.2. Comunicação: disputa de espaço entre empresa e sindicato

Paulo Lage39, presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, explica que a rádio-

peão não é muito usada pelo sindicato, mas que o formato face a face, o contato direto 

com os  trabalhadores,  é  uma  de  suas  principais  formas  de  comunicação.  “Hoje  nós 

utilizamos  muito  pouco  [a  rádio-peão].  Pela  velocidade  da  informação  via  meios 

eletrônicos, ela chega muito mais rápido. Um torpedo que você passa, você cadastra na 

conta de e-mail no seu próprio celular então você consegue passar a mensagem. [...] Nós 

somos  ainda  muito  reticentes  quanto  a  essa  questão  de tecnologia.  Ainda utilizamos 

muito  o  e-mail,  mesmo assim...  eu,  particularmente,  não  gosto.  [...]  Porque  eu  acho 

muito frio.”

Além disso, ele acrescenta que apesar dos meios eletrônicos disponibilizados pelo 

sindicato, o trabalhador também prefere o contato direto. “Nós temos o site, nós temos o 

jornal  que...  –  nós  temos  uma  federação  internacional,  com sede  em Bruxelas,  que 

representa os grandes sindicatos de químicos do mundo – e o nosso jornal Sindiquim foi 

considerado um dos melhores jornais sindicais do mundo. É o jornal sindical mais antigo 

do ABC, com 40 anos. E por incrível que pareça o veículo de comunicação com que o 

trabalhador mais se identifica é com o dirigente na porta da fábrica. Ele olhar o dirigente, 

cobrar,  falar,  ouvir”,  afirma  Paulo  Lage,  explicando  que  o  trabalho  dos  dirigentes 

sindicais nessa interação face a face ainda enfrenta uma luta pelo espaço comunicacional 

dentro das fábricas: “Hoje o dirigente é muito mais cobrado. Porque você tem, de um 

lado, a empresa disputando espaço junto com você, às vezes disputando em condições 

mais favoráveis porque ela tem o controle da fábrica na mão, as chefias,  a gerência, 

informações muito rápidas. [...] Então, ele [o trabalhador] tem informação. Ele abre o 

jornal e sabe quanto está a inflação, sabe onde está a crise, em que setor está. O sindicato 

divulga,  a  empresas,  do  jeito  delas,  também.  Então  ele  [o  trabalhador]  cobra  muito. 

Quando você chega na porta de fábrica, a empresa passa uma versão. E ele vai te cobrar 

‘por que aquela versão é verdadeira’. Então, se você não tiver preparado para responder, 

acontece de o cara não confiar muito em você.” 

39 Entrevista concedida à autora em 23 de novembro de 2009, na sede do Sindicato dos Químicos do ABC, 
em Santo André. Paulo Lage é presidente do Sindicato dos Químicos do ABC e está em seu terceiro 
mandato. É trabalhador da Brascola, em São Bernardo do Campo, há mais de 20 anos. Antes de ocupar a 
presidência do Sindicato foi coordenador da subsede de São Bernardo do Campo, Secretário Geral e de 
Imprensa e Secretário de Administração e Finanças. A atuação deste sindicato é bastante forte no ABC 
Paulista.
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Quanto à comunicação formal face a face, como os encontros com os presidentes 

das empresas ou cafés com altos executivos, Paulo Lage explica que já não são muito 

comuns  entre  as indústrias  químicas.  “Na nossa categoria  não tem muito  disso.  Não 

pegou...  não  é  que  não  tem  isso,  é  que  não  pegou.  Como  eu  disse,  é  o  seguinte: 

antigamente não é que as pessoas eram bobas ou ingênuas, mas é que muita coisa era 

omitida. Hoje, com a democratização – entre aspas, eu costumo dizer -, hoje todas as 

pessoas têm acesso às informações. Não adianta o chefe chamar para um cafezinho e 

dizer que está tudo bem, maravilhoso... se ele sabe que no pé da máquina o gerente está 

pressionando,  que  a  conjuntura  não  aquela  que  o  cara  está  falando.  Então  muitas 

empresas acabaram com isso. Ela servia muito para a tentativa de cooptação, às vezes até 

em caso de assédio moral, porque o cara falava - ou o presidente ou o chefe ou sei lá 

quem era – e não estava preparado para receber uma crítica e então, ao receber a crítica, 

ele queria, depois, pegar o trabalhador na primeira curva que ele achasse... então acabou 

meio que as empresas abolindo essa questão do café. Tem uns poucos casos isolados... e 

a gente tem batido muito contra isso e alertado os trabalhadores que isso é mais uma 

maneira que as empresas têm de tentar manipular a informação e tal.  E, aliás, temos 

falado para o trabalhador que quando tem, é para cobrar. É para cobrar mesmo porque é 

o espaço que eles [os trabalhadores] têm. Mas a gente sabe que quando o cara cobra as 

empresas toma as medidas delas...” E tomar as medidas delas significa ‘demissão’ “É 

isso  mesmo.  Na  verdade  é  isso  mesmo.  E  as  empresas  usavam esses  espaços  para 

identificar, realmente, as pessoas. Quem era o líder, quem era o cara que falava mais, 

quem era o que cobrava, quem era o cabeça...  Antigamente era o seguinte:  não fazia 

parte do metiê deles, não atendia, eles mandavam embora. Hoje tem todo um processo 

que a pessoa faz de analisar.” E ele conclui: “Eu costumo dizer que as empresas ainda 

não se adaptaram a esse modelo [...] Ao novo modelo de negociar, de ver o trabalhador 

parado e ela tem que entender que se o trabalhador parou é porque tem alguma coisa 

errada e ela tem que consertar e hoje, para elas, ainda não... Então é democrático desde 

que a coisa seja como eles pensam.”

A comunicação também é vista pelo presidente do Sindicato dos Químicos como 

uma  disputa  pelo  espaço  dentro  das  fábricas.  “[...]  como  as  empresas,  hoje,  estão 

disputando o espaço do sindicato. Antigamente não tinha muito isso... a empresa usava 

truculência, mecanismos que tinha da época para reprimir. Hoje, não, as empresas estão 

tentando o seguinte: ou ela disputa ou vai perder espaço. E ela tem disputado. Então a 

rádio que era peão e agora virou web – ou sei lá o quê – é uma disputa de espaço. [...] 
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Para você ter uma idéia, nós tivemos uma greve agora, na Basf. [...] A empresa utiliza os 

métodos dela, que ainda tem recursos que são do passado. Por exemplo, ela soltou um 

comunicado, Basf Informa, soltou dentro da fábrica dizendo que a greve era ilegal. Quer 

dizer, ela não tem nem o poder de julgar... Mas o fato é que ela aproveitou os indecisos, 

que ela sabia que tinha, as pessoas que ficam balançando, e começou a soltar: ‘olha, a 

greve é ilegal’ e aí, essas pessoas vão para o meio dos que estão lá e começam a falar: ‘o 

sindicato  está  enganando  vocês  porque  a  greve  é  ilegal’.  E  ela  [a  Basf]  teve  uma 

infelicidade  porque no primeiro  dia  ela  pediu julgamento  dizendo...  pedindo dissídio 

coletivo.  [...]  ela que disse que a greve era ilegal,  soltou comunicado,  ela que pediu 

audiência ao tribunal, para o tribunal mediar, o tribunal mediou, fez uma proposta e ela 

não aceitou.  Então  ela  vai  para julgamento...  só que ela  não fez outro  Basf  Informa 

dizendo que houve audiência e que a greve foi considerada legal pelo juiz. [...] Então são 

estas disputas que você tem, que a gente acaba tendo hoje no interior da fábrica. Então 

essa disputa é muito grande nas empresas do ponto de vista do espaço.”

No que se refere aos balões de ensaio, Paulo Lage afirma que: “já pegamos casos, 

sim. Mas, geralmente, são informações quando você está em conflito, não é uma situação 

do  dia-a-dia.”  E  o  presidente  do  Sindicato  dos  Químicos  do  ABC  credita  uma 

experiência  pessoal,  ocorrida  há cerca  de  oito  anos,  ao uso de balão  de ensaio  pela 

empresa. “eu não era nem presidente do sindicato, eu era coordenador de São Bernardo. 

E uma grande empresa de autopeças se instalou em São Bernardo e como a gente não 

conhecia essa empresa, eu fui fazer uma visita. Ela era grande e os problemas eram do 

tamanho  dela...  era  um  atrás  do  outro.  A  empresa  quase  fechou,  mas  hoje  ela  se 

recuperou e está bem. E eu cheguei a ser vaiado pelos trabalhadores numa assembléia. 

Aí  depois  eu  fui  entender  porque  eu  era  vaiado.  O  que  acontecia?  Eu  chegava,  os 

trabalhadores me cobravam por uma série de problemas,  eu ligava para o RH e eles 

diziam ‘Não, vem cá que eu te atendo’.  Eu levava as demandas  para o RH, a gente 

discutia, e eles falavam ‘vamos andar na fábrica’. E eu andava na fábrica para conhecer a 

fábrica, saía, o pessoal começava a perguntar o que eu estava fazendo lá dentro. O RH 

dizia ‘não, está tudo acertado com o sindicato. Entre eu e ele está tudo resolvido’. Tipo 

assim, ‘ele vem aqui, ponho um [dinheiro] na mão dele, ele vai embora e não faz nada’. 

Eles falavam isso: ‘Eu e o sindicato aqui nós já nos acertamos’. A minha sorte é que um 

trabalhador veio e me falou. E eu fiquei ‘P’ da vida... aí teve uma assembléia e o pessoal 

começou a vaiar e eu pensei ‘como vou sair dessa?’. E nesse momento, se você gaguejar, 

já era. Então tomei conta da assembléia e comecei a cobrar deles também, do próprio 
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trabalhador,  e  falei  ‘teve  um companheiro  de  vocês  que  me  falou  o  porquê’.  E  fui 

falando, falando. E uma ou duas semanas depois, teve uma greve na fábrica. E aí o RH 

mostrou quem era... a ponto de um dia de manhã o cara do RH aparecer armado...”

5.3. Os novos papéis da rádio-peão

“O sentido da rádio-peão, a minha experiência com a rádio-peão... ela era um 

instrumento importante porque no regime militar você tinha muita restrição para você 

desenvolver o trabalho sindical nas empresas. [...] Agora o que mudou é que hoje, na 

categoria, se criou muitos espaços de representação, de diálogo, de negociação.” Esta é a 

opinião de Sérgio Nobre40, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que, ainda 

sobre a  rádio-peão, acrescenta: “O jornal entra diariamente na fábrica, sem restrição, o 

pessoal tem acesso. Tem uma liberdade, o sindicato está instalado dentro da fábrica, tem 

uma representação interna. Então quando as pessoas querem saber da informação elas 

têm a quem procurar. Mas ainda assim tem a rádio-peão. Então hoje o pessoal checa com 

a representação. ‘A rádio-peão está dizendo... é verdade?’ Agora checa a veracidade... ‘a 

rádio-peão está dizendo’ e tal... ‘que a negociação já fechou. Fechou mesmo?’ Porque 

quando você faz uma negociação ou alguma coisa, tem sempre uma secretária que está 

acompanhando,  tem  sempre  alguém...  e  falou  no  ônibus,  pronto.  É  uma  notícia  de 

interesse, vai para a fábrica...” 

De acordo com Sérgio Nobre,  nos  anos  1970,  a  rádio-peão “era  um trabalho 

muito  organizado  pela  militância,  acho  que  essa  é  a  diferença,  que  trabalhava  isso 

naquele  período  porque  não  tinha  muito  espaço  de  atuação.”  Nos  dias  atuais,  ele 

concorda que a rádio-peão é algo espontâneo entre os trabalhadores “É, eu acho que hoje 

é mais espontâneo, embora ainda eficaz.”

Quanto à comunicação face a face,  ela é bastante  usada pelo sindicato e pela 

comissões de fábrica.  De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC, “é uma característica do sindicato porque a informação não é só você ler. Você 

tem que  discutir  aquela  informação  que  está  ali,  o  porquê  dela,  qual  é  o  contexto. 

Quando você lê... aqui a gente fazia muito esse exercício, em 1980, quando, de vez em 

40 Entrevista concedida à autora em 12 de novembro de 2009, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC, em São Bernardo do Campo. Sérgio Nobre é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 
desde 2008. Ingressou na categoria em 1980, como aprendiz do Senai, na Scania. Em 1986, foi para a 
Mercedes-Benz, onde foi eleito membro da CIPA e, depois, membro da Comissão de Fábrica. Entre 2002 
e 2005, foi o coordenador da Regional Diadema e, a partir de 2005, secretário de Organização, cargo que 
exerceu até ser eleito presidente, substituindo José Lopez Feijóo. A utilização da rádio-peão pela categoria 
é histórica
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quando, a gente fazia leitura coletiva para ler um livro. [...] Cada um lia um pedaço. O 

curioso era a interpretação diferente que as pessoas faziam da mesma coisa. Você lê o 

mesmo livro, a mesma história,  mas ela tem um significado completamente diferente 

para cada um. [...] A informação é a mesma coisa. Quando você distribui um jornal na 

fábrica, o jornal do sindicato, o cara lê, mas qual é a interpretação que ele faz daquilo? 

As interpretações são diferentes também. A gente sabe disso e, por isso, é importante o 

diálogo... você discutir, fazer assembléia, olho no olho, tira dúvida, pergunta... Não que 

você elimina a visão diferente, você coloca de forma clara qual é o contexto,  porque 

aquela matéria foi produzida daquela maneira, porque o sindicato está atuando assim. 

Então, isso é fundamental e nada substitui isso.”

E Sérgio Nobre também analisa a comunicação formal face a face, proposta pelas 

empresas. “As empresas têm adotado coisas que são práticas nossas, têm assimilado... 

claro que para atender os seus objetivos, que são diferentes dos nossos... mas aproveitado 

coisas que a gente construiu. Ontem, por exemplo, um jornalista me ligou falando que os 

empresários estavam buscando formas de dar mais representatividade para os sindicatos 

empresariais,  que  tem  pouca  representatividade,  muito  inspirados  em  experiências 

nossas,  aqui,  de como trazer  a  participação  dos  trabalhadores  na vida do sindicato... 

então eles estão estudando isso e implementando coisas nossas. Eu acho bom, porque se 

você quer uma sociedade democrática, tem que ter diálogo entre os atores: sociedade, 

trabalhadores, empresários, etc têm que dialogar. [...] Agora, as empresas vêm adotando 

muito  essas  coisas  que  aprenderam  com  a  gente  na  comunicação  muito  por  uma 

mudança muito forte no gerenciamento das empresas a partir dos anos 90.” 

Para ele, a comunicação formal face a face surgiu nas empresas “porque muitas 

vezes você tem problema de parada de produção por problema de comunicação... porque 

um não falou com o outro ou o cara entendeu errado... e isso custa caro. A comunicação 

precisa  ser  muito  eficaz,  se  você  não  tiver  uma  eficácia  na  comunicação  você  está 

ferrado.  Então  são  as  duas  coisas  que  eu  acho  importantes:  a  relação  com  os 

funcionários, que não pode ser conflituosa para a fábrica funcionar, e a informação que 

precisa fluir desde o presidente até lá embaixo ela precisa chegar bem senão a fábrica 

não funciona. Então grandes organizações estão investindo muito nisso, no diálogo, na 

história do café, faz reunião,  apresenta os objetivos da fábrica.  E tem gente que não 

entende esse processo... eles falam ‘a fábrica faz mais reunião do que...é complicado’. 

Mas é necessário porque se você não fizer, é aquela história do telefone sem fio: você 

fala uma coisa do cara aqui e quando chega lá na ponta é outra completamente diferente. 
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Então essas cosas tem muito a ver com a forma de gestão das empresas que mudaram 

muito...”

E o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC ainda destaca que “essa 

mudança na gestão das empresas, a competitividade levou a investir muito num ambiente 

menos conflituoso, com informação mais eficiente... isso tem a ver com esse modelo. De 

vez em quando eu ouço pó aí alguns empresários falam ‘a gente repensou, a gente era 

idiota que ficava perseguindo, não queria negociar’. Um pouco é isso também, mas em 

grande parte é porque a realidade mudou. É uma outra forma das empresas competirem 

que levou a isso...  foi  o grande responsável.  Não é que eles  repensaram como eram 

idiotas lá atrás. A realidade mudou e a necessidade de sobreviver é maior”.

Sobre  a  questão  da  transparência na  comunicação  formal,  Sérgio  Nobre  não 

acredita que uma política de comunicação mais aberta nas empresas conseguiria terminar 

com a rádio-peão entre os funcionários. “Eu acho que não. A rádio-peão é uma coisa 

cultural, faz parte do mundo do trabalho, ela está incorporada [...]. Agora, canais mais 

eficazes de informação, mais seguras, com fontes seguras, eu acho que alivia um pouco. 

A ausência de canais confiáveis de comunicação fortalece a rádio-peão, por um lado. 

Agora, quando você tem canais confiáveis que você pode buscar, diminui a importância. 

Agora, acabar eu acho que não acaba. Tem empresas que tem políticas de comunicação 

muito eficazes. Tem empresa que tem rádio interna, tem uma equipe de jornalistas muito 

eficiente, investe muito, às vezes o presidente fala periodicamente aos funcionários em 

vários sistemas de diálogo. Então, o peso da rádio-peão se volta mais para o cotidiano 

dos trabalhadores, para brincadeira que faz parte do mundo do trabalho. Então acho que 

muda a característica dependendo da eficácia da comunicação da empresa, muda o papel 

da rádio-peão. Ela exerce papéis diferentes, eu acho. Acabar, não, porque ela faz parte do 

mundo do trabalho.”

A questão dos balões de ensaio também foi abordada – aliás, o termo ‘balão de 

ensaio’  foi  usado  por  Sérgio  Nobre  durante  a  entrevista  e  adotado  neste  trabalho. 

Perguntado sobre as informações que as empresas divulgam através da rádio-peão para 

averiguar  a  recepção  dos  trabalhadores  e  se  isso  realmente  acontece,  Sérgio  Nobre 

explica: “Acontece. É o que se chama de balão de ensaio. Solta um balão de ensaio. Eles 

negam que fazem, mas a gente sabe que faz. Tem um determinado tema que eles querem 

saber como cai na fábrica então pede para alguém soltar e vê a reação, se é positiva, se é 

negativa. Se vai mobilizar ou não. Nega que faz, mas a gente sabe que faz. [...] E, às 

vezes, a gente faz também. O sindicato também faz, tem o balão de ensaio. Faz parte, é 
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uma forma de aferir, às vezes, determinada coisa, quer sentir como faz. Então a gente 

brinca que na fábrica tem os fofoqueiros aquele cara que você chega nele e diz ‘estou te 

contando, mas é segredo’. E ele fala ‘tá bom’... você vira as costas, quando você vai 

ver... então todo mundo sabe quem é. Então quando o sindicato queria soltar alguma 

coisa na fábrica sabia com quem falar. Se você quer fazer o seu balão de ensaio, já sabe 

aonde vai.  Você  fala  com ele  e  diz  ‘é  segredo,  não  vai  contar  para  ninguém’.  E  o 

presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC ainda detalha: “O balão de ensaio é 

isso: você solta, aquilo ganha a fábrica e você vê se aquilo é positivo ou não. Então você 

analisa se a repercussão é muito ruim, você fala ‘não, nada a ver’. Quando a repercussão 

é boa, você fala ‘opa, aqui tem um caminho’. Você tem espaço para usar, é um a forma 

de aferir... e é legítima, acho que faz parte. Nenhum dos lados admite que faz, mas os 

dois fazem.”

Sérgio Nobre ainda diz que os balões de ensaio são mais comuns em momentos 

de  crise.  “Mas  é  muito  comum em negociação  salarial,  quando você  quer  checar  o 

índice, por exemplo. A gente usa muito isso. A gente fala ‘olha, acho que chega a tanto, 

mas não conta para ninguém’. Aquilo [faz um gesto de espalhar]. Aí você já sente qual é 

a reação.” E a informação volta para sindicato: “Volta. Porque vão perguntar ‘é verdade 

que vai  ser  isso aqui  mesmo?’  Porque quando ele  ganha  a  fábrica,  aí  é  público.  ‘É 

verdade que a negociação vai chegar a tanto?’ Então aí é uma forma de você aferir, de 

você sentir e a gente usa muito nessas ocasiões de negociação, de saber as expectativas. 

Esse episódio das demissões de 1995 talvez tenha tido um pouco disso também, porque 

soltou na fábrica a notícia das demissões e num determinado momento a fábrica pode 

avaliar. ‘A fábrica assimilou a idéia das demissões, a fábrica já está falando, falando....’. 

Talvez essa possa ter sido a origem da rádio-peão. Vai saber? Essas coisas são... mas é 

uma possibilidade.”

O ‘episódio das demissões de 1995’ citado por Sérgio Nobre foi lembrado por ele 

durante a entrevista, antes de surgir a questão dos balões de ensaio, como segue: “Essa 

[história] foi em setembro de 1995, não vou esquecer nunca na vida. Nós estávamos 

numa negociação e... era um momento de crise dentro da fábrica e não vendia caminhão, 

na  verdade...  e  a  fábrica,  quando  não  vende  fica  com  os  pátios  todos  lotados  de 

caminhões. E estava numa negociação, sobrando muita gente na fábrica e a rádio-peão 

falava assim ‘a fábrica vai demitir’. E eu ia na fábrica e dizia ‘a rádio-peão esta dizendo 

que vai demitir’ e eles falavam ‘imagine! Se houver demissões a primeira coisa que a 

fábrica vai fazer é procurar o sindicato, vai comunicar, não vamos fazer uma negócio 
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desses... isso é voltar 20 anos no passado’. E a rádio-peão continuava ‘vai demitir, vai 

demitir’. E os caminhões começaram a sumir da fábrica. E a rádio-peão ‘sabe por que 

estão  tirando  os  caminhões  da  fábrica?  É  porque  tem medo  da  reação  da  gente,  de 

queimar os caminhões, etc. Porque vai demitir’.  Aí eu ia na fábrica e falava ‘é muito 

forte o negócio da demissão’. E eles ‘não, não’. Quando foi um belo dia, foram 1.300 

demissões, sem falar nada. A rádio-peão estava certíssima.” E inclusive, a retirada dos 

veículos  da  fábrica  era  devido  ao  medo  da  reação  dos  trabalhadores  diante  da 

concretização das demissões: “Estavam tirando por isso. No dia da demissão não tinha 

absolutamente nada dentro da fábrica, estava tudo vazio... planejaram muito bem. Aquilo 

marcou minha vida.”
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Ser dialógico é não invadir, é não manipular, é não sloganizar.
Paulo Freire

CAPÍTULO IV

RÁDIO-PEÃO & COMUNICAÇÃO FORMAL FACE A FACE: 
ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO

Neste  capítulo,  agruparemos  os  dados  coletados  de  acordo  com  os  assuntos 

abordados durante as entrevistas realizadas com as diversas áreas do conhecimento. Com 

isso, tentarmos entender mais profundamente parte do processo de comunicação interna 

que  acontece  nas  organizações,  mais  especificamente  a  rádio-peão  e  a  comunicação 

formal face a face, bem como suas inter-relações. As abordagens e práticas diferenciadas 

que foram coletas estão evidenciadas por subtítulos. Ao final, discutiremos as questões 

levantadas,  numa  tentativa  de  esboçarmos  algumas  reflexões  sobre  nossas  questões 

iniciais, que motivaram esta pesquisa.   

1. Rádio-peão em foco

As causas  da  rádio-peão foram levantadas  espontaneamente  pela  maioria  dos 

entrevistados,  que  aqui  agrupamos  por  área  de  conhecimento.  Em  Sociologia  do 

Trabalho foi citada a insegurança que leva as pessoas a buscar informações ante a falta 

de informações formais; em Psicologia Organizacional e do Trabalho, as interpretações 

equivocadas, a criação de significados ao que acontece e a falta de informações formais; 

em Administração, a percepção e interpretação de fatos, a natureza humana e a falta de 

informações formais, e na Comunicação, a natureza humana, a interpretação de fatos e a 

falta  de  informações  formais.  Entre  os  sindicalistas  apenas  uma manifestação  a  esse 

respeito41 dizendo que a rádio-peão surge espontaneamente, diferente do que acontecia na 

época da ditadura militar, quando era elaborada pelos trabalhadores como uma forma de 

comunicação.

Em todas as áreas de conhecimento, o papel exercido pela liderança formal - os 

executivos das organizações – também foi apontado como uma possível causa da rádio-

peão. Em Sociologia do Trabalho, foi citada a média liderança, que por sua proximidade 

41 Sérgio Nobre, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
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e identidade com os funcionários, pode deixar vazar uma informação julgada importante 

para os trabalhadores. 

Psicologia  aponta  a  linguagem  utilizada  pelos  executivos  como  fonte  de 

distorções, pois a incompreensão do discurso leva a dúvidas maiores e fomenta a rádio-

peão.  Esta  situação  se  repete  se  o  líder  não  tem  um  bom  relacionamento  com  os 

funcionários ou se este líder usa a informação (ou sua omissão) como fonte de poder. A 

questão do poder e do chamado boato manipulado - em interesse de uma pessoa ou de 

um departamento dentro da empresa - é também compartilhada pela Administração.

Comunicação  e  Administração  lembram  que  os  altos  executivos  estão  mais 

distantes da rádio-peão e, inclusive, sentem-se isolados. 

Houve unanimidade entre as áreas quanto ao momento em que a rádio-peão mais 

funciona: os períodos de crise e conflito. Em Sociologia do Trabalho destaca-se, ainda, 

que  nos  momentos  em  que  a  rádio-peão  está  mais  atenuada,  há  o  predomínio  dos 

veículos formais da empresa ou do próprio sindicato.

Entre as características da rádio-peão foram citadas: eficiência na comunicação e 

no repasse das informações, rapidez, discrição, eficácia e informação distorcida.

Muitos entrevistados definiram a rádio-peão como sendo ‘boa’ ou ‘má’, ou tendo 

um lado ‘positivo’ e outro ‘negativo’. Na Psicologia Organizacional e do Trabalho, na 

Administração e na Comunicação foram creditadas funções boas e más à rádio-peão. Na 

Psicologia,  a função boa seria estabilizar o grupo a partir de um apoio mútuo,  tentar 

compreender  o que acontece  na organização  e  aliviar  angústias.  O lado ruim seriam 

conseqüências desagradáveis para a organização devido a informações falsas, balões de 

ensaio,  fofoca.  Para  os  funcionários,  a  principal  conseqüência  negativa  seria  o 

sofrimento gerado pelo grau crescente de incertezas e expectativas.

Na Administração foi enfatizado o lado negativo da rádio-peão quando ocorre a 

divulgação de uma informação não verdadeira, deformada, que não é regulamentada pela 

empresa  e  que  cria  um  clima  ruim,  desmotivando  as  pessoas,  gerando  ansiedades. 

Também aqui são citadas as fofocas. O lado positivo seria quando a rádio-peão fala bem 

da empresa.

Na Comunicação,  o lado positivo da rádio-peão também acontece quando ela 

surge da comunicação formal e fala bem da empresa, tanto que ela deve ser usada como 

um instrumento  para  isso  aconteça.  A negatividade  da  rádio-peão se  revela  quando: 

surgem os contadores de rumores, que o fazem por má intenção ou por terem uma visão 

negativa; pessoas “do mal” que falam sobre baixos salários ou pagamento de hora extra; 

134



quando são contrárias à comunicação formal e quando surgem informações vinculadas 

aos sindicatos. 

1.1. Lideranças informais 

O papel das lideranças informais dentro das empresas foi citado espontaneamente 

por cinco dos 12 entrevistados. Lucieneida Praun (Sociologia do Trabalho) destacou a 

credibilidade do líder informal como geradora da credibilidade das notícias que circulam 

na  rádio-peão.  Elaine  Saad  (Administração)  vê  a  liderança  informal  como  agente 

influenciador dos demais funcionários e a divide em positiva e negativa – sendo esta 

última sem intencionalidade, mas devido a uma personalidade mais pessimista da pessoa. 

Suzel Figueiredo (Comunicação) explica que muitas empresas identificam os formadores 

de opinião naturais, mas se esses líderes de opinião estimularem em demasia a rádio-

peão  pode  haver  uma  desestruturação  da  comunicação  formal  e  uma  disputa  da 

credibilidade  entre  os  dois  lados.  Por  outro  lado,  se  as  empresas  identificarem  as 

lideranças  informais  e  as  convencerem de trabalhar  em parceria  com a comunicação 

formal,  elas  conseguirão  formar  “porta-vozes  informais  da  informação  oficial  que  a 

empresa quer transmitir”. Elisa Prado (Comunicação) tem uma visão parecida e a aplica 

na Tetra Pak. Ela explica que são detectados os líderes natos, que são pouquíssimos, e 

esses líderes “do bem” disseminam a informação que é boa para a empresa. Mas existem 

também os líderes “do mal” (os que ela chama de “maçãs podres”) que não podem ser 

neutralizados e são demitidos na primeira oportunidade. Paulo Lage (Sindicatos) diz que 

as  empresas  usam  os  espaços  de  interação  face  a  face,  como  os  encontros  com 

executivos, para identificar esses líderes informais e, se eles são muito atuantes, demiti-

los. 

1.2. A web-peão

Novos  canais  de  comunicação  por  onde  a  rádio-peão  poderá  traçar  seus 

caminhos,  como  o  e-mail,  o  twitter,  o  Orkut  e  os  demais  meios  eletrônicos  e 

comunidades  virtuais  também  foram  lembrados  por  Comunicação,  Administração  e 

Sindicatos. 

Para Sidinéia Freitas (Comunicação), a rádio-peão irá atingir seu auge com as 

redes sociais e a tecnologia digital, que incentivarão o diálogo. Suzel Figueiredo alerta 

que,  ao  tentarem  inibir  o  funcionamento  da  rádio-peão  dentro  do  ambiente 
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organizacional, as empresas estarão dando margem para que as pessoas falem através 

dos blogs, twitter, comunidades virtuais, ampliando a rede de informações. 

Elaine Saad (Administração) lembra que as notícias informais, principalmente em 

momentos de crise, não são passadas apenas pelo boca-a-boca, mas também por telefone 

e por e-mail. 

Luiz Cláudio Marcolino (Sindicatos) começou a usar uma espécie de ‘torpedo-

peão’ na última campanha dos bancários com o objetivo de expandir a informação com 

agilidade,  quase  em tempo  real.  Isto  porque,  segundo ele,  os  encontros  face  a  face 

durante a campanha são difíceis de serem realizados. Paulo Lage (Sindicatos) avalia a 

utilização  dos  meios  eletrônicos  pela  empresa  como  uma  disputa  de  espaço  com o 

sindicato dentro da fábrica. Particularmente, ele não aderiu ainda à web-peão por achar 

esse meio “muito frio”. 

2. Comunicação formal face a face em revista

Sociologia do Trabalho,  Psicologia Organizacional e do Trabalho e Sindicatos 

indicam que o interesse das organizações pela comunicação formal face a face teve seu 

início na década de 1990. Para Sociologia e Sindicatos, isso ocorreu devido à mudança 

do modelo de gestão das empresas, que passaram a incorporar elementos do toyotismo42. 

Com isso, valorizou-se a comunicação, o repasse de informações e os contatos face a 

face.  Conforme  explica  Lucieneida  Praun (Sociologia  do Trabalho),  a  “empresa  tem 

tentado  se  apropriar  cada  vez  mais  do  conhecimento  prático  do  trabalhador, 

incorporando  suas  práticas,  quando  elas  beneficiam  a  produtividade”.  Sérgio  Nobre 

(Sindicatos) tem a mesma opinião e aprofunda: “as empresas vêm adotando muito essas 

coisas que aprenderam com a gente na comunicação,  muito por uma mudança muito 

forte no gerenciamento das empresas a partir dos anos 90”.

Na Psicologia,  também há essa percepção. Mesmo sem entrar nas questões de 

mudança no modelo de gestão, Marli de Oliveira relata sua experiência: “Eu me lembro 

que desde 1996, quando fizemos um projeto numa multinacional alemã de São Bernardo 

do  Campo,  a  preocupação  era  a  comunicação.  Era  a  participação  do  trabalhador  e 

principalmente a oportunidade do trabalhador ser mais participativo, efetivo.”

42 Para melhor compreensão desse modelo de gestão, ver: LIMA, Eurenice O. O encantamento da 
fábrica: Toyotismo e os caminhos do envolvimento no Brasil. 2002, 230 f. Tese (Doutorado em 
Sociologia) – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Disponível em: 
<http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000271383>. Acesso em: 9 nov 2009
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O formato face a face da comunicação formal é visto como muito importante pela 

Administração e Comunicação. Este formato, conforme essas áreas, inclui as reuniões 

setoriais entre executivos e equipes de trabalho, os cafés da manhã com a alta liderança 

da empresa, o diálogo, treinamentos e apresentações orais feitas pela diretoria. Em todos 

esses tipos de comunicação formal face a face, todas as áreas de conhecimento destacam 

a figura do gestor. Suas principais características devem ser saber ouvir, estar preparado 

para  o  encontro,  detectar  dúvidas  (e  a  possível  geração  de  rumores)  e  ser  um bom 

comunicador.

Para Sindicatos e Sociologia, há uma outra questão: a cooptação dos funcionários 

para  os  interesses  da  empresa.  Desse  modo  sindicatos  detectam  a  manipulação  da 

informação, a criação e propagação da idéia de que o representante dos funcionários é a 

empresa e não o sindicato, e até a geração de assédio moral. Neste último ponto, Paulo 

Lage detalha: “porque o cara falava - ou o presidente ou o chefe ou sei lá quem era – e 

não estava preparado para receber uma crítica e então, ao receber a crítica, ele queria, 

depois, pegar o trabalhador na primeira curva que ele achasse”.  

Mas  a  comunicação  formal  face  a  face  também  possui  desvantagens:  custo 

elevado, indisponibilidade dos executivos, discurso desvinculado da ação (do executivo 

ou  da  organização)  e  a  deformação  das  informações.  Este  último  é  indicado  por 

Psicologia  Organizacional  e  do  Trabalho  e  Administração  como  crucial  para  a 

comunicação formal  face a face.  Maria do Carmo Martins  (Psicologia)  afirma que a 

informação passada boca-a-boca causa vieses, que podem ser intencionais ou não: “a 

psicologia cognitiva, por exemplo, estuda esse tipo de fenômeno, sob a denominação de 

“vieses  do avaliador”.  Quer dizer,  eu recebo uma comunicação,  uma informação,  eu 

absorvo, eu interpreto, nessa interpretação eu posso errar. Não intencionalmente. Então, 

produzo um viés aqui e quanto mais níveis isso tiver, com mais vieses ela vai chegar”. 

Elaine Saad (Administração) também avalia esses desvios que a mensagem pode sofrer 

ao ser repassada por diferentes executivos, afinal, “cada um vai falar do seu jeito, do seu 

modo e no seu tom. Então você vai ter um outro problema, que não é não ter tom, você 

passa a ter o tom daquela pessoa.” E Izidoro Blikstein (Administração) ainda adverte que 

a comunicação formal face a face “pode funcionar melhor se ela for bem desenvolvida, 

de  uma  forma  eficaz”  e  que  isto  irá  depender  da  competência  comunicativa  do 

comunicador.

Na visão de Suzel Figueiredo (Comunicação),  a empresa “planeja o processo, 

mas  não  consegue  muitas  vezes  planejar  o  conteúdo  [...]  você  tem  20  gerentes  de 
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fábricas diferentes de uma mesma empresa, eles tem que passar para sua estrutura uma 

comunicação. Eles receberam a orientação e dali para frente eles vão colocar o seu perfil, 

a sua linguagem, o seu estilo, a sua habilidade comunicacional e isso vai variar muito de 

pessoa para pessoa. E aí a empresa perde o controle. E esse é o grande desafio porque os 

gestores não sabem, muitos deles, como se comunicar”.  

A  necessidade  do  treinamento  dos  porta-vozes  da  empresa,  ou  seja,  dos 

executivos  que  irão  se  dedicar  à  comunicação  formal  face  a  face  junto  aos  demais 

funcionários, foi citado por Psicologia, Administração e Comunicação.

Interessante observar que Administração e Comunicação citaram dados referentes 

ao estudo de Henry Mintzberg, sobre como os executivos empregam seu tempo, para 

mostrar  como  a  comunicação  oral  é  importante  na  atualidade.  De  acordo  com este 

pesquisador, “em duas pesquisas inglesas ficou contatado que os executivos gastam, em 

média,  66% de  seu  tempo  em comunicação  verbal  (oral).  Em meu  estudo de  cinco 

diretores-presidentes  norte-americanos,  a  porcentagem  foi  de  78%”.  (MINTZBERG, 

1986, on line)

Mas não será apenas o treinamento que garantirá o sucesso da comunicação face 

a face, seja formal, informal ou sindical (esta última, veremos a seguir). A credibilidade 

da mensagem, de acordo com representantes de todas as áreas de conhecimento depende 

da  credibilidade  do  líder  (formal  ou  informal)  que  repassa  a  informação.  Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, Administração e Comunicação ainda ressaltam um outro 

fator que influencia a credibilidade: a comunicação não verbal. Maria do Carmo Martins 

(Psicologia Organizacional e do Trabalho) afirma que existem “estudos de expressões e 

aí você percebe que um não convence o outro. Se você filmar e for analisar, o emissor da 

comunicação não convenceu o receptor porque toda a expressão dele era contrária ao que 

ele estava dizendo”. Izidoro Blikstein (Administração) coloca a expressão corporal (o 

que  inclui  a  facial)  e  a  gestualização  como  um  dos  cinco  pontos  de  honra  da 

comunicação43.  Sidinéia  Freitas  (Comunicação)  salienta  que  o  olhar  e  os  gestos  são 

forma de diálogo,  “ainda que não exista  corpus teórico que defina com consenso da 

comunidade científica”.

Administração e Comunicação também lembraram a diferença entre comunicar e 

informar. Izidoro Blikstein afirma que: “Nunca é demais lembrar que comunicar não é 

simplesmente  passar  ou  transmitir  a  informação,  mas  é  preciso  verificar  se  o  outro 

43 Para conhecer os pontos de honra da comunicação, ver: BLIKSTEIN, Izidoro. Como falar em público – 
técnicas de comunicação para apresentações. São Paulo: Ática, 2006.
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entendeu e  qual  a resposta  que ele  vai  dar”.  E Suzel  Figueiredo tece  uma crítica  às 

equipes de Comunicação com os funcionários: “muitas empresas não têm departamentos 

ou áreas de comunicação, têm áreas de informação. [...] Se você não tem processos de 

medida de feedback, você não sabe se você está comunicando”.

2.1. A comunicação sindical face a face

Os representantes  dos  Sindicatos  foram unânimes  em afirmar  que  a  principal 

forma de comunicação com os trabalhadores, atualmente, é a comunicação face a face. 

Mesmo com os veículos  impressos  e os meios  eletrônicos,  o contato direto,  o inter-

relacionamento não fica em segundo plano.  Entre os bancários,  conforme conta Luiz 

Cláudio Marcolino, além da rotina dos dirigentes do sindicato em visitar as agências, 

distribuir o jornal da categoria (a “Folha Bancária”) e conversar com os trabalhadores, 

existe um evento realizado fora do local de trabalho. “Todo mês, a gente faz dois, três 

encontros com um grupo de bancários para você ter contato fora de São Paulo, no final 

de semana, e a gente discute com eles sobre o sindicato. Aí ele passa a ter contato com 

bancários de outros bancos, de outras regiões da cidade.” 

Paulo Lage afirma que apesar de ter um jornal premiado internacionalmente, os 

químicos  do  ABC  se  identificam  mais  com  o  contato  direto  com  os  dirigentes  do 

sindicato nas portas das fábricas: “Ele [o trabalhador] olhar o dirigente,  cobrar, falar, 

ouvir.” E Paulo Lage ainda explica que a luta pelo espaço dentro da fábrica é acirrada: 

“Porque você tem, de um lado, a empresa disputando espaço junto com você, às vezes 

disputando em condições mais favoráveis porque ela tem o controle da fábrica na mão, 

as chefias, a gerência, informações muito rápidas.”

Para Sérgio Nobre, “nada substitui” esse contato direto, a comunicação face a 

face. Entre os metalúrgicos do ABC, o importante não é apenas distribuir e ler o jornal 

da categoria (a Tribuna Metalúrgica). “Quando você distribui um jornal na fábrica, o 

jornal  do  sindicato,  o  cara  lê,  mas  qual  é  a  interpretação  que  ele  faz  daquilo?  As 

interpretações são diferentes também. A gente  sabe disso e, por isso,  é importante  o 

diálogo... você discutir, fazer assembléia, olho no olho, tira dúvida, pergunta... Não que 

você elimina a visão diferente, você coloca de forma clara qual é o contexto,  porque 

aquela matéria foi produzida daquela maneira, porque o sindicato está atuando assim.”
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3. Características se confundem. Objetivos, não.

Dentre as características da rádio-peão e comunicação formal face a face citadas 

pelos entrevistados, podemos observar quais delas estão presentes nos dois formatos de 

comunicação analisados. São elas: eficácia e rapidez no repasse de informações, geração 

de  informações  distorcidas,  participação  de  lideranças  formais  e  informais,  falta  de 

controle  da  organização,  credibilidade  nos  líderes  (sejam  formais  ou  informais), 

comunicação  não-verbal,  possibilidade  de  diálogo,  resposta  imediata  à  informação 

recebida. 

Apesar  disso,  os  objetivos  das  duas  formas  de  comunicação  as  diferenciam, 

conforme relatam os entrevistados.  Entre  os objetivos  da comunicação formal  face a 

face,  destacamos  a  pergunta  sobre  possíveis  tentativas  das  empresas  em substituir  a 

rádio-peão pela comunicação formal face a face, e sete dos entrevistados indicaram que 

sim, existe esta tentativa.

Lucieneida  Praun  (Sociologia)  afirma  que  “é  uma  tentativa  que  eles  sempre 

fazem. Mas não pega por uma razão simples [...]: os trabalhadores sabem que em última 

instância os interesses da empresa estão ligados à sua lucratividade [...] e que quando 

esse balanço não vai bem, os trabalhadores são demitidos.” Para ilustrar, ela relata um 

detalhe de sua pesquisa44 feita na fábrica Anchieta da Volkswagen do Brasil, localizada 

em São Bernardo do Campo: uma circular da vice-presidência de Recursos Humanos 

orientava os funcionários  da área a irem aos diferentes  setores da fábrica,  tomar um 

cafezinho e ouvir as conversas informais dos trabalhadores. 

Maria do Carmo Martins (Psicologia Organizacional e do Trabalho) acredita que 

isso pode acontecer, mas não sabe “se as organizações têm esta clareza. Deveriam ter, 

mas eu tenho a impressão de que elas não têm... a maioria não tem essa clareza. [...] As 

empresas de grande porte talvez até consigam pensar nisso, as de médio e pequeno porte, 

definitivamente, não conseguem.”

Elisa Prado (Comunicação), apesar de não concordar a palavra substituir, afirma 

que a busca e formação de líderes informais é um meio de “dar subsídios para boa... para 

uma rádio-peão mais positiva.” E quanto aos líderes informais “do mal”, o “maçã podre” 

que “fala para os outros, diz ‘não, esses caras aí ganham dinheiro e não pagam nada pra 

gente’,  sabe,  essas coisas assim,  ‘não paga’, ‘não paga’,  etc e ‘a hora-extra’”,  “essas 
44 Para conhecer este estudo, ver: PRAUN, Lucieneida D. A teia do capital: reestruturação produtiva e 
“gestão da vida” na Volkswagen do Brasil / Planta Anchieta. 2005, 170 f. Dissertação (Mestrado em 
Sociologia) – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Disponível em: 
<http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000349746>. Acesso em: 9 nov 2009. 
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pessoas  são  normalmente  eliminadas”.  Neste  caso,  ao  avaliarmos  que  as  opiniões 

contrárias  às  da  empresa  são  suprimidas  e  os  funcionários  são  alimentados  com 

informações positivas do ponto de vista da organização, interpretamos esta prática como 

uma forma de substituição da rádio-peão pela comunicação formal face a face.  

Suzel  Figueiredo  (Comunicação)  explica  que  “muitas  empresas  tentam 

informalizar a comunicação formal. Ou seja, elas identificam os formadores de opinião 

naturais, que já existem na empresa”. Mas ela adverte para o cuidado de que esta prática 

pode “desestruturar a área de comunicação interna formal. Porque ela começa a brigar 

com  a  credibilidade  da  comunicação  formal.  O  que  as  empresas,  hoje,  mais  têm 

dificuldade é na comunicação face a face, que é a comunicação formal, informal.”

Entre os sindicatos, a opinião unânime é que as práticas de comunicação formal 

face a face têm sua fonte ou na rádio-peão ou na comunicação sindical face a face. Luiz 

Cláudio Marcolino diz que “quem sempre fez as reuniões, sabe pegar o feedback, tem o 

retorno, isso é da gente. Hoje os bancos usam isso como uma prática comum. Vamos 

supor, o pessoal está fazendo o seu trabalho. Aí eles param lá 10 minutos e diz ‘reúne a 

equipe  inteira,  passa a  informação  que tem que passar  ou tenta  fazer  uma ação  que 

precisa’. Isso sempre foi uma postura nossa. Você passa a informação, mas passa do jeito 

que você quer. O que os bancos estão fazendo? Eles vão criando a rede.” Já Paulo Lage 

explica que esta é uma das formas de disputa dentro da fábrica, dizendo que atualmente, 

“as empresas estão tentando o seguinte: ou ela disputa ou vai perder espaço. E ela tem 

disputado. Então a rádio que era peão e agora virou web – ou sei lá o quê – é uma 

disputa de espaço”. E Sérgio Nobre resume: “As empresas têm adotado coisas que são 

práticas  nossas,  têm assimilado...  claro  que  para  atender  os  seus  objetivos,  que  são 

diferentes dos nossos... mas aproveitado coisas que a gente construiu.” E isso acontece, 

de acordo com ele, também nas práticas comunicacionais: “as empresas vêm adotando 

muito essas coisas que aprenderam coma gente na comunicação”.

Uma  visão  um  pouco  diferenciada  também  é  apresentada  pelas  áreas  de 

Psicologia, Administração e Comunicação, no que se refere às tentativas de diminuir as 

notícias que circulam pela rádio-peão.

Marli  de  Oliveira  (Psicologia  Organizacional  e  do  Trabalho)  diz  que  as 

organizações  se  preocupam  em  desenvolver  as  lideranças  para  que  estas  levem  “a 

informação que a empresa precisa que chegue até os seus funcionários”. De acordo coma 

entrevistada,  “quanto mais a organização for estratégica,  em termos de comunicação, 

menos a rádio-peão vai ter espaço”. E que, quando há “um bom relacionamento entre 
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gestor, independente de nível, com os seus subordinados, mais possibilidade elas vão ter 

de perguntar e menos dúvidas elas vão ter”. Ou seja, diminuindo a necessidade de buscar 

canais informais de comunicação para se informar.

No campo da Administração, há um consenso no que se refere a prestar atenção 

aos  boatos  organizacionais  para  que  seja  acionada  a  comunicação  formal.  Izidoro 

Blikstein vê os boatos que correm pela rádio-peão como “reveladores” do ambiente da 

organização.  “[O  boato]  Revela,  por  exemplo,  descontentamento  da  maioria  dos 

funcionários. E esse descontentamento se deve a quê? Se deve à questão salarial, se deve 

à questão da própria arquitetura ambiental da empresa, ao número de horas trabalhadas, 

vamos analisar para saber a origem. Ou então é porque há barreiras de ordem cultural e 

psicológica gerando essa rádio-peão? É preciso analisar. E uma vez analisado, a área de 

comunicação  corporativa  pode  ajudar  muito  nisso,  vamos  ver  qual  é  a  estratégia  de 

comunicação que vamos adotar para, primeiro, apagar esse efeito negativo e ver se, por 

exemplo, a comunicação face a face aliada a outros tipos de comunicação pode ajudar. 

[...] Não é apenas a face a face que irá resolver, mas um conjunto de estratégias que 

ajudem a dar transparência e resolver o problema. [...] E onde há proliferação de rádio-

peão é um termômetro que indica que a comunicação formal não está funcionando.” E 

Elaine Saad acrescenta a importância das lideranças prestarem atenção ao boato ou se 

aproximar  das  pessoas  que possam contar  o  que circula  na rádio-peão.  Sabendo dos 

rumores  ou  boatos  infundados,  os  dirigentes  da  empresa  têm  como  planejar  uma 

comunicação oficial. “E esse canal [...] de comunicação entre a liderança e a rádio-peão é 

importantíssimo porque na hora que começou o tá-tá-tá, alguém deveria ter falado para 

ele ‘olha, estão falando isso’ para ele tomar a medida rápido, soltar uma comunicação.”

Afonso  Champi  (Comunicação)  também  acredita  que  a  rádio-peão  deve  ser 

acompanhada,  “mas  não  necessariamente  combatida”.  E  continua:  “A  minha 

preocupação não é competir com o rumor, não é acabar com o rumor, mas é permitir que 

o funcionário tenha sempre uma informação em que ele possa acreditar, uma informação 

no tempo certo, e no formato adequado para que ele entenda o assunto – alguns um 

pouco mais complexos – e com isso faça um contraponto com aquilo que ele ouça no 

rumor.”

Por  último,  Sidinéia  Freitas  não  acredita  que  a  comunicação  formal  tenha 

buscado na informal  um formato  diferenciado de comunicação.  “Não é uma questão 

ideológica...  é  mais  longe...  são  políticas  das  organizações”.  Sobre  a  busca  pela 

substituição  da  rádio-peão  pela  comunicação  formal  face  a  face,  ela  diz  que  “o 
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empregado  de  uma  maneira  geral,  para  que  ele  tenha  envolvimento,  sentimento  de 

pertencimento, ele tem que ver franqueza no discurso e sintonia entre discurso e ação. 

Porque senão,  ele  quebra,  como a  maioria  tem feito,  o  contrato  psicológico  que  ele 

contraiu quando ele entrou naquela organização. [...] Se eu não acredito, sei que tudo é 

falso, que estão todos me enganando e obviamente eu vou ter outros em situação similar, 

eu vou reforçar a rádio-peão ou eu vou embora.” 

3.1. Balões de Ensaio

As  questões  dos  balões  de  ensaio  e  dos  boatos  manipulados  foram  citadas 

espontaneamente  por  Maria  do  Carmo  Martins  (Psicologia)  e  por  Izidoro  Blikstein 

(Administração). Como outras entrevistas já haviam sido realizadas, a pergunta não foi 

incorporada ao roteiro. Mesmo assim, para investigar a questão, fizemos a pergunta a 

Lucieneida  Praun  (Sociologia)  que  sugeriu  que  buscássemos  informações  com  os 

sindicatos, pois poderiam ter cases para contar. Por esse motivo, a pergunta também foi 

feita a Luiz Cláudio Marcolino,  Sérgio Nobre e Paulo Lage.  Resolvemos incluir  tais 

informações  como  registro,  já  que  o  questionamento  não  foi  submetida  a  todos  os 

entrevistados. Apesar disso, as informações revelam um outro lado da rádio-peão, cujas 

notícias  podem ser  manipuladas  por organizações  ou por sindicatos.  Nossa intenção, 

aqui,  é  deixar  uma  questão  para  reflexão  para  futuros  estudos  nosso  ou  de  outros 

pesquisadores da Comunicação Organizacional.

De acordo com Izidoro Blikstein, já o Estado Nazista havia desenvolvido a teoria 

do boato45,  que “imaginava  que uma forma de influenciar  a  opinião  das  pessoas era 

manipulando boatos”. E ele acrescenta: “Portanto a questão da rádio-peão é muito séria. 

Porque ela é usada como uma verdadeira ferramenta de comunicação no estado nazista. 

Lá já começa essa manipulação da rádio-peão.” E ele ainda indica que as organizações 

também podem manipular boatos. “Ele [o homem que vive numa organização] pode usar 

a comunicação informal para acabar com a rádio-peão.”

Ao avaliar  o  lado  ruim da  rádio-peão,  Maria  do  Carmo  Martins  (Psicologia 

Organizacional e do Trabalho) diz que ele pode ter duas fontes: a falta da comunicação 

formal e o surgimento do boato “intencionalmente negativo”. E explica: “Às vezes até 

utilizado pela direção formal da organização. ‘Solte lá um boato qualquer para a gente 

ver que reação isso teria, se a empresa, se a organização adotasse tal procedimento’, por 

exemplo.”  Mas este boato manipulado pode ter  também duas origens: “uma fonte,  a 

45 Ver íntegra da entrevista de Izidoro Blikstein, em Anexos, p. 175
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própria  organização,  ‘vamos  soltar  esse  balãozinho e  ver  como eles  reagiriam se tal 

atitude fosse tomada’. E isso é comum. E daquele próprio buxixo que é gerado pela falta 

de informação ou pela maldade de alguém. O João não gosta do José, então ele solta um 

boato, sobre o posto de trabalho do José, por exemplo ‘olha parece que estão pensando 

em extinguir o posto de trabalho do fulano de tal’.”

Lucieneida Praun (Sociologia do Trabalho), ao ser perguntada sobre informações 

divulgadas  pela  empresa,  através  da  rádio-peão  para  conhecer  a  reação  dos 

trabalhadores,  afirma  que  a  empresa  pode  ter  dois  objetivos  com  esta  prática.  “A 

empresa,  às  vezes,  lança  uma  informação  falsa  para  conseguir  ‘correligionar’  os 

trabalhadores contra o sindicato ou medir até que ponto as pessoas têm capacidade de 

reação coletiva em relação a determinada coisa ou não.”

Para Luiz Cláudio Marcolino, o balão de ensaio também tem dois efeitos: “um é a 

consulta interna para ter um retorno e outro o descrédito do movimento sindical porque 

os bancários já sabem da proposta antes da negociação se efetivar”. O exemplo citado 

pelo dirigente sindical envolvem uma situação de conflito.  E Paulo Lage explica que 

estas ocorrências são mais comuns “quando você está em conflito, não é uma situação do 

dia-a-dia”. Sérgio Nobre, que usou o termo “balão de ensaio” acrescenta que além das 

empresas, os sindicatos também fazem uso dessa prática. “Eles (as empresas) negam que 

fazem, mas a gente sabe que faz. Tem um determinado tema que eles querem saber como 

cai na fábrica então pede para alguém soltar e vê a reação, se é positiva, se é negativa. Se 

vai  mobilizar  ou  não.  Nega  que  faz,  mas  a  gente  sabe  que  faz.”  E  acrescenta:  “O 

sindicato também faz, tem o balão de ensaio. Faz parte, é uma forma de aferir, às vezes, 

determinada coisa, quer sentir como faz.” E ele finaliza: “Nenhum dos lados admite que 

faz, mas os dois fazem.”

4. No século XXI...

Todos  os  entrevistados  das  diversas  áreas  de  conhecimento  abordadas  nesta 

pesquisa concordam que a rádio-peão existe e é muito difícil controlar ou acabar com 

ela, já que ela faz parte da natureza humana. Alguns dos entrevistados - Sidinéia Freitas 

e Suzel Figueiredo, de Comunicação,  Elaine Saad, de Administração,  e Luiz Cláudio 

Marcolino e Paulo Lage, de Sindicatos – já observam ou utilizam novos veículos para 

ampliar o alcance da rádio-peão, como descrito acima.

A comunicação formal face a face, embora vista como um meio eficaz, não é tida 

como  a  solução  para  todos  os  problemas  de  comunicação  organizacional.  Parte  dos 
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entrevistados acredita é possível terminar ou esclarecer os boatos negativos através de 

uma  comunicação  oficial  da  empresa,  mas  também  há  a  concordância  que  a 

transparência nas comunicações formais é parcial, o que nem sempre torna possível o 

esclarecimento dos boatos organizacionais. Essa é a posição de Sociologia do Trabalho, 

Psicologia Organizacional e do Trabalho e Administração.

Lucieneida  Praun  (Sociologia  do  Trabalho)  relaciona  a  comunicação  formal, 

mesmo parcial, com a diminuição da rádio-peão. “Nenhuma empresa funciona sem sigilo 

em relação às suas informações. E o trabalhador sabe disso, do grau de sigilo que em 

certas informações [...] Às vezes, as empresas tendem de alguma maneira noticiar coisas 

evitando o aumento do conflito e aí diminui mesmo [a rádio peão].”

Elaine Saad (Administração) acredita que a comunicação formal é a forma de 

terminar  com um boato negativo,  mas ela  diz ser impossível  “uma empresa  ter  uma 

comunicação tão transparente, tão alerta que não exista rádio-peão”. No que se refere à 

transparência das informações divulgadas pela empresa, ela afirma que “nem sempre a 

empresa consegue ser transparente.  Por causa dos problemas em que ela tem que ser 

sigilosa. Mas o quanto mais transparente e com uma periodicidade maior, se ela tiver 

num momento de crise, é importante.”

Maria do Carmo Martins (Psicologia Organizacional e do Trabalho) avalia essa 

parcialidade – ou sigilo nas informações - como uma forma de poupar os funcionários. 

Se a empresa “começar a falar formalmente sobre alguma coisa que vai acontecer daqui 

a um tempo, digamos, esta empresa está à venda, ela vai gerar uma série de inseguranças 

no seu corpo de funcionários”. 

Izidoro Blikstein (Administração) afirma que “não é apenas a [comunicação] face 

a face que irá resolver, mas um conjunto de estratégias que ajudem a dar transparência e 

resolver o problema. [...] E onde há proliferação de rádio-peão é um termômetro que 

indica que a comunicação formal  não está  funcionando.” A questão da transparência 

também está correlacionada, conforme o pesquisador, à credibilidade dos funcionários 

no comunicador. “No boato, o sujeito acredita porque alguém viu alguma coisa, etc. A 

comunicação formal frequentemente padece de credibilidade porque os outros dizem ‘o 

fulano de tal está defendendo o peixe dele, ele não quer o nosso bem’. Falta credibilidade 

e,  portanto,  transparência.  E  essa  credibilidade  é  uma  construção.  Não  se  faz  por 

decreto.”
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Assim como Izidoro Blikstein, Marli de Oliveira (Psicologia Organizacional e do 

Trabalho), Afonso Champi (Comunicação) e Elisa Prado (Comunicação) creditam aos 

líderes um papel fundamental na comunicação face a face. 

Marli de Oliveira explica que, à medida que as empresas perceberem o papel 

estratégico da comunicação, a comunicação formal se tornará mais fortalecida. E aí ela 

também vê uma valorização do papel das lideranças formais: “as organizações estão se 

preocupando  muito  em desenvolver  as  lideranças,  independente  de  nível,  justamente 

para que esse líder seja aquele que vai levar [...] a informação que a empresa precisa que 

chegue até os seus funcionários”

Elisa Prado ressalta também o valor da credibilidade na comunicação: “Então tem 

que comunicar  muito,  muito  mesmo com os  funcionários,  gerar  credibilidade”.  E na 

Tetra Pak, ela afirma que a participação dos gestores é essencial. “Na Tetra Pak é uma 

coisa  muito  comum porque  na  agenda do  nosso presidente  e  dos  nossos  diretores  a 

comunicação interna é muito presente. E a face a face, principalmente.”

Afonso Champi (Comunicação) reafirma a relevância do papel dos gestores na 

comunicação formal face a face, especialmente para terminar com um rumor: “Por mais 

difícil  que  seja,  por  menos  regular  que  seja  a  comunicação  na  empresa,  quando ela 

acontece, principalmente no face a face, uma liderança se colocar diante de um grupo de 

pessoas  para  comunicar  algo,  normalmente  ele  vai  se  sobrepor  ao  boato,  ele  tem a 

capacidade, sim, de se sobrepor aos rumores.” 

Vale notar que os dois executivos de Comunicação entrevistados – e que ocupam 

cargos  de  liderança  em  multinacionais  –  referiram-se  espontaneamente  à  visão  da 

Comunicação como negócio nas empresas.  Afonso Champi destaca que “as empresas 

têm  se  conscientizado  da  importância  da  comunicação;  em  última  instância,  isso 

significa um melhor ambiente de trabalho, um maior compromisso do funcionário com a 

empresa e consequentemente com os clientes dessa empresa.” E Elisa Prado afirma que: 

“a comunicação é muito estratégica Eu não estou falando de fazer comunicação para as 

pessoas ficarem sabendo o que nós estamos fazendo, etc. Estou falando de coisas ligadas 

ao negócio da empresa, para fazer com que a empresa produza mais e melhor. A empresa 

não é  benemérita,  tem que ganhar  dinheiro,  mandar  dinheiro para os acionistas  e  as 

pessoas que estão aqui tem que levar isso a sério. Tem que trabalhar, tem que fazer a 

coisa acontecer. Nós temos essa função: de fazer cada vez mais que as pessoas estejam 

mais bem informadas para produzir mais e melhor”
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Para  Sidinéia  Freitas  (Comunicação),  existem  empresas  que  possuem  “uma 

prática de comunicação baseada na abertura, na transparência, no diálogo”, mas estas são 

pouquíssimas.  “Lamentavelmente  elas  não  são  a  maioria.  Se  você  colocar  1.000 

organizações, tem três ou quatro sérias. Infelizmente é essa proporção”.

Suzel Figueiredo (Comunicação)  analisa a eficácia da comunicação através de 

alguns  fatores  que  são  interligados,  como  a  transparência,  a  credibilidade  e  a 

participação dos líderes. Se  a empresa “tem rádio-peão, a empresa não cumpre o que 

fala, o gestor não fala com a equipe [...] nenhuma comunicação do mundo vai dar jeito 

porque  o  problema  não  é  a  comunicação.  Se  você  tem  credibilidade  alta,  boa 

transparência e comunicação com o gestor, pronto. Vai ter eficácia com certeza. Se não 

tem eficácia o problema está no processo de comunicação.” A questão do diálogo e dos 

inter-relacionamentos também é apontada por ela, como o futuro da Comunicação com 

os  funcionários:  “Vejo  uma  comunicação  interna  migrando  para  processos  de 

relacionamento.  Mais  que  processos  só  comunicacionais.  Processos  relacionais.  Na 

medida  em que  o  outro  é  considerado  como participante  do  processo  ele  começa  a 

dialogar, se ele começa a dialogar você começa a se relacionar.”

Com  o  fortalecimento  dos  canais  formais  de  comunicação,  Sérgio  Nobre 

(Sindicatos) vê um novo papel para a rádio-peão. “A ausência de canais confiáveis de 

comunicação  fortalece  a  rádio-peão,  por  um  lado.  Agora,  quando  você  tem  canais 

confiáveis que você pode buscar, diminui a importância”. Com isso, de acordo com o 

sindicalista, “o peso da rádio-peão se volta mais para o cotidiano dos trabalhadores, para 

brincadeira que faz parte do mundo do trabalho [...] Então acho que muda a característica 

dependendo da eficácia da comunicação da empresa, muda o papel da rádio-peão. Ela 

exerce papéis diferentes”.

Podemos  observar  nestas  avaliações  sobre  as  perspectivas  da rádio-peão e  da 

comunicação face a face, que as opiniões se mesclam e se complementam. A rádio-peão 

é  e  será  presença  constante  nas  organizações,  por  estar  relacionado  às  necessidades 

humanas de comunicação e de dar sentido ao observado. A comunicação formal face a 

face pode se fortalecer cada vez mais, observando-se a importância da comunicação nas 

empresas  (vista  como  estratégica  e  alinhada  ao  negócio  da  empresa),  do  papel  dos 

executivos no repasse das informações ou comunicação e do diálogo.  E isto,  mesmo 

levando-se em conta a parcialidade das informações por serem consideradas sigilosas e a 

discrepância entre o discurso e as ações dos líderes e organizações.
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5. Análise dos fatos

Para encerrar este capítulo, gostaríamos de refletir sobre alguns pontos levantados 

durante  a  pesquisa  de  campo,  fundamentais  para  a  compreensão  dos  dois  processos 

comunicacionais aqui estudados. O primeiro deles é que a rádio-peão ainda é tida como 

algo negativo, ou pelo menos olhada com desconfiança. Poucos a vêm como uma prática 

saudável  de  comunicação.  Esta  observação  é  semelhante  aos  dados  coletados  pelos 

pesquisadores norte-americanos John Newstrom, Robert Monczka e William Reif, que 

se aprofundaram na questão e registraram que 53% dos respondentes percebem a rádio-

peão como um fator  negativo no ambiente  da organização  e 27% a percebem como 

positiva. (ver Capítulo II, p. 69)

Esta visão negativa da rádio-peão faz com que as organizações se preocupem em 

trabalhar nas consequências, ou seja, em limpar o noticiário espalhado por esse processo 

de comunicação.  Para isto, existem as tentativas de substituí-lo por informações mais 

favoráveis à empresa junto aos empregados ou de corrigi-lo através de comunicações 

formais. Mas é importante lembrar que, conforme os dados coletados nesta pesquisa, boa 

parte das informações distorcidas são geradas pela própria empresa, seja através da falta 

ou  superficialidade  da  comunicação  formal,  do  comportamento  dos  porta-vozes  da 

empresa junto aos empregados, dos jogos de poder dos executivos, sem mencionar os 

boatos  manipulados.  Poucos  entrevistados  comentaram  o  fato  de  que  a  rádio-peão 

carrega notícias verdadeiras, como no caso contato por Sérgio Nobre (Sindicatos), sobre 

a  demissão  de  1.300  funcionários  na  fabricante  de  caminhões  de  São  Bernardo  do 

Campo, em 1995. 

Ainda  sobre  os  executivos  das  empresas,  foram observadas  questões  sobre  a 

proximidade e participação da média liderança com a rádio-peão, citada por Lucieneida 

Praun  (Sociologia  do  Trabalho)  e  o  isolamento  dos  alto  executivos  e  seu 

desconhecimento  dos  que  é  divulgado  na  rádio-peão,  referido  por  Suzel  Figueiredo 

(Comunicação)  e  Elaine  Saad  (Administração).  Estas  duas  referências  também  são 

semelhantes os resultados obtidos pelos pesquisadores Suzanne Crampton, John Hodge e 

Jintendra Mishra, cujo objeto de estudo era a percepção da rádio-peão pelos diferentes 

níveis hierárquicos de executivos (ver Capítulo II, p. 75-77).

A  importância  dos  líderes  informais  para  as  empresas  é  ressaltada  por 

Administração e Comunicação como um meio de influenciar outros funcionários. Esta 

concepção precisa ser analisada mais profundamente. Os trabalhos científicos sobre os 
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líderes de opinião datam da década de 1940, e são bastante estudados nas Teorias da 

Comunicação, presentes no difusionismo e no fluxo de informações de dois estágios. De 

uma maneira geral, estes estudos consideravam que “a comunicação interpessoal serve 

de  intermediário  entre  os  meios  de  comunicação  coletiva  e  seus  alvos  individuais” 

(KATZ,  1964,  p.  77),  sendo  que  Elihu  Katz  define  esses  líderes  informais  de 

“influenciadores”  e  os  demais  de  “influenciados”  (KATZ,  1964,  p.  77).  Quanto  aos 

líderes de opinião, que seriam estas pontes entre os meios de comunicação de massa e as 

pessoas a serem atingidas pela informação, destacamos duas das quatro características 

apontadas  por  Paul  Lazarsfeld:  são  acessíveis  e  extrovertidos  e  têm  “acesso  a 

informações relevantes provenientes de fora de seu circulo imediato” (LAZARSFELD, 

1964, p. 89). Citando uma pesquisa realizada numa comunidade médica, sobre a adoção 

de novos medicamentos em seus pacientes, Paul Lazarsfeld esclarece o motivo pelo qual 

“a  conversação  entre  colegas  locais  num assunto que parece  ser  objeto exclusivo de 

informações  científicas”  (LAZARSFELD,  1964,  p.  89)  era  motivo  de  pesquisas  e 

estudos:

A  razão  principal  repousa  nesse  fato  paradoxal:  os  meios  formais 
oferecem informação em demasia. Os canais formais congestionam-se 
com a avalanche de jornais médicos, congressos, conferências, etc, [...] 
e  o médico não tem possibilidade de enfrentá-los,  nem mesmo para 
selecionar a matéria de maior interesse. Nessas condições, não é de se 
estranhar  que  procure  dividir  o  fardo  com  seus  colegas  locais. 
(LAZARSFELD, 1964, p. 92).

Pincelamos apenas alguns aspectos destes complexos resultados de estudos para 

traçarmos  um  paralelo  com  a  comunicação  organizacional  e  sua  relação  com  as 

lideranças  informais.  Esses  funcionários  líderes,  ou  pessoas  extrovertidas  e 

influenciadoras detectadas pelos gestores da organização, podem repassar informações 

formais  aos  colegas.  Afinal,  estes  líderes  informais  são  acessíveis,  possuem 

credibilidade, têm informações de círculos diferentes de seu convívio por participarem 

de  cafés  da  manhã  com diretores  ou  presidente  da  empresa.  E  com a  enxurrada  de 

jornais, revistas, e-mails, e demais veículos da comunicação formal das empresas, muitos 

funcionários preferem trocar idéias com esses colegas, os líderes informais, do que ler e 

selecionar  o  material  que  seria  de  seu  interesse.  Desse  modo,  como  esses  líderes 

informais já possuem o discurso da cúpula administrativa, a comunicação informal perde 

mais  um  espaço  propício  para  acontecer.  Seria  este  o  “diálogo”  propagado  pelas 

organizações?  Paulo  Freire,  falando  sobre  práticas  extensionistas  e  as  relações 

latifundiário/camponeses, parece nos esclarecer:
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Neste  tipo  de  relações  estruturais,  rígidas  e  verticais,  não  há  lugar 
realmente para o diálogo.  E é nessas relações rígidas e verticais que se 
vem  constituindo  historicamente  a  consciência  camponesa,  como 
consciência  oprimida.  Nenhuma  experiência  dialógica.  Nenhuma 
experiência de participação. Em grande parte inseguros de si mesmos. 
Sem o direito de dizer sua palavra, e apenas com o direito de escutar e 
obedecer. (FREIRE, 1977, p. 48-49)

Afinal, ainda citando Paulo Freire, “ser dialógico, para o humanista verdadeiro, 

não é dizer-se descomprometidamente dialógico; é vivenciar o diálogo” (FREIRE, 1977, 

p. 43).

No que se refere  à  “web-peão”,  apenas gostaríamos de acrescentar  que Keith 

Davis e John Newstrom, em 1989 (ver Capítulo II, p. 81), já viam como uma tendência 

proliferação  da  rádio-peão  pelos  meios  eletrônicos,  ao  que  ele  chamaram de  boatos 

eletrônicos. Nicholas DiFonzo e Prashant Bordia também anotaram essa participação dos 

meios eletrônicos em 2000 como outra forma de divulgação das notícias da rádio-peão. 

Na nossa pesquisa, vimos que esse futuro já chegou, inclusive através de outros avanços 

tecnológicos,  como  o  celular  (instrumento  para  o  torpedo-peão),  e  as  redes  sociais 

virtuais, por onde a rádio-peão se torna mais abrangente e ágil.  

A comunicação formal  face a  face também é valorizada  pela  Comunicação e 

Administração, bem como o papel do líder formal neste formato de comunicação e o 

treinamento  desses  executivos  para  enfrentar  os  públicos  internos,  numa  espécie  de 

peão-training (muito próximo dos  media training,  onde os executivos são preparados 

para  enfrentar  os  profissionais  da  mídia).  Mas  estas  áreas  parecem não  ter  a  visão 

histórica  ou  contextual  do  seu  surgimento,  como  a  Sociologia  do  Trabalho  e  os 

Sindicatos. Comunicação também não indicou compartilhar das preocupações sobre as 

formações  de  sentido  ou  interpretações  a  partir  da  fala  de  um líder,  como  fizeram 

Administração  e  Psicologia  Organizacional  e  do  Trabalho.  Em um estudo  de  casos 

múltiplos  realizadas  nos  Estados  Unidos,  por  Nicholas  DiFonzo  e  Prashant  Bordia, 

também verificou-se a importância da comunicação formal face a face nos momentos de 

crise  da  empresas  aliada  à  transparência  nas  relações  empregador/empregado  (ver 

Capítulo  II,  p.  82).  Essa  transparência  também  foi  assunto  levantado  durante  nossa 

pesquisa, mas pode-se observar que a importância ao resguardo de informações sigilosas 

é uma preocupação maior nas empresas do que a comunicação aberta.

Finalmente, gostaríamos de registrar a aproximação percebida entre duas áreas de 

conhecimento:  Comunicação  e  Administração.  Sobre  a  rádio-peão,  esta  afinidade  da 
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Comunicação  com a  Administração  acontece  nas  causa  do processo,  no  conceito  de 

“boa”  rádio-peão,  na  percepção  dos  executivos  isolados.  Em  nenhum  momento 

registrou-se uma aproximação com a Psicologia Organizacional e do Trabalho ou com a 

Sociologia  do Trabalho  no que se  refere  aos benefícios  da rádio-peão em minorar  a 

angústia, ansiedade e insegurança dos funcionários, que seria uma visão importante até 

para o planejamento de ações e promoção do diálogo entre os vários níveis hierárquicos. 

A visão das lideranças formais e informais das duas áreas também é bastante próxima e 

até  alguns  conceitos,  observados na citação  dos  resultados  de pesquisa realizada  por 

Henry  Mintzberg  sobre  o  tempo  gasto  pelos  executivos,  feitas  por  Izidoro  Blikstein 

(Administração)  e  Elisa  Prado  (Comunicação)  e  a  diferenciação  entre  comunicar  e 

informar,  mencionada  apenas  por  Izidoro  Blikstein  (Administração)  e  por  Suzel 

Figueiredo (Comunicação).  Por último,  salientamos a visão de dois representantes da 

Comunicação – Afonso Champi e Elisa Prado – sobre a comunicação como negócio, 

feita espontaneamente pelos entrevistados.

Sem qualquer crítica à área de conhecimento da Administração, apenas propomos 

uma  reflexão  no  sentido  de  que  a  Comunicação  poderia  ser  mais  abrangente  e 

independente,  em sua  teoria  e  prática.  Se  a  Comunicação  se  aproximasse  mais  dos 

conceitos de outras áreas do conhecimento,  sua visão poderia ser enriquecida com os 

conceitos da Sociologia do Trabalho, observando os relacionamentos entre os grupos, os 

contextos em que se inserem as notícias, para não falar no entendimento dos conflitos 

nos locais de trabalho. Ou da Psicologia Organizacional e do Trabalho, observando mais 

de perto seus funcionários,  suas necessidades,  ansiedades e desejos, mesmo que para 

planejar estratégias e ações mais próximas dos funcionários. Ou dos Sindicatos, de suas 

representações  de  trabalhadores,  para  ouvir  melhor  –  não  no  sentido  de  “tomar  o 

cafezinho no chão de fábrica” como mostrou a pesquisa de Lucieneida Praun -, mas de 

participar do dia-a-dia da empresa. A Comunicação Organizacional continuaria dentro 

do “negócio da empresa” - que “não é benemérita” como afirmou Elisa Prado -, mas 

teria como um - pelo menos um - de seus objetivos, comunicar, e não apenas informar - 

como  afirmaram  Suzel  Figueiredo  e  Izidoro  Blikstein  (que  ministra  a  disciplina 

Comunicações Empresariais para alunos de Administração). 
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Há, portanto, uma sucessão constante do saber,
de tal forma que todo novo saber, ao instalar-se,

aponta para o que virá a substituí-lo.
Paulo Freire

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A comunicação  informal,  em  especial  a  rádio-peão,  ainda  vive  uma  fase  de 

descobrimento,  tanto  por  parte  da  Academia  quanto  por  parte  das  organizações.  A 

comunicação  formal  face  a  face  também.  Mas  estes  formatos  de comunicação  estão 

pulsantes no ambiente organizacional e não enrijecidos, paralisados enquanto buscamos 

entendê-los.  Eles  estão  em  constante  transformação,  influenciando-se  e  sendo 

influenciados, funcionando de formas diferentes de acordo com os diferentes contextos 

apresentados e conforme os atores interpretam seus conteúdos. 

A rádio-peão continua sendo temida – ou, pelo menos, olhada com desconfiança 

–  pelas  empresas.  E,  por  isso,  ainda  é  combatida  (talvez  não  acintosamente)  ou 

manipulada.  Empresas  tentam  mudar  seu  conteúdo  espontâneo  tentando  injetar  o 

noticiário formal na programação da rádio-peão e é preciso levar em conta a questão dos 

boatos  manipulados  (em  interesses  da  organização  ou  em  interesse  pessoal  dos 

produtores-ouvintes).

Apesar  disso,  a  rádio-peão  continua  tocando  sua  programação,  ajudando  os 

funcionários – os produtores-ouvintes - a entender ou dar sentido aos fatos observados 

dentro da organização,  principalmente  quando a comunicação formal  se  omite  ou se 

restringe à superficialidade. E ela também avança pelas novas tecnologias, sendo que os 

produtores-ouvintes  divulgam  suas  notícias  com  a  ajuda  dos  meios  eletrônicos  e 

ampliam seu  raio  de  ação  pelas  comunidades  virtuais  e  para  bem longe  dos  muros 

organizacionais.

Ao mesmo tempo, a comunicação formal face a face cumpre seu papel de veículo 

oficial  das  organizações,  mas,  muitas  vezes,  deixando  de  lado  características  que 

contribuiriam para a comunicação real, fomentadora do diálogo, da troca de idéias. E 

acaba  sendo  usada  apenas  como  uma  nova  fonte  de  repasse  de  informação,  de 

identificação  e  manipulação  das  lideranças  informais  e  dos  interesses  maiores  da 

organização.
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Pouquíssimas são as empresas que aproveitam esse formato de comunicação para 

aumentar o inter-relacionamento entre os funcionários de todos os níveis hierárquicos, 

deixando que a comunicação flua. 

Mesmo com todos  esses  prós  e  contras,  ainda  vale  estudar  e  pesquisar  esses 

formatos de comunicação. A princípio para compreender e, quem sabe, contribuir para 

uma forma mais participativa e democrática de comunicação dentro das organizações. 

Mas também para dar o sinal de alerta nos momentos em que elas se desviarem pelos 

caminhos não dialógicos. 

No Brasil,  a rádio-peão surgiu no final da década de 1970. É obvio que antes 

disso, a comunicação informal já povoava as empresas e os boatos organizacionais, as 

fofocas, os rumores tinham espaço garantido entre a comunidade interna. Mas foi com o 

movimento operário do final dos anos 1970 que a rádio-peão assim foi batizada e ganhou 

as características de comunicação dos trabalhadores, de credibilidade, de agilidade, de 

contar o que a empresa não conta. Com o passar do tempo e com a comunicação sindical 

face a face tornando-se comum dentro das organizações,  a rádio-peão também foi se 

transformando, perdendo o caráter de oposição a um regime ditatorial, mas continuando 

como uma fonte de informação e comunicação entre os funcionários das empresas.  

Já a comunicação face a face é mais recente. Claro que chefes se reuniram com 

subordinados em todos os tempos, com o objetivo de passar informações referentes ao 

trabalho. Mas a preocupação de dar contornos especiais a esses encontros e usar técnicas 

de persuasão e convencimento chegaram ao Brasil em meados de década de 1990, com 

as novas formas de gestão empresarial e a necessidade de envolver os funcionários com 

o negócio da empresa. 

Hoje, os dois formatos convivem juntos nas organizações e são parte fundamental 

da  comunicação  interna.  Se  avaliarmos  a  comunicação  face  a  face,  seja  formal  ou 

informal,  ela  irá  mostrar  características  muito  parecidas:  a  co-presença,  a  fala,  a 

comunicação não-verbal, entre outras, inclusive, em alguns casos, a cumplicidade e a 

sensação  de  poder  porque  ‘sabemos  mais  que  os  outros’.  Mas  se  podemos  detectar 

características semelhantes, não podemos dizer o mesmo dos objetivos e dos conteúdos 

desses dois formatos de comunicação. O objetivo da comunicação formal face a face está 

vinculado  ao  negócio  da  empresa  e  a  rádio-peão,  ao  negócio  dos  funcionários.  Os 

conteúdos também. Outra questão essencial é o papel do comunicador, seja ele o porta-

voz da empresa, o líder informal ou um dos produtores-ouvintes. Este comunicador pode 

provocar maior ou menor credibilidade, pode alimentar a rádio-peão ou não, pode inibir 
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ou  incentivar  a  participação,  pode  ser  responsável  por  provocar  as  mais  diferentes 

reações emocionais em cada um dos interlocutores ou do grupo. E tudo isto não apenas 

por suas palavras, mas pelo seu comportamento antes e depois do encontro, pelo seu 

estilo de liderança (no caso dos líderes formais ou informais), pela comunicação não-

verbal ou mesmo pela imagem que os demais funcionários têm dele.

As organizações, acostumadas a dar funções para tudo o que vive em seu interior, 

buscam uma função para a rádio-peão. Uma função que ajude a divulgar o noticiário 

formal. Esta seria também a função da comunicação formal face a face, conforme a visão 

empresarial. A substituição de uma pela outra – da rádio-peão pela comunicação formal - 

é uma tentativa das empresas na atualidade.  Tentar dissipar a névoa de incertezas da 

rádio-peão através da comunicação formal face a face também e outra tentativa. Este é 

um momento de tentativas, de transformações, de movimento constante.  

Neste  cenário  apresentado,  perguntamos:  os  funcionários  percebem todo  esse 

contexto,  os  conflitos,  a  manipulação,  o  papel  das  lideranças,  a  divergência  de 

conteúdos? Alguns podem perceber alguns desses aspectos, talvez não em sua totalidade. 

Outros podem avaliar que o negócio da empresa também é o deles. Uns desconfiam. 

Nem todos serão influenciados e repassarão a mensagem oficial. Alguns não repassarão 

a mensagem informal. Mais e mais dúvidas surgem.

Nossa  percepção,  hoje,  depois  de  realizada  e  analisada  toda  nossa  pesquisa, 

abrange dois aspectos: o universo comunicacional das pessoas que trabalham na empresa 

e o surgimento do que chamaremos de uma “nova” rádio-peão.

Quanto aos funcionários de uma maneira geral, pode-se perceber que eles estão 

cercados de informações. Por um lado, o noticiário formal da organização. Por outro, o 

noticiário oficial dos sindicatos46. Em nenhum desses diversos canais (cujos objetivos e 

conteúdos são opostamente diferentes) existe uma participação real dos funcionários das 

organizações como acontece com a rádio-peão.  A rádio-peão continua sendo o único 

espaço democrático onde produtores-ouvintes fazem parte do noticiário,  acrescentam, 

suprimem, entendem, interpretam e até erram... mas também acertam. A rádio-peão é o 

lugar  (um  lugar  sem  fronteiras)  onde  os  assuntos  e  preocupações  sobre  a  empresa 

circulam livremente. E é neste espaço que os boatos manipulados e os balões de ensaio 

tentam se infiltrar  e, muitas vezes, têm se infiltrado,  tendo como agentes empresas e 

46 Na íntegra das entrevistas (ver Anexos) realizadas com o vice-presidente da CUT José Lopez Feijóo e 
com o presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo Luiz Cláudio Marcolino estão relatadas boa 
parte da trajetória de construção da comunicação sindical no Brasil, desde a década de 1970, inclusive de 
seus principais canais de comunicação com os trabalhadores.
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sindicatos. Seria este o fim do único espaço democrático de interação e comunicação dos 

funcionários? Seria esta uma “nova” rádio-peão? Uma rádio-peão com infiltrações? E 

aqui abre-se uma brecha para nossa segunda percepção.

Hoje, avaliamos que os formatos de comunicação formal face a face foram, em 

parte, importados pelas empresas internacionais, juntamente com os novos modelos de 

gestão, e em parte pela observação da eficácia junto aos trabalhadores da comunicação 

sindical face a face. A rádio-peão, também observada e acompanhada pelas empresas, 

tem  sido  mote  para  a  criação  de  outro  formato  de  comunicação,  uma  espécie  de 

comunicação formal “informalizada”. Isto quer dizer, a comunicação formal tradicional, 

elaborada pela empresa,  mas divulgada através de líderes informais que recebem um 

tratamento diferenciado, VIP, da organização (são convidados para os encontros formais 

face  a  face  com  executivos  da  empresa  para  ouvir  informações  diretamente  dessas 

fontes). A participação desses líderes informais já é uma forma de convencimento, pois 

eles  estarão  em contato  direto  com a  cúpula  administrativa  da  empresa,  criando um 

sentimento  enganoso  de  pertencimento  a  um  grupo  privilegiado  e  também  um 

sentimento de poder, por receber informações importantes em primeira mão, através da 

conversa direta com os dirigentes da empresa. Mais do que a tentativa de substituir a 

rádio-peão, esta seria uma forma de criar uma rádio-peão oficial, uma rádio-colarinho-

branco  –  lembrando  a  expressão  “white-collar”  usada  por  John  Newstrom,  Robert 

Monczka e William Reif?

São possibilidades que merecem ser investigadas porque fazem parte das relações 

entre  organizações  e  funcionários,  entre  comunicação  formal  e  funcionários, 

organizações e comunicação informal, comunicação formal e comunicação informal e 

assim ao infinito, porque ao chegarmos ao final, as primeiras terão se transmutado e já 

serão outras as relações.

Aqui fica nossa contribuição, nossas reflexões e incentivo para que pesquisadores 

e  profissionais  de  mercado  continuem  a  investigar,  se  possível,  em  conjunto,  como 

procuramos fazer neste trabalho. O assunto é complexo e intrigante. Por isso mesmo, 

seria impossível dizer que foi aqui esgotado. Pelo contrário: mais dúvidas e suposições 

surgiram.  E  assim  continuará  sendo  porque  a  cada  dúvida  que  dissiparmos,  novas 

surgirão. Afinal, também somos produtores-ouvintes dessa transformação.
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ANEXO 1
Roteiro de Perguntas

a. Visão atual da rádio-peão
Qual o papel da rádio peão; principais características; em quais momentos está mais 
presente; por que os funcionários aderem; sua importância para os funcionários e 
para a empresa. 
b. Visão atual da comunicação formal face a face
Principal  motivo  para  o  surgimento;  qual  seu  papel;  principais  características  da 
comunicação; qual a participação dos funcionários; importância para os funcionários 
e  para  a  empresa;  comparação  com  outros  veículos  formais;  vantagens  e 
desvantagens.
c. Comparativo entre a rádio-peão e a comunicação formal face a 
face
O que há em comum e divergente entre esses dois formatos de comunicação; poderá 
haver uma simbiose entre esses dois formatos; as características de comunicação face 
a  face  (comunicação  verbal,  informação  dada  por  alguém  conhecido  dos 
funcionários,  co-presença  de  interlocutores)  podem  influenciar  a  credibilidade, 
compreensão  e  participação  dos  funcionários;  papel  da  liderança  e  da  cultura 
organizacional no surgimento de uma rádio-peão não-positiva.
d. Perspectivas
Como vê o futuro destas modalidades de comunicação: estarão mais fortalecidas ou 
podem cair em desuso; a comunicação transparente elimina a rádio-peão.
e. Cases
Conhecimento  de  cases  onde  os  protagonistas  foram  a  rádio-peão  e/ou  a 
comunicação formal face a face.
f. Comunicação ideal
Quais as características da comunicação considerada ideal dentro da empresa (seja 
formal ou informal)?47

ANEXO 2

Entrevista com Afonso Champi Jr.
Cargill Agrícola, em 29 de setembro de 2009

A princípio, gostaria que você falasse um pouco desses dois formados de comunicação: a rádio-peão e a  
comunicação formal face a face.
ACJ - A existência de rumores é algo que talvez seja muito difícil de você terminar com eles. Eu entendo 
que o rumor...  a minha preocupação não é competir com o rumor,  não é acabar com o rumor, mas é 
permitir que o funcionário tenha sempre uma informação em que ele possa acreditar, uma informação no 
tempo certo, e no formato adequado para que ele entenda o assunto – alguns um pouco mais complexos – e 
com isso faça um contraponto com aquilo que ele ouça no rumor. O rumor não se instala sozinho, ele 
dificilmente vem por criatividade de alguém em particular, mas ele recebe talvez, ele encontra um período 
fértil  muito mais  em momentos  de instabilidade,  no momento em que  – seja  por  que  razão for  –  as 
comunicações  da  empresa  não  podem  ir  no  grau  de  profundidade  que  poderia  levar  a  uma  melhor 
compreensão do assunto. Em outras palavras,  quando as pessoas estão predispostas a ouvir versões,  o 
rumor vai se implantar muito facilmente.

E se espalhar...

47 Esta última questão não foi considerada na análise dos dados coletados por não ter sido feita a todos os 
entrevistados. Apesar disso, as respostas coletadas estão registradas nas transcrições integrais das 
entrevistas (ver: Anexos 2 a 14)

162



ACJ - E se espalhar e aí quem repete o rumor está fazendo também uma interpretação sua em relação 
àquilo que ouviu. Como o que ele ouviu nem sempre tem um pé na realidade, ele acabará sendo distorcido 
a cada mensagem ou a cada mensageiro. Por tudo isso, competir com o rumor é uma luta inglória. A luta 
maior,  de  fato,  é  para  você  conseguir  ter  teu  funcionário  predisposto  a  ouvir  as  tuas  versões,  a  tua 
mensagem.  E  ao  mesmo  tempo,  o  funcionário  que,  por  esta  credibilidade  que  ele  tem,  ele  esteja 
preparado... muitas vezes a notícia da empresa não é uma notícia boa ou pelo menos não é boa para todo 
mundo, o tempo todo. Então, tendo a credibilidade ele sempre vai saber também que antes que aquela 
decisão  fosse  tomada,  se  procurou  explorar  todas  as  alternativas  que  pudessem  evitar  os  impactos 
negativos ou ainda que algo como isso, como aquela notícia ruim, sempre virá junto com uma preocupação 
sobre como mitigar aquele impacto ou ainda como tratar as pessoas com o respeito que elas merecem. 
Então, em resumo, o rumor, para mim, é algo que não deve ser a primeira preocupação. 

O segundo tema que você me pergunta, da comunicação face a face. Em primeiro lugar, ela é um dos 
pontos mais importantes do tripé da comunicação com o funcionário. Falando de maneira muito macro, 
nós podemos dividir em três grandes pontos de apoio. O primeiro deles é a comunicação formal, é aquela 
que é completa, tem o texto mais elaborado, uma linguagem apropriada para o nível de participação desses 
funcionários. Por exemplo, se estou falando com uma empresa de IT eu posso ter uma linguagem mais 
sofisticada, se estou falando com um pessoal predominantemente de um nível educacional mais baixo, eu 
tenho que também trabalhar com textos e frases mais curtas, palavras adequadas àquele público. Mas ela 
tem que estar completa e tocar de fato, de maneira a permitir uma informação na profundidade que o 
funcionário precisa ter ou desejaria ter. O segundo ponto desse tripé é a manchete,  é aquela que dá a 
principal  informação  somente,  e  que  desperta  no  funcionário  um interesse  pelo  assunto  que  está  se 
tratando. Esta manchete tem o propósito realmente de colocar na pauta de todos ou colocar um ponto de 
atenção a todos os funcionários que estão interessados naquela informação de que ela está disponível. 
Então a manchete  vai  levar  o  funcionário  que  tiver  maior  interesse  em buscar  uma informação  mais 
profunda. E o terceiro está na informação dada pelo gestor, ou a comunicação face a face. (...) Pegando o 
caso da comunicação face a face ela traz junto uma variável que é o ‘ouvir’. E junto ela traz uma segunda 
variável que é a ‘linguagem de corpo’. Ela traz junto todas as expressões faciais e toda a conotação que o 
gestor possa dar. Então, muitas vezes, uma notícia boa dada com uma expressão um pouco mais fria ela 
talvez não proporcione o entusiasmo que aquela informação poderia ter naquele funcionário.

A pessoa pode falar uma coisa e demonstrar outra...
ACJ  –  Exatamente.  Ou  ainda  que  ela  não  tenha  uma  expressão...  por  alguma  razão  aquilo  não  a 
entusiasmou. Vou pegar  o exemplo em que a notícia é muito boa para a empresa,  muito boa para os 
funcionários, mas não é boa para o gestor daquela unidade. Não se pode esperar que um gestor, por mais 
que ele seja leal, disposto a passar com naturalidade, com neutralidade, aquela informação, que ele possa 
omitir todas as suas emoções ao passar. Ao mesmo tempo, muitas vezes uma notícia que é ruim para o 
funcionário,  um  determinado  gestor  que  tenha  uma  visão  pragmática  em  relação,  por  exemplo,  a 
resultados, não possa se sensibilizar ou possa muitas vezes ao passar a informação se trai por o entusiasmo 
que  ele  tem com  o  resultado.  E,  por  tudo  isso,  é  possível  perceber  que  a  importância  da  fonte  da 
comunicação face a face é de fato muito mais ampla que propriamente se poderia avaliar como meio de 
levar uma mensagem. Essa mensagem vai das mais diversas formas. Outra questão muito importante que a 
gente colocou é ouvir, porque não só ouvir no sentido literal, que é também importante, mas o ouvir pela 
reação das pessoas, ter a atenção, muitas vezes, como fonte, como gestor, em perceber a reação que aquela 
mensagem está causando nas pessoas. Ali é possível já identificar se a compreensão foi correta ou não. 
Qual  o  potencial  de  se  gerar  rumores.  Ele  pode  perceber  que  determinado  impacto,  que  não  havia 
considerado importante, está acontecendo. Outro aspecto também é estar atento a ouvir no sentido de se 
dispor  a  responder  perguntas,  o  que  muitas  vezes  não  é  freqüente  porque  as  pessoas  têm uma  certa 
preocupação em que tipo de perguntas poderá vir, se eu – como gestor – estarei preparado ou não para 
respondê-las e se eu estou mesmo bem preparado para interagir com as pessoas. Então, tudo isso forma um 
contexto em que é inegável a importância que essa comunicação possa ter em relação à comunicação com 
o funcionário. 

E esta comunicação face a face talvez seja a mais evidente em que você possa ter essa troca com os  
funcionários e o funcionário tenha a oportunidade de perguntar para alguém em que ele acredite, em 
alguém próximo a ele...
ACJ – É verdade. E esse perguntar, esse interagir muitas vezes não vem de um formador de opinião, mas 
de um que é o mais desinibido, e muitas vezes ele traduz a informação ou a ansiedade, a preocupação do 
grupo como um todo. Então é importante que nesta comunicação o gestor possa identificar exatamente que 
tipo de pergunta está vindo, qual  o tipo de contexto em que esta pergunta está colocada,  que tipo de 
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manifestação ou provocação possa vir junto. Ou muitas vezes é o sentimento sincero de alguém que num 
momento de desabafo possa fazer. E isso permite identificar... você pensa “eu passei com muita clareza”, e 
por uma dúvida que é colocada, você percebe que a interpretação que está sendo dada é diversa daquela 
que você pretendia.

Voltando a falar um pouco de credibilidade, a rádio-peão tem uma credibilidade grande. Você acha que a  
comunicação formal face a face tem essa mesma credibilidade?
ACJ –  É difícil você analisar diretamente sem imaginar em que contexto isto está se colocando. Numa 
empresa que não tem regularidade na sua comunicação,  uma empresa que não constrói  essa ponte de 
contato com o funcionário, no momento em que ela vai fazer uma comunicação, nem sempre o funcionário 
entende  a  linguagem dela,  conhece  efetivamente  a  realidade  para  poder  tirar  daquela  comunicação  o 
proveito que ele precisa e, terceiro, se ele acredita de fato naquela fonte que está levando a informação. Ou 
seja,  alguém que nunca se comunicou comigo e de repente vem falar  diretamente...  tem uma questão 
ligada a contexto em que esta comunicação face a face ocorre e o próprio histórico de credibilidade e de 
base de confiança construída. Quanto ao rumor, se a gente fizer um paralelo com muito do que acontece 
com a imprensa sensacionalista... a imprensa sensacionalista sempre vai ter o seu lugar porque há muitas 
pessoas  interessadas  mais  nas  versões  do  que  no fato.  Um colega  jornalista,  em tom de brincadeira, 
naturalmente, dizia: “o fato em si não me interessa, vamos às versões”. Principalmente se a gente pegar 
culturalmente, o Brasil é muito voltado para um relacionamento, para as pessoas, esse contato latino é 
muito forte. Muitas vezes a preocupação com o outro se sobrepõe ao próprio fato. Então, dependendo da 
natureza  da  mensagem,  o  rumor,  as  interpretações  que  estão  sendo  dadas  acabam  alcançando  o  seu 
propósito. Quanto à credibilidade eu acredito que não, eu não vejo que... por mais difícil que seja, por 
menos regular que seja a comunicação na empresa, quando ela acontece, principalmente no face a face, 
uma liderança se colocar diante de um grupo de pessoas para comunicar algo, normalmente ele vai se 
sobrepor ao boato, ele tem a capacidade, sim, de se sobrepor aos rumores. É obvio que se eu for contumaz 
em levar mensagens pela metade, se tiver uma postura de refutar perguntas, se eu não tiver franqueza e se 
eu não for leal também como fonte, eu gestor, é natural que eu vou abrir espaço para outras fontes.

Também gostaria de voltar num ponto já citado que é a questão de competir com a rádio-peão. Para as  
empresas que não têm o hábito de se comunicar com os seus funcionários é difícil construir credibilidade  
e confiança. 
ACJ – É verdade. E olhando de maneira mais objetiva, o meu propósito de comunicação não é ser melhor 
ou pior do que o rumor, do que a rádio-peão. O meu propósito é levar uma informação clara, objetiva, da 
profundidade necessária  para o meu funcionário.  Quando eu começo a competir com a rádio-peão, eu 
mudo o foco da minha atividade e a partir daí eu corro o risco de ser manobrado, eu vou ser liderado e não 
liderar.  Então eu tenho sempre que  ter  um objetivo,  um caminho muito claro:  a  rádio-peão  deve  ser 
acompanhada,  mas  não  necessariamente  combatida.  É  muito  comum  nas  empresas,  perdendo  esta 
sensibilidade,  ficar  se  preocupando  em querer  chegar  antes  da  rádio-peão  ou o tempo inteiro  contra-
argumentar, tentar formalmente refutar uma determinada versão que corre pelos corredores. Dificilmente 
eu vou ter total controle dessa comunicação. Eu não sei se isso de fato está acontecendo ou não, eu não sei 
se devo criar fantasmas onde eles não existem. Portanto, ficar tentando combater isso é não permitir que eu 
dê passos consistentes no caminho que tenho que percorrer. 

Você  acha  que  esta  visão  mais  moderna  de  uma  comunicação  abrangente  vai  fazer  com  que  a  
comunicação formal face a face cresça e a rádio-peão caia em desuso? Ou isso é uma utopia?
ACJ –  Não sei se é utopia, não. Mas, primeiro, não sei se é possível fazer uma leitura das empresas, 
tentando colocá-las todas numa mesma cesta a despeito de suas diferenças culturais, sistemas de controle e 
mesmo estilo de liderança. Então acho que isso permitiria que nós separássemos todas as empresas. O que 
eu vejo é que a comunicação tem crescido de importância, mais e mais as empresas têm se conscientizado 
da importância disso, independente do estilo de liderança, do caminho que elas tomam. Porque, em última 
instância, isso significa um melhor ambiente de trabalho, um maior compromisso do funcionário com a 
empresa e consequentemente com os clientes dessa empresa. Portanto, estamos falando de negócio, não 
estamos falando de nenhuma outra linguagem, e tentando olhar isso do lado absolutamente pragmático do 
propósito da empresa. Mas é também o papel da empresa, ela ocupa um espaço importante na vida das 
pessoas. Todas elas estão, hoje, cada vez mais conscientes de como as pessoas podem ser tratadas e de 
como as pessoas, muitas vezes, merecem ser tratadas. Muito bem, daí pra frente começa uma interpretação 
um pouco distinta...  isso na prática se traduz numa determinada  forma a uma empresa que está mais 
disposta  a  se  abrir,  que  tem  um  estilo  de  liderança  talvez  mais  participativo,  tem uma  natureza  do 
segmento  em que  atua  que  permite,  que  dê  mais  espaço  a  isso.  Outras,  muito  menos.  Vamos  pegar 
exemplos de empresas com ciclos de investimento, ciclos de negócio mais longos, essas empresas tendem 
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a ter uma reação também muito mais tardia. Consequentemente vão ter uma interação ou uma demanda 
por  comunicação  muito  menor.  Se  pegarmos  uma  outra,  com  ciclo  curto,  como  uma  agência  de 
comunicação que tem que entregar uma resposta ao cliente em 24 horas. Se não tiver isso muito próximo, 
muito ligado,  se  a  comunicação  não tiver  uma presença  muito forte,  é  natural  que a  relação  entre  as 
pessoas não vai ser suficientemente forte, boa e acreditada a ponto de dar uma resposta em pouco tempo, 
que é necessário. Por isso que eu acho que olhar o segmento, as características culturais é importante. E 
respondendo objetivamente a sua pergunta, se isto pode reduzir a presença da rádio-peão, a importância da 
rádio-peão, sem dúvida nenhuma que sim. Elas vão criar uma base tamanha que dá cada vez menos espaço 
à rádio-peão.
Então, uma empresa que informa mais o seu funcionário, que tem essa preocupação com a participação  
do funcionário, que tem transparência é uma empresa que tema ganhar?
ACJ – É verdade. E quando você fala das empresas mais modernas, a gente poderia dizer que as empresas 
que tem de fato uma visão de longo prazo. A preocupação toda da rádio peão, que cria muitas vezes 
dificuldades para as empresas, muitas vezes estão ligadas às questões... você olha na história das empresas 
de longo prazo, aquela questão é absolutamente irrelevante. Quando eu me prendo demais ao curto prazo, 
eu acabo perdendo essa perspectiva.

Você acha que a rádio-peão é importante, é saudável para os funcionários? Ou ela é apenas negativa?  
Ou apenas positiva? Ou uma mescla das duas
ACJ – Acho muito saudável, sem dúvida, uma empresa é um organismo vivo, a empresa não são as mesas, 
as cadeiras, as paredes. A empresa são as pessoas que fazem. É aquele pessoa que atende o telefone, que 
está do outro lado da linha, é a pessoa com quem você interage. Então, no fundo, cada funcionário da 
empresa é que tem poder, sem que ele saiba, de representar a empresa, é o sobrenome corporativo que ele 
traz, independente do nível hierárquico, da posição, da função que ele tem dentro da empresa. Portanto, é 
alguma coisa que é sempre negativa?  Não.  É sempre positiva? Também não. É possível  que ela  seja 
contributiva para o processo? Sim e não. Ou seja, talvez todas essas, olhando na sua profundidade maior, 
são variáveis de uma relação de seres humanos. Se você considerar que nós não somos – e parafraseando 
um clássico do cinema da década de 20, o Metropolis, e essas mesmas imagens são usadas no vídeo The 
Wall, do Pink Floyd – você percebe que aquilo é que seria um ambiente sem rumor nenhum... aquilo não é 
vivo. E essa vibração não é a mesma numa fábrica de cultura mais asiática, ou de um outro contexto.

Você vê características semelhantes entre esses dois formatos de comunicação, a formal e informal?
ACJ – Tem realmente uma série de aspectos por ser uma comunicação de pessoa para pessoa. Então, tudo 
o que a gente falou da comunicação formal também está no rumor, está naquele que está multiplicando 
uma informação. É natural que uma ocorre num contexto mais subterrâneo, é aquela coisa “olha, tem algo 
aqui que está acontecendo”, naquele tom de confidência até, e, portanto ela ganha um espaço... “pôxa, o 
outro está me fazendo uma confidência, é sinal que fui digno de confiança”. Então tem alguns aspectos que 
são muito particulares  deste  momento e  desta  forma de comunicar.   No entanto,  as  duas  [formas de 
comunicação] contam com as mesmas variáveis. O bom contador de rumor é capaz de criar um verdadeiro 
tsunami na empresa porque ele cria uma instabilidade tamanha ou ele é capaz de solapar um terreno numa 
situação até positiva e de tal forma a comprometer o propósito. Então é natural que aí estamos falando de 
pessoas mal intencionadas, de pessoas com agendas próprias ou muitas vezes de pessoas que tenham, de 
fato, uma visão negativa das coisas. Não estou dizendo que estamos diante de pessoas críticas, essas são 
sempre bem-vindas, têm visões opostas e estas nos ajudam a encontrar melhores caminhos. Mas estamos 
falando aqui de pessoas com propósitos diferentes... não necessariamente ruins ou negativas, mas aí por si 
só  já  têm  uma  base  distorcida.  (...)  Acho  que  no  contexto  atual,  imagino  que  não  deva  mudar 
sensivelmente para  o  futuro,  ainda que nós imaginemos  toda essa facilidade  maior de ferramentas  de 
comunicação, ferramentas em que você se conectou no computador e, imediatamente, todos sabem que 
você está  on-line... [...] ao mesmo tempo que estão se criando ferramentas, do lado das mensagens, elas 
continuam sendo as mesmas variáveis que se consideravam antes, uma mensagem que tem uma estrutura 
bem feita, que tenha um conteúdo claro, utilizando uma linguagem adequada para cada público, por perfil 
de público, e ao mesmo tempo que possa ser um meio, pelo seu conteúdo, pela sua construção, de passar 
posicionamentos,  de passar  crenças  que a empresa acredita  – estou falando aqui do topo da pirâmide 
estratégica de qualquer comunicação – este conteúdo não muda seja por que meio for. Então, por esta 
razão,  mais  do  que  nunca  acredito  que  a  comunicação  de  pessoa  a  pessoa,  a  comunicação  feita 
diretamente, de uma outra fonte de carne e osso, ela continua tendo o seu espaço e o seu valor. 

Você  tem  algum  case,  alguma  situação  que  você  tenha  passado,  que  envolva  a  rádio-peão  ou  a  
comunicação formal face a face e que gostaria de comentar?
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ACJ – Tem uma que está descrita no meu livro, de como nós tratamos da crise vivida pela Parmalet, como 
nós tratamos aquela comunicação para os funcionários, aí para mim, profissionalmente e pessoalmente, é 
uma experiência muito interessante em que você testa no limite as tuas crenças... “ok, isso aqui vale, isto 
aqui vale”...  e num momento em que você está,  muitas  vezes até,  pisando num terreno escorregadio, 
continua valendo? É ali que você vai  testar realmente testar suas convicções.  E acho que ali  se pode 
encontrar um pouco disso.

Você pode contar um pouco dessa sua experiência?
ACJ – A Parmalat viveu a crise no final de 2003, uma crise financeira que começou na matriz, mas que 
depois acabou contaminando a própria estrutura das Parmalats ao redor do mundo. Então foi um momento 
muito delicado em que a própria gestão aqui no Brasil não detinha informações e, ao mesmo tempo, em 
momento algum se furtou a manter a coerência da comunicação com o funcionário. Não raras vezes se 
passou uma mensagem negativa que estava sendo dita sobre a empresa com a mesma franqueza e a mesma 
lealdade que se fazia no momento em que a empresa tinha seus planos bem desenhados, com o seu futuro a 
ser alcançado claramente desenhado também. Portanto, ali você testa de fato o seu limite sobre o quanto 
é... como é respeitar as pessoas. Em toda aquela situação existiam vidas de pessoas e famílias, existia uma 
comunidade  que  também  precisava  acompanhar  o  que  acontecia  na  empresa,  ainda  que  este 
acompanhamento tivesse lacunas de indecisões ou de definições e isso precisava ser dito também. Acho 
que isso é um exemplo também de como isso se testa. Gostaria de pegar outros exemplos também, ligados 
muito mais a situações em que a sua marca está sendo atacada e levar essa informação mesmo no auge da 
crise. Muitas vezes, se a empresa cometeu algum equívoco, não é um equívoco por si só, não é que a gente 
tenha aqui uma pitada mágica que tira simplesmente a responsabilidade sobre a conseqüência daquele 
equívoco, mas só o fato dela assumir aquilo, em lugar de ficar se preocupando em criar versões que não se 
sustentam nem no curto prazo, quem dirá no médio e longo prazo. Essa clareza de que “vamos  ficar 
vermelho uma vez só do que passar vergonha o resto da vida”. Se você tem que assumir uma coisa que 
está  mal  resolvida,  assuma  de  uma  vez.  E  mostra  como  estou  lidando  com  aquilo,  que  tipo  de 
conseqüência está trazendo, que eu já estou enxergando,  e como estou fazendo para poder mitigar  ou 
corrigir aquele erro. 

E nessa época você usou o sugerir o uso da comunicação pessoa a pessoa?
ACJ – Sim. Muitas vezes. Tanto diretamente, porque nestas horas é muito difícil as pessoas assumirem 
posições.  Nesse livro nós dedicamos até um capítulo inteiro para falar  um pouco de alguns perfis  de 
liderança que se revelam numa situação de pressão como esta. Então é natural que não dá para esperar um 
retorno ou uma clareza tão grande quanto a como tratar a comunicação com as equipes. Mas, sem dúvida 
nenhuma, tivemos exemplos extraordinários de lideranças que foram consistentes.

E por ser uma situação de crise, é uma situação fomentadora de muitos boatos... em que as informações  
externas chegam aos funcionários de todos os lados...
ACJ – Sim, você tinha as informações externas batendo nas portas, porque os jornalistas na porta, todo o 
funcionário que saía daquele escritório era uma fonte em potencial. E em momento algum nós tivemos 
alguma reação de funcionário que não fosse coerente,  que não fosse também de lealdade. Por que no 
fundo, nós estamos falando... a situação em si, era importante? Era... mas existia um contrato superior, 
uma coisa mais ampla de princípios compartilhados que naquele momento se mostrou muito forte. Para 
nós, se puder haver uma leitura positiva de tudo aquilo, esta foi uma delas. Também gostaria de dar outro 
exemplo, que pude viver em mais de uma empresa, não sei se felizmente ou infelizmente – acho que mais 
para infelizmente -, que é o momento em que se toma a decisão de fechar uma fábrica. A tendência natural 
é fazer da maneira mais rápida e indolor. Só que não adianta. O primeiro ponto é você ir de frente a todas 
aquelas  pessoas  e  comunicar  a  todos  o  que  está  acontecendo.  Então,  muitas  vezes  você  encontra 
sensibilidade do outro lado sobre a importância de se fazer isso, e não se discute mais, vai ser feito. Outras 
vezes, há aquela reação “mas é necessário? Mas eu é que vou lá dizer isso?” Sim, este é o momento que... 
é como o futebol, que a gente fala “pôxa o pênalti é o presidente que devia bater de tão importante que é”.  
Este é o momento em que de fato ele tem que assumir. E muitas vezes é uma liderança que vai desaparecer 
junto com aquela fábrica e junto com aquelas pessoas. É muito importante você perceber como as pessoas, 
na verdade, boa parte das vezes, ao perceber isso, agem com ética até o final. Agem com responsabilidade 
até o final.  Então, como eu disse,  não é uma situação nada fácil  você chegar  diante de um grupo de 
pessoas, e dizer que naquele momento está se participando uma decisão já tomada, portanto, não tem volta, 
de que aquela unidade vai desaparecer. E a experiência que eu tive em mais de uma empresa e mais de 
uma situação,  é  o  compromisso  do  funcionário  vai  até  o  fim.  É  de  você  olhar  uma  máquina  sendo 
desmontada, porque a fábrica está sendo transferida para outro local ou está desaparecendo e o funcionário 
preocupado em limpa-la para que ela vá limpa para o outro local. Um local que ele não vai trabalhar, que 
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ele não sabe onde é, mas eu não tenho dúvida que a comunicação sendo feita com franqueza, com lealdade 
e de pessoa a pessoa, respeitando o silêncio, a dor que aquilo está trazendo para as pessoas, foi um fator  
decisivo para este tipo de interesse.

Para finalizar, você consegue vislumbrar uma empresa que seja ideal,  no sentido da comunicação,  e  
como seria a comunicação face a face formal e informal?
ACJ  –  Primeiro,  no  mundo  ideal,  eu  imagino  que  essa  empresa  ideal  consegue  ter  um  grau  de 
compreensão  do seu  principal  conteúdo por  todos seus  funcionários.  Portanto,  vamos trazer  para  um 
ambiente mais...  em que as pessoas possam ter  acesso e ao mesmo tempo elas  têm, por ter acesso à 
informação, elas têm um grau de responsabilidade maior sobre aquela informação e sobre as demandas que 
ela possa gerar. Estamos falando também numa empresa ideal em que as pessoas têm uma consciência 
clara do que e como tratar a informação confidencial. Nesse contexto dessa empresa ideal a informação 
formal passa a ter seu ritmo próprio, sua dinâmica própria. E, portanto, o grau de ansiedade por uma 
informação é muito menor. E talvez nessa empresa ideal o rumor prospere menos. Ou, quem sabe, o rumor 
possa vir acompanhado de uma roupa diferente. Seja pela irreverência, seja por criar contextos que até, 
muitas vezes, contribuem para encontrar caminhos novos nessa empresa. Eu não tenho como, não posso e 
não poderei  talvez nunca,  proibir as  pessoas  de discutir  sobre algo que foi  comunicado.  Fazendo um 
paralelo  com  o  mundo  externo,  se  pegarmos  uma  mesma  notícia  escrita  em  dois  ou  três  meios  de 
comunicação  diferentes,  elas  ganham  roupagens  e  interpretações  diferentes.  Que  bom,  porque  o  ser 
humano não é tão uniforme assim, ele tem visões diferentes, diversidade de opiniões e ela, de fato, cria um 
ambiente muito mais rico. Então, essa empresa ideal vai ter um rumor que possa, boa parte das vezes, até 
contribuir para um caminho novo. Acho que é uma empresa que possa ser mais criativa, mais participativa, 
uma empresa em que novos caminhos podem ser encontrados a partir daí. Por que não? Se olharmos hoje o 
ciclo de vida dentro das empresas, as pessoas têm ciclos cada vez menores dentro das organizações. Não 
acho que isso é ruim ou que isso é bom. É um fato, seja por que razão for. Seja esse horizonte de cinco, 
dez ou vinte anos, se ele for todo tempo participativo e próspero,  que bom. Acho que os rancores,  as 
situações  mal-resolvidas  acabam sempre encontrando o seu próprio fórum para  ser  debatido,  elas  não 
contaminam o ambiente, não contaminam uma pessoa. Por que, no fundo, acho que o propósito de uma 
organização  –  além de  ela  ser  viável,  prosperar  nos  seus  objetivos  como empreendimento,  nos  seus 
objetivos  de  sobrevivência  no  longo  prazo  e  de  fazer  isso com responsabilidade,  com ética,  -  tem o 
propósito... e não consegue realizar isso... se não for com as pessoas. Se não for por meio das pessoas, não 
no sentido negativo de uso de pessoas, mas um “por meio” de realizar de tal maneira que as pessoas sejam 
os agentes disso, agentes ativos e não reativos.

ANEXO 3
Entrevista com Elaine Saad
Right Management, em 26 de outubro de 2009.

Recursos Humanos, hoje, tem também uma participação grande na área de comunicação interna?
ES - Totalmente.

A comunicação interna fica um pouco dividida entre Recursos Humanos e Comunicação Corporativa?
ES -  Depende da empresa e depende do tema. Quando um tema é geralmente uma comunicação mais 
institucional  ou  que  envolva  questões  de  marca,  normalmente  fica  mais...  envolve  marketing.  Estou 
falando de empresas  grandes  porque empresas  pequenas e médias não têm uma área de comunicação 
estabelecida, específica. Apesar de que todas essas coisas: rádio-peão, comunicação, etc, existem aonde 
tem duas pessoas. Porque é intrínseca do ser humano. (...) Quando os temas são mais inter-relacionados 
com RH ou, às vezes, a empresa tem por característica essa preocupação muito grande com a forma como 
as coisas são comunicadas, então ela joga essa área de comunicação, principalmente a interna, para dentro 
de RH. Então às vezes há uma separação entre a comunicação interna e a externa. Comunicação com o 
mercado, a área de RH só é envolvida se são questões voltadas a demissão, a contratação, esse tipo de 
coisa,  aos  trabalhadores  e  colaboradores.  Se forem questões  de marca,  não.  Então,  na  verdade,  achei 
interessante a pergunta: “qual o papel da rádio-peão?”. Eu digo assim: a rádio-peão não tem um papel. Ela 
é intrínseca.  Ela não é institucionaliza,  mas é.  Porque como eu te falei:  você tem a rádio-peão numa 
família... você não tem isso só numa empresa. Eu chego em casa, por exemplo, e a empregada já fofocou 
uma coisa para o jardineiro, que já falou para não sei quem, chegou no seu filho, que chega para você e 
fala...  isso é rádio-peão. Então para mim a rádio-peão no mundo organizacional  é como se fosse uma 
fofoca que... ou uma comunicação... é uma comunicação, não tem como negar, ela não é formalizada e de 
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certa forma, muitas empresas grandes acabam divulgando as coisas através dela quando acham que esta é a 
melhor maneira. 

A empresa costumeiramente usa os canais formais, mas tem alguns momentos em que é mais interessante  
usar o canal informal? 
ES – Eu acho que estrategicamente, às vezes, sim. Apesar de que eu não posso te dizer... que isso seja 
feito... pode até ser feito de uma maneira não intencional e que acaba sendo feito por um departamento ou 
por outro como um jogo político. Mas nesse sentido, não numa coisa organizada e combinada, mas uma 
questão muito mais de uma área decidir fazer isso versus a outra e etc. Por quê? Numa organização muito 
grande ela é muito politizada, como um país. Então às vezes você acaba espalhando coisas que são do seu 
interesse, do interesse daquela diretoria porque faz parte do jogo. E isso é intrínseco do ser humano, não 
adianta a gente  negar.  Não adianta dizer  para você uma coisa toda bonitinha “não,  imagina,  isto não 
acontece”, acontece. Agora, a rádio-peão é composta por coisas que são perigosas: ela é composta por 
pessoas que estão falando de coisas sem uma regulamentação. Então, o que acontece? Por exemplo, eu 
tenho uma característica,  sou uma pessoa X, então eu uso informação e eu passo essa informação da 
maneira como eu interpretei, então eu passo a informação com a minha característica de pessoa.  Você 
pode ter ao meu lado uma pessoa que não passa informação porque é mais introvertida, porque não tem 
interesse de passar. E você pode ter ali ao lado uma pessoa que passe a mesma informação de uma outra 
forma. Tem uma história que costumo contar e que é muito fácil de entender. Por exemplo, você é uma 
recém-contratada da Right. Então você senta ali e começou a trabalhar e eu sou a gerente geral. Ai alguém 
chega para mim e fala “A aquela moça a Kátia, é ótima. Todo dia pela manhã eu passo e ela está lendo 
jornal. Que menina fantástica, ela se instrui, ela lê, lê em detalhes. Parabéns, que bela aquisição.” Aí passa 
alguns dias, vem uma outra pessoa e diz assim “Elaine, aquela moça, a Kátia, que péssima. Não tem um 
dia que eu não passo lá que logo de manhã essa moça está lendo jornal. Ela não faz nada, não cuida do 
trabalho dela, só lê jornal.” O que eu quero te falar? O fato é o mesmo. A pessoa está lendo jornal. A 
maneira como a rádio-peão traz a notícia, para um escalão acima depende de como eu leio aquela atitude, 
de quanto eu quero beneficiar ou prejudicar o outro. Por isso que, quando uma empresa chega para nós e 
diz “a gente tem muita fofoca dentro da organização”... então o que nós orientamos os clientes, que são as 
empresas?  Como é que você acaba  com a fofoca?  Como você  acaba  coma rádio  peão  quando ela  é 
negativa?  Porque  ela  também  tem  um  lado  positivo,  ela  fala  bem  da  empresa,  quando  a  empresa 
parabeniza alguém, quando ela dá cesta de Natal, aí ela fala bem. Como você faz? Você faz a comunicação 
formal... então, por exemplo, tem uma fofoca de que um serviço odontológico vai ser cortado. Aí todo 
mundo fica falando e você solta uma comunicação formal. Sem mencionar nada sobre o que se estava 
falando.  Você  coloca  dentro  da  sua  comunicação  uma  parte  que  diz  “Em  relação  aos  serviços 
odontológicos gostaríamos de informar de que nada será alterado”. Acaba. A comunicação formal acaba 
com a informal. A informal foi criada justamente para... porque a natureza do ser humano é essa coisa de 
blá-blá-blá.  
(...)

As empresas, os clientes da Right, costumam comentar sobre a rádio-peão, pedir uma orientação?
ES – A Right atua nas empresas em vários momentos: momentos de desligamento, de desligamento em 
massa, de clima ruim, nesses momentos de crise ou de melhoria do ambiente justamente é onde a rádio-
peão  está  mais  exacerbada.  Uma  das  minhas  especialidades  é  essa,  eu  oriento  como  a  direção  da 
organização como ela comunica as coisas, com que periodicidade, de que forma sobre aqueles assuntos 
para acabar com isso daqui. Porque a única forma de acabar é quando vem uma mensagem lá de cima, 
formal. Não tem outra maneira. Não adianta você tentar acabar um boato com outro boato. Não acaba, 
você fica com dois boatos. Então, por exemplo, tem muito boato, muita rádio-peão quando há uma fusão 
de empresa, quando uma empresa está para ser vendida, ou sobre demissão... isso acaba com o clima da 
organização. Então, o que acontece? Nem tudo obviamente a presidência, a diretoria pode comunicar. Nem 
tudo. Mas o que a gente faz? A gente faz com que eles comuniquem o máximo possível. Mais do que 
naturalmente eles comunicariam. Justamente para minimizar ao máximo este efeito. Porque aí começa a 
rodar aquela coisa assim: “ah, ouvi falar que vai ter lista na parede, na segunda-feira e se teu nome tiver na 
lista...”. Se você tentar achar uma origem disso, você vai perceber que não tem, é impossível achar. E a 
origem muitas vezes não é uma origem maldosa. Não é que alguém acordou e falou “vou falar isso e 
pronto”.  É uma má interpretação  de alguma coisa  ouvida.  Então,  estou passando no corredor  e  ouço 
alguma coisa – que nem o jornal -, eu interpreto aquilo, chego no meu departamento e falo “vai ter uma 
lista na parede”.  Mas, na verdade, eu não ouvi aquilo. Mas eu interpretei  daquela forma. E aquilo vai 
triplicando porque aquela pessoa passa para outra e assim sucessivamente, da forma como ela quer, com o 
conteúdo dela. Então é inevitável e quando está instalado a única forma de acabar é se comunicar formal o 
máximo possível. Agora, é inevitável. 
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Em que momento a rádio-peão acontece mais?
ES – Justamente em momentos de crise onde as pessoas estão ameaçadas de alguma coisa. Ou ameaçadas 
de perder coisas ou de perder o emprego. E tem uma outra situação: quando é algum escândalo. As pessoas 
adoram escândalo. O fulano foi visto com a cicrana, o fulano tem caso com a beltrana. Isso tem tanto nas 
empresas... e mesmo que não tenha, os coitados acabam tendo. Isto é um problema porque às vezes até tem 
e às vezes não tem. 

No meu trabalho estou diferenciando os tipos de boatos organizacionais e estou me dedicando aos boatos 
que envolvem assuntos da empresa. As fofocas organizacionais não são o foco. 
ES – Ainda bem, senão você ia ficar louca... essas [as fofocas] têm o tempo inteiro. (...)

As fontes externas contribuem para a instalação da rádio-peão?
ES – Essas fontes que contribuem são quando esses assuntos estão rolando e vem algum assunto na mídia. 
Uma coisa muito ruim é quando, num caso de fusão, de venda ou compra de empresa, a mídia anuncia 
antes da empresa internamente. Essas são casos muito difíceis, que às vezes vaza para a mídia, a empresa 
não concluiu o processo internamente e não divulgou e o funcionário fica sabendo. Ele acorda, tem lá no 
jornal que a empresa tal se fundiu com a empresa tal... é a empresa dele e ele não está sabendo de nada.  
Ele chega para trabalhar e está todo mundo desesperado porque não sabe nem o que vão acontecer. E tem 
aqueles  que  nem  leram  no  jornal.  Ficam  sabendo  na  hora  ou  pelo  telefone,  e-mail,  porque  hoje  a 
comunicação é super rápida. Em um segundo, passou para todo mundo. Essa questão da fonte externa 
contribui de forma negativa em relação a isso ou positiva quando esclarece. O problema é que na maioria 
das vezes, ela não consegue esclarecer. O esclarecimento vem mais de dentro. 

E tem também a questão da credibilidade. O empregado não acredita mais na comunicação do gestor,  
que é uma pessoa próxima, do que na mídia?
ES - Depende da pessoa, depende do gestor e depende da relação. Você vai encontrar funcionários que tem 
uma relação de confiança extrema com o líder. Então o que o líder falar, ele vai acreditar de A a Z. Agora,  
tem funcionários que não têm essa relação com o gestor. Ele vai olhar desconfiado e vai dizer “aquele cara 
está me escondendo alguma coisa” e, na verdade, parte do nosso trabalho é ajudar as empresas a criar esta 
relação de confiança. Porque esta relação muitas vezes é estabelecida com o passar do tempo. E hoje em 
dia a gente tem um problema que muitas empresas estão vivenciando que um funcionário está aqui e o 
líder está nos Estados Unidos. Então você tem líderes e liderados que nunca se viram. Então como você 
cria relação de confiança... quase impossível. Então, tudo depende. Quando você fala de ser humano, você 
não tem uma linha, você não tem uma coisa que diz que funciona assim para todo mundo. Você tem 
sempre que lembrar que mesmo que você tenha uma base igual, para cada pessoa vai ter a natureza dela 
que vai dar aquele toque pessoal na forma que ela vai enxergar. Você já viu aquela caneca, tem muito nos 
Estados Unidos, que eles enchem até a metade e colocam a seguinte frase “As pessoas otimistas dizem que 
esta caneca está quase cheio e as pessimistas, que está quase vazia”? E a quantidade de líquido é a mesma. 
A pessoa otimista vê uma notícia e pensa que oportunidade ela vai ter com aquilo. A pessoa que é mais 
insegura, mais pessimista, vê a noticia e pensa no que aquilo vai impactar negativamente a ela. As reações 
das pessoas são completamente diferentes: uma vai reagir positivamente, pensando “nossa, eu vou agarrar 
esta oportunidade” e a outra vai reagir defensivamente e vai dizer “vou procurar emprego, vou ter que me 
mover para alguma coisa”.  E isso você  não pode desconsiderar,  não existe  nada disso que você está 
falando aqui sem você considerar a natureza de cada um. Não existe padrão. 

Porque os funcionários aderem à rádio-peão?
ES – Na verdade, eles não aderem, é a natureza humana. Você tem pessoas que vão divulgar  mais a 
fofoca. Pessoas que vão barrar mais. Aí você tem algumas características. Por exemplo, mulheres falam 
mais que homens. Isso é natureza do gênero. E você tem características individuais. Você tem pessoas que 
acabam usando esta informação até de uma forma pensada e inteligente e tem pessoas que só reproduzem. 
Tem pessoas que não reproduzem, tem pessoas que não estão nem aí. Tem de tudo. Acho que não é uma 
aderência consciente:  “vou aderir  ou não vou aderir”.  A pessoa não percebe.  Ela reproduz ou não, de 
forma inconsciente, a não ser que ela tenha uma intenção. E aí volta no início da nossa conversa: ela tem a 
intenção de fazer aquilo se espalhar. Mas normalmente ela faz de uma forma natural.

Talvez até por um sentimento de pertencer ao grupo...
ES – Exatamente. Tanto que tem muitas empresas até nós estamos fazendo isso aqui. Por exemplo, a gente 
criou um portal interno da Right aqui no Brasil, onde os funcionários fazem diversas coisas: eles brincam 
uns com os outros, fazem elogios, respondem pesquisa, a gente coloca coisas para vender ou comprar. Por 
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quê? As pessoas estão se interconectando cada vez mais. Quanto mais a empresa negar essa interconexão, 
pior vai ser. Quanto mais ela facilitar essa interconexão, melhor. Se ela puder, inclusive, tentar... não que 
eles vão deixar de fazer a deles, eles não vão sair do Orkut... mas eles vão ter uma outra forma de fazer... 
claro, de uma maneira talvez mais policiada, mais respeitosa, porque tem que ter um crivo, você não pode 
numa empresa deixar a pessoa falar o que ela quiser, não funciona... mas você pode incentivá-la a fazer 
esta comunicação de uma outra forma. Então, indicar livros, indicar filmes, indicar coisas bacanas, trocar 
um pouco essa necessidade que as pessoas têm por se inter-relacionar. Tem muitas empresas partindo por 
esse caminho. Ao invés de punir e dizer “que horror, você está no Orkut”... tentar estimular porque não vai 
dar  para  impedir.  Tem muitas  pessoas,  principalmente  dessa  geração  mais  jovem,  que  trabalha  desta 
maneira. Que busca informação, resposta, conhecimento através dessas redes. Então, se você proibir, eles 
não sabem onde ir. Porque eles resolvem os problemas que tem conversando com outras pessoas através 
dessas redes. E a gente tem que entender isso e aceitar como uma forma que ele tem de resolver. 

Essa questão do inter-relacionamento é até um gancho para falarmos da comunicação formal, mas a face  
a face. Você acredita que as propostas da comunicação formal face a face são também uma maneira de  
dar uma abertura maior ao funcionário para que ele tenha a informação e esse contato pessoal e não cair  
na comunicação informal, na rádio-peão?
ES – Eu acho que o face a face, como você está colocando, é a mesma razão pela qual você solta uma 
comunicação formal. A diferença é que o e-mail não tem tom. Então, quando eu digo para você “Kátia, eu 
não gosto de você” (falado num tom brando) isso tem um tom. Se eu gritar, “Kátia, eu não gosto de você”, 
isso tem outro tom. Se eu escrever, não tem tom. O que vai acontecer? Você vai ler no tom que você quer. 
No tom que você vai dar àquela frase. Então, quando você multiplica isso pelos milhões de e-mails, que 
estão sendo soltos por aí, e as milhares de situações conflitantes que ele tem gerado, que são justamente 
por causa disso porque eu escrevo uma coisa para você com pressa e não tem tom. Então você lê de uma 
forma que não foi aquilo que eu tinha escrito. Isso gera em você uma reação contra mim que não tem nada 
a ver com aquilo que eu tinha intenção. Então o face a face tem esta vantagem. Ele corta este problema, 
esse mal-entendido. Só que ele é mais difícil de ser feito. Por quê? Primeiro, porque ele é mais custoso... 
uma coisa é você reunir... por exemplo aqui na Right você tem 70 pessoas, é possível de fazer. Mais ou 
menos, porque tem gente em clientes... não é tão fácil. Agora, uma empresa que tem 10 mil funcionários, 
como ela  vai  fazer  isso?  Tem que setorizar,  mas quando você  setoriza,  você  começa a  ter  um outro 
problema: ou você pega uma pessoa e manda ela em todos esses lugares, para ter um alinhamento, ou você 
pega os 10 presidentes que vão comunicar, senta e tenta alinhar, porque cada um vai comunicar do seu 
jeito, ou você vai ter um problema. Porque cada um vai falar do seu jeito, do seu modo e no seu tom. Então 
você vai ter um outro problema, que não é não ter tom, você passa a ter o tom daquela pessoa. Então, é 
muito complexo. O que a gente aconselha? Se a empresa for muito grande e quiser fazer uma comunicação 
sobre algo muito delicado, é menos prejudicial, por exemplo, colocar todas as pessoas da fábrica... vamos 
supor que tenha 10 fábricas no Brasil... põe todos no refeitório, põe um telão e põe o presidente daqui de 
São Paulo falando para todos. Isto é menos perigoso do que pegar cada diretor de fábrica e fazê-lo tentar 
reproduzir a palavra do presidente. O face a face, eu acho que você tem que ampliar não necessariamente 
presencial, a pessoa estar no mesmo local, mas ampliar esta comunicação oral, nem que seja remota. Isso 
sim é muito mais efetivo que a rádio-peão, principalmente se feito por uma pessoa só. Por quê? Porque 
você diminui os agentes que estão interferindo naquele processo. Mesmo que seja feito virtualmente. Isso é 
uma coisa que a gente orienta. É melhor chamar todo mundo, colocar e ouvir a mesma coisa mesmo que 
seja via um telão, do que tentar falar... “não eu vou aqui pessoalmente falar...” e falar uma outra coisa. Não 
é muito legal. Então o face a face para mim fica mais nesse sentido, ele é muito importante, reduz o ruído, 
ele alinha, ele dá oportunidade, principalmente se ele é um a um, do outro fazer perguntas – que na rádio-
peão você não tem uma coisa formal. Se eu chego para você e conto uma fofoca e você pergunta para 
mim, é uma fofoca informal, é uma conversa informal. Se eu estou sentando com você e falando “olha, a 
situação da empresa é esta. Nós estamos fazendo isso e nosso objetivo é esse”, eu estou dando a você a 
chance de falar “bom, mas e se acontecer aquilo”... então é muito mais efetivo. Só que, mais uma vez, ela é 
muito gostosa, mas em termos de tempo das pessoas, em termos de deslocamento... Então não adianta eu 
falar aqui para você “olha, isso é perfeito, é fantástico”, porque não é viável. Não é viável mais. Se você 
não colocar este viés, da viabilidade, vai ficar incompleto. Você vai fazer um trabalho onde as pessoas vão 
ler e vão falar “é lindo, mas não dá para fazer”. Porque o eletrônico não custa nada e é rápido. Então a 
gente tem que usar formas que combinem o eletrônico com o face a face, e viabilize. Agora, o que não 
pode tanto aqui [a rádio-peão] quanto aqui [a comunicação face a face] é se omitir. Acho que esse é o 
ponto que você tem que pegar. A omissão da comunicação aumenta isto aqui [a rádio-peão] e se for uma 
notícia ruim gera ansiedade nas pessoas, gera reações e quanto mais passa o tempo, pior fica. Então, uma 
empresa deve comunicar,  seja face a face,  seja por e-mail, seja remotamente,  seja como for, ela deve 
comunicar sempre, o tempo todo, tudo o que ela puder. É isso o que a gente diz para os clientes. OK, se 
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você  não  pode  comunicar  que  a  empresa  vai  ser  vendida,  eu  entendo.  Está  negociando,  não  pode 
comunicar. Mas você pode comunicar que a empresa vai passar por um processo de transformação. Porque 
isso todo mundo sabe. Você vai dizendo “olha, como todo processo de transformação, tem coisas que vão 
mudar, coisas que vão ficar igual”.  Você vai dando mensagens que vão preparando a pessoa para um 
processo de mudança. (...) E você vê que muitas pessoas de nível alto têm medo de falar qualquer coisa, 
então eles acabam se fechando e não falam nada. E aí, quando você não fala nada, você cria um buraco na 
cabeça das pessoas. Este buraco é preenchido pela fantasia... tem pessoas que não agüentam esse buraco. 
Então a pessoa mesmo cria uma coisa que veio da cabeça dela. Vou dar um exemplo: estou numa empresa 
que está passando pó um processo, eu acho que a empresa vai ser vendida e ninguém me fala nada. Daí 
meu marido  está  numa  situação  parecida,  com uma empresa  de  outro  setor.  De repente  acontece  na 
empresa dele e eu penso “vai acontecer igual na minha”. Aí eu chego no dia seguinte na minha empresa e 
digo “gente, sabe o que aconteceu na empresa do Paulinho? Aconteceu aquilo, eu acho que vai acontecer 
isso aqui”. Aí você lê aquilo e fala assim “eu acho que ela está sabendo de alguma coisa, ela sabe que vai 
ser vendida essa empresa”. E eu viro para a pessoa do lado e falo “olha, sabe o que eu ouvi... sabe o que 
aconteceu lá? Vai acontecer aqui”. Então começa... pronto, começou! Do nada... sabe aquele ditado que 
diz que “um boato quebra um banco”? É mais ou menos isso. (...) Se você for uma pessoa formadora de 
opinião, que tem um certo crédito, e um número de pessoas que você consegue influenciar, você quebra 
mesmo. São dois segundos. Começa do nada, da fantasia de alguém... não é da fantasia, é da interpretação, 
ela fez um link na cabeça dela, ninguém comunicou nada, ficou um vazio e no vazio ela colocou o que ela 
queria.

E você  tocou  num  ponto  importante  que  são  as  lideranças  informais  dentro  da  empresa.  Um líder  
informal tem esse poder de persuasão...
ES – Ah,  tem.  Tanto  positivo quanto negativo.  Isso  é  uma coisa  que a  gente  estuda  muito,  que é  a 
liderança  positiva  e  a  negativa.  Você  tem a  pessoa  que naturalmente  influencia  os  outros,  porém ela 
normalmente influencia por um lado positivo. E você tem a que influencia por um lado negativo. Que ela 
usa as... não é intencional... mas ela usa os próprios componentes dela, que são componentes “negativos”, 
para pegar uma informação e dizer “o que vai acontecer aqui é péssimo” e aí ela convence mesmo. Porque 
ela é persuasiva, ela tem o poder alto de persuasão e isso é interessante porque independe do cargo. Não 
estou falando de posição, estou falando de natureza. Ela vai para uma pessoa e fala com uma convicção, 
até porque ela acredita e ela acaba fazendo o outro acreditar e vai rolando. Você sabe que uma vez... 
depois acabou não dando certo, mas me ligaram de um seminário e me disseram “Elaine a gente está 
pesando em fazer uma palestra sobre fofoca nas empresas”.  Na hora eu pensei “gente, mas fofoca nas 
empresas? O que eu vou falar sobre isso?” Depois que eu desliguei, pensei, “olha, mas é um tema tão 
rico”. E é super rico porque é o tempo inteiro. E quanto... vou falar uma coisa importantíssima que eu acho 
para você colocar no seu trabalho. Quanto mais alto o cargo, mais distante você fica de saber o que está 
rolando. Mais isolado você fica. É diretamente proporcional. Tanto que quanto mais alto o seu cargo, você 
tem que manter algum link com a rádio-peão. Se você não mantiver, você não fica sabendo de nada. Não 
chega na pessoa, fica completamente isolado. 

E como a pessoa faria para fazer esse link?
ES – Ela tem que ter a presença de alguém, ou a secretária, ou o RH, mas ela tem que perguntar. “O que 
está rolando? Que fofoca está rolando?” É importante para o líder saber. Assim, saber no bom sentido, 
para pode fazer essa parte [a comunicação formal face a face]. Porque se ele achar que não precisa saber... 
por exemplo, “ah, deixa eles fofocarem... só estão fofocando besteira”... Isso não é bom porque muitas 
vezes o que está sendo dito são coisas que têm a ver com a organização. Por exemplo, uma vez eu tive um 
cliente que teve um problema: alguém começou a falar que estava com um problema de caixa, mas não 
tinha problema de caixa. Então as pessoas começaram a dizer que ele iria atrasar o salário. E começaram a 
fofoca.  Então ele começou a ter pedidos de demissão e não sabia por quê.  E ele tão ingênuo “nossa, 
sempre tratei bem as pessoas”. E era uma bobeira, uma coisa que surgiu não sei de onde. Então ele teve 
que fazer uma comunicação, teve que mostrar balanço da empresa, porque é uma situação em que esse tipo 
de comentário é perigoso porque você não tem como provar. Então ele teve que fazer uma comunicação 
mais oficial, envolver contador para segurar. Foi uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, que alguém, 
não sei por que... às vezes a pessoa está passando no corredor e houve alguém do Financeiro falar assim 
“estou sem caixa para pagar o negócio hoje”, que é uma coisa normal, você está sem caixa hoje porque o 
dinheiro vai entrar amanhã. Aí a pessoa pega aquilo, não entende nada de finanças e fala “a empresa está 
sem caixa”, pega a frase pela metade, e chega no departamento e fala “você não sabe o que eu ouvi: que 
não tem dinheiro”. Aí o negócio começa e é muito grave. E sabe o que é pior? Sabe quem sai primeiro? 
Quem é  melhor...  esse  é  o  problema.  Porque  quem tem a  melhor  qualificação,  quem é  o  talento  da 
organização, consegue trabalho rápido. Por isso que a rapidez para transformar isso [a rádio-peão], nisso [a 
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comunicação  formal  face  a  face]  tem  que  ser  muito  importante.  E  esse  canal  que  eu  te  falei  de 
comunicação entre a liderança e a rádio-peão é importantíssimo porque na hora que começou o tá-tá-tá, 
alguém deveria ter falado para ele “olha, estão falando isso” para ele tomar a medida rápido, soltar uma 
comunicação. Tanto que quando ele soube, ele fez isso, mas demorou para ele saber. Porque às vezes tem 
um Recursos Humanos que também está distante, e as pessoas tem medo de falar porque pode mandar 
embora se for mentira. 

E as pessoas, para chegar nesses postos mais altos, têm receio de ir contar uma fofoca para um diretor...
ES –  Exatamente. Elas dizem, “não vou”. Resumindo, sempre que você puder fazer a comunicação de 
forma mais explícita...

Você diria transparente?
ES – Eu tomo um pouco de cuidado com a palavra transparente porque nem sempre a empresa consegue 
ser transparente. Por causa dos problemas em que ela tem que ser sigilosa. Mas o quanto mais transparente 
e com uma periodicidade maior, se ela tiver num momento de crise, é importante. Agora quando você diz 
sobre as vantagens e desvantagens da comunicação face a face quanto aos outros veículos, eu te digo que 
as desvantagens é que ela é muito cara, dependendo da estrutura da organização. Ela leva tempo, leva 
tempo de gente cara... você tem que pensar: um executivo que tem um salário alto e que perdeu duas horas 
para fazer uma comunicação, você está gastando um recurso alto da organização... deslocamento e tudo 
isso. Então, não necessariamente a comunicação face a face tem que ser pessoalmente, mas ela precisa ser 
feita pelo menor número de pessoas possíveis para que não tenha o problema de desalinhamento. Você 
precisa que ela seja pontual, esclarecedora e direta, que ela tenha uma linguagem adaptada... Isso é uma 
coisa que a gente treina muito o pessoal para fazer porque quando você vai falar para um operário de 
fábrica é diferente do que falar para um grupo de gerentes. Você pode falar a mesma coisa, mas você tem 
que adaptar um pouco a linguagem, as palavras, as frases, porque se não, ou fica péssimo num ou fica 
péssimo noutro.  Para os  gerentes  você  usa  uma argumentação  diferente,  mais  de business,  e  para  os 
operários você usa argumentações mais simples, mas você está dizendo a mesma coisa. Por isso, se você 
puder treinar a mesma pessoa, você adapta a linguagem dela e se ela for um bom comunicador, aí facilita. 
Se não for, como eu já tive situações em que o presidente da organização disse “sou péssimo, não quero 
falar”,  é  muito difícil.  Então,  ou tem uma pessoa  de Recursos  Humanos que  faz  o papel  ou a  gente 
convence a pessoa a fazer. Faz um treinamento, dá uma orientação, alguma coisa assim. Ou ele fica ao 
lado, para anunciar...  a presença é importante. A presença para dizer “estou de acordo com o que está 
sendo falado”. Por exemplo, recentemente a gente teve uma situação onde a fábrica ia fazer uma demissão 
grande e o presidente da fábrica é uma pessoa que não fala português. Ele fala espanhol arrastado e ele 
falou “eu não consigo porque é uma comunicação muito difícil e eu não me sinto a vontade para fazer para 
um pessoal tão simples de fábrica.  Eu acho que vou ficar nervoso e eles não vão entender”.  Era uma 
situação extrema que eu compreendi perfeitamente. Então nós treinamos a moça de RH e ele ficou ao lado 
e ao final ele falou algumas palavras. Então você tem que entender determinadas limitações. Porque você 
colocar a pessoa numa situação de muito stress, mesmo que seja um líder top, a pessoa fica acuada é muito 
ruim. Tem que fazer uma coisa muito tranqüila porque se for um negócio ansioso... Agora, para dar uma 
fechada, eu acho a rádio-peão é “inimatável”... será que existe isso? É imortal... É impossível... Por quê? 
Você tem esse problema, você comunica esse e vem outro. Vou te falar uma teoria minha: as pessoas 
precisam ter do que falar. Isso diverte as pessoas. Uma pessoa que não tem de quem fofocar, fica sem 
graça. É verdade, a gente gosta de fofoca. Mulher gosta mais que homem, mas homem também gosta. Só 
que a natureza da fofoca é diferente. Ontem teve jogo, eu parei o carro e os dois manobristas estavam 
falando de futebol... falavam mal do jogador, que fez não sei o que. É um tipo de rádio-peão... eles têm a 
informação correta? Não, estavam falando do que eles acharam. Então, é necessário para as pessoas e eu 
não acho que não seja saudável, eu acho que é saudável desde que não prejudique alguém. A intenção de 
não ter, de uma empresa ter uma comunicação tão transparente, tão alerta que não exista rádio-peão, é 
impossível. Todo mundo gosta de falar mal de chefe... é verdade, se não tiver uma coisinha para falar mal 
do seu chefe, fica sem graça trabalhar. Então deixa falar... desde que não seja ofensivo, etc, deixa falar. 
Tira sarro, brinca,  dá apelido, faz parte.  Então, essa comunicação não adianta querer acabar com isso, 
porque... fica tão transparente que perde a graça. A necessidade é de estar falando algo que não posso falar. 
Por isso que a rádio-peão fala e por isso que eu falo: a forma de você controlar isso [a rádio-peão], via isso 
[a  comunicação  face  a  face]  é  assim:  o  que  você  quer  que  pare  de  ser  dito,  você  tem  que  usar  a 
comunicação formal. O que você não quer porque não te faz mal, deixa falar. Não fala nada. Porque eles 
querem continuar falando. Porque na sexta-feira eles querem sair e tomar um chopp e falar “ah, você viu o 
que aconteceu?”. Faz parte porque a gente é assim. 
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Para finalizar, gostaria de propor um exercício de imaginação. Numa empresa considerada ideal, que  
tivesse uma comunicação ideal, com funcionários ideais. Como seria a comunicação formal e a informal  
nessa empresa?
ES – A formal seria uma comunicação periódica, no mínimo semanal ou quinzenal, informando para todo 
mundo o que aconteceu recentemente na organização, pelo menos duas reuniões anuais que dissesse às 
pessoas qual a estratégia da organização, para onde ela vai, que ponto ela está, qual o futuro, porque as 
pessoas precisam saber: do boy até o presidente. Eu estou aqui e estou indo para lá. E tudo o que for 
emergencial, que seja comunicado em 24 horas, no máximo. Isso seria o ideal. A informal eu acho que não 
existe um ideal porque ela é natural. Ela vai acontecer. Você não tem como evitar, você não tem como 
administrar, você só tem como encerrar determinado assunto dela. Você não tem como impedir e acho que 
não é saudável impedir. Psicologicamente, as pessoas precisam disso. Elas precisam achar que existe esse 
outro mundo. É assim que eu penso. Porque só o mundo real: eu venho trabalhar, eu sei qual a estratégia 
da empresa, eu vou para tal lugar, eu termino o meu trabalho, começo às 8h, termino às 6h e vou para 
casa... é muito chato. Você pode comparar isso com a mesma razão pela qual as pessoas vêem novela. As 
pessoas vêem novela, elas sabem que é fantasia, sabem que aquilo não existe, mas elas têm emoção. Elas 
têm emoção quando vêem novela, quando assistem filme, quando lêem um livro. Por que essa fantasia? 
Por  que  eu  choro  quando a  Maya  não ficava  com o Raj...  de  verdade,  eu  tenho uma emoção.  Só  a 
realidade, o real, é cansativa. A gente precisa de realidades paralelas para aliviar o mundo real. Para mim, 
essa comunicação informal faz parte disso, faz parte de outras realidades imaginativas que aliviam aquele 
trabalho e alegram... porque é divertido. Na maioria das vezes, se você for reparar, os assuntos da rádio-
peão, com algumas exceções, são divertidos. Eles são sobre apelidos, eles são sobre coisas engraçadas, 
sobre fofocas, eles não são maldosos. São divertidos... ou são assuntos da empresa que... tudo bem, isso 
faz parte. Mas alivia aquele dia-a-dia. Não tem que se incomodar com isso. Como gestor, você tem que 
deixar acontecer porque é da natureza da pessoa. É como se negasse essa natureza. Já pensou, você chega 
em casa, ao invés de ver a novela, o filme, lê um livro, você só vai ver Jornal Nacional. (...) Se você como 
gestor não entender e não participar... eu acho que pode participar, dar risada junto... para você não ser 
excluído. Desde que não tenha maldade, que você não esteja fazendo uma coisa pejorativa a alguém... mas 
sabendo que tem coisas que você vai ficar isolado. Porque como eu falei: falar mal do chefe faz parte. 

ANEXO 4
Entrevista com Elisa Prado
Tetra Pak, em 30 de outubro de 2009.

EP – O que eu queria te contar é o seguinte: a Tetra Pak é uma empresa global. Ela está em mais de 165 
países. Tem 20 mil funcionários... é um número pequeno para o tanto de mercado que a gente trabalha. E 
nós temos dentro da área de comunicação... a área de comunicação tem uma importância muito grande 
dentro da empresa... tem um vice-presidente sentado no Board...

De comunicação?
EP –  É. Coisa rara... costumo citar isso porque realmente é uma coisa rara. O  Jorgen Haglind, que é o 
chefão da área de comunicação no mundo todo, ele senta no Board  da empresa.  Ele aprova todas  as 
estratégias,  os  planos  de  Marketing,  de  Comunicação,  de  tudo  do  mundo  inteiro.  Então,  por  isso,  a 
comunicação tem uma importância muito grande dentro da empresa.   E uma coisa que já faz parte da 
filosofia da empresa, o DNA da empresa, é a comunicação entre as pessoas, entre os mercados. Então nós 
temos uma facilidade muito grande e existe um incentivo dentro da empresa em fazer esse relacionamento 
acontecer. Então é uma empresa que dá muito treinamento, exige esse treinamento presencial, qualquer 
pessoa aqui já foi duas, três vezes para a Suécia, duas ou três vezes para a Itália, porque lá nós temos um 
centro de treinamento, e assim por diante. Então todas as áreas tem esses encontros para trocar idéias. 
Então o que é feito aqui no Brasil, muitas vezes é utilizado como modelo em outro lugar do mundo. Essa 
troca de experiências na comunicação interna é muito bem vista e muito incentivada dentro da empresa. A 
gente tem um termo o “copy with proud”, que significa copiar com orgulho. Então a gente vive dizendo 
“ah, que linda a sua experiência, vou copiar com orgulho”. A gente faz exatamente igual, com os mesmos 
moldes e tudo o mais. Então esta uma comunicação que é feita internamente, no grupo, e que é muito 
incentivada. Já faz parte da cultura. E a importância que a comunicação tem dentro da empresa e, dessa 
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forma, acaba incentivando muito. E a comunicação como uma área, uma função muito estratégica, por 
estar onde ela está posicionada. Sempre voltada... e as pessoas de comunicação nos países estão ligadas ao 
presidente do país, e que tem uma atuação muito local. Só que a organização é feita por clusters, por 
exemplo, eu sou responsável pela comunicação, não só no Brasil, mas por todo o cluster Central and South 
America, que é a América Central e Sul. Nós não falamos América Latina porque o México não faz parte. 
Então o México fica para o lado dos Estados Unidos e Canadá e a gente fica do Caribe para baixo. Então 
nós temos um grupo de sete  pessoas que nós cuidamos,  temos a responsabilidade de toda a América 
Central e Sul. E eu tenho uma pessoa de comunicação nos países. Temos escritórios, que a gente chama de 
mercados, nesses mercados – os mais importantes – nós temos uma pessoa da área de comunicação que se 
reportam a mim, pontualmente, e se reportam ao presidente da empresa, funcionalmente. E essas pessoas 
têm  a  função  de  fazer  toda  a  parte  de  comunicação  interna  com  grande  ênfase.  Menos  ênfase  na 
comunicação externa. Porque é uma empresa B2B. Porque é uma empresa muito voltada para o cliente e 
nosso cliente é, por exemplo, a Nestlé. Esse é o nosso cliente. É a Parmalat. Essas caixinhas todas que 
você vê aqui (mostrando a decoração da sala de reuniões) são todos os nossos clientes e é para eles que a 
gente faz toda a nossa comunicação. Então, se você pega dos 100%, 70% é comunicação interna porque a 
empresa quer fazer com que os funcionários... essa é a nossa missão na comunicação interna: fazer com 
que os colaboradores entendam o negócio da empresa e façam com que a gente cresça cada vez mais. Não 
é conhecer por conhecer, conhecer por incentivar, por ser bacana trabalhar. Não. Porque tem uma função. 
Você conhecer bem a empresa, o negócio da empresa, você produz mais e melhor. Por isso a função de 
comunicação interna é muito importante. Dentro da comunicação interna nós temos mais 25% do que a 
gente faz é para o cliente, relacionamento com o cliente, que é o B2B, como a gente chama. Atividades, 
fazemos muitos eventos regionais, as publicidades, tudo é feito para o cliente. Então você raramente vai 
ver uma campanha da Tetra Pak na rua, nas revistas e tudo o mais, porque a gente está sempre fazendo 
junto com os clientes. Então vamos voltar para a comunicação interna que eu acho que é o teu foco e é  
bem o foco da empresa também. Então, nós estamos aqui trabalhando...  e o modelo que eu sigo é um 
pouco do modelo que é feito global, que é repassado para os clusters e que eu repasso para os mercados.  
Não tem nada rígido. Obviamente que é feito muito caso a caso, dependendo da cultura do país, tudo existe 
um... a gente chama de template, uma forma de fazer, uma cultura que existe dentro da empresa, que ela é 
repassada. Não necessariamente exigida que aconteça. Então o que acontece? Nós fazemos normalmente 
uma reunião anual, em qualquer lugar do mundo, a gente reúne todas essas pessoas que são responsáveis 
pelos clusters, são geralmente 7 ou 8 pessoas, e a gente define um pouco do que vai fazer naquele ano. 
Este ano, eu queria enfatizar um programa maravilhoso que nós fizemos de comunicação interna que nós 
chamamos de Live Tetra Pak, que significa Viver Tetra Pak. Porque tudo o que eu vou falar para você de 
comunicação interna é um “já te vi”. Porque as atividades... eu vou te mandar uma apresentação com todas 
as nossas atividades de comunicação interna... então você vai ver lá a nossa revista, a nossa Intranet, todo 
um comunicado que chama-se Comunicado do Presidente,  quando tem coisas  para falar  ele  vai  ter  a 
palavra do presidente, tem coisas que a gente grava com ele e ele fala na Intranet,  tem o Café com o 
Presidente, com 10 selecionadas pessoas que uma vez a cada mês ele faz um café com essas pessoas da 
área do chão de fábrica, ele passeia pela fábrica... então tudo isso é lugar comum.

Isso já acontece normalmente, não é novidade nenhuma para vocês.
EP – Não é novidade nenhuma, porém, às vezes, é novidade para outras empresas. Mas na Tetrak Pak é 
uma coisa muito comum porque na agenda do nosso presidente e dos nossos diretores a comunicação 
interna é muito presente. E a face a face, principalmente. Porque a outra, minha área de comunicação, 
minha equipe,  é  a gente  que faz.  Tem por exemplo, o canal  aberto  com o presidente,  então qualquer 
pessoas escreve para ele.
Na Intranet?
EP – Não, no e-mail. Via e-mail. E nós, da área de comunicação, recebemos também uma blind copy, uma 
cópia cega, nós... normalmente, o que a gente faz? Se o presidente está aqui e pode responder em dois dias, 
ele responde. Se ele não está aqui, se ele está fora, porque ele vive fora, nós respondemos e aprovamos 
com ele.

Então tem um mecanismo para que isso aconteça?
EP – Tem. Tirando tudo isso, que é o nosso dia-a-dia, eu queria contar para você o que foi o Live Tetra 
Pak. O Live Tetra Pak foi um programa global, idêntico, que foi criado na Europa, em Londres, por uma 
agência, para a nossa área central, que tinha – e tem porque eu ainda estou fazendo esse programa – temos 
ainda terça-feira que vem estou indo para Ponta Grossa para fazer mais duas sessões, uma vai começar às 
1h da manhã. 

Por que esse horário?
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EP – Porque é o turno da noite. O que é o Live Tetra Pak? Vou mandar um texto para você que eu acho 
que seria... isso acho que é uma coisa absolutamente inédita, nunca vi em lugar nenhum. Então ele foi 
criado globalmente, esse grupo foi lá para a Suécia, nós fomos treinados por essa agência a sermos os 
facilitadores desse trabalho. Esse trabalho é voltado para os 20 mil funcionários. Nenhum funcionário pode 
ficar de fora.

Aqui no Brasil, são quantos?
EP – São 1.500 pessoas, que estão em duas fábricas e em vários escritórios. Então, nas fábricas a gente 
já... aqui em Monte Mor, que nós temos uma fábrica, eu já fiz 6 sessões... eu não, um grupo de pessoas. 
Nós treinamos um grupo de facilitadores, senão a gente morre louca porque é um programa de 4 horas. 
Não é um programa de 1 hora.  Agente pára a fábrica e a pessoa vai para lá.

O que muita empresa não está disposta a fazer, que é parar. Muitos vêem como prejuízo parar a fábrica...
EP – Exatamente. Então, ele tem o objetivo de fazer com que as pessoas conheçam o negócio da empresa 
e façam toda a parte de integração. Os pontos principais desse programa: primeiro, é estratégia...  falar 
sobre estratégia do grupo; segundo, falar sobre os valores; e falar sobre a marca. Esses são os três pontos 
chave que tem esse programa. E é um programa que é muito recheado de vídeos, brincadeiras, jogos, tudo 
o mais. São geralmente dois facilitadores por sessão. A sessão dura 4 horas e essa sala que a gente monta 
foi tudo feito lá fora também... e isso a gente acabou desenvolvendo, os banners, tem todo um trabalho, 
uma ambientação que tem que ser respeitado. (Elisa Prado desenha, em seu bloco, os banners em volta da 
sala), as pessoas ficam aqui... aqui tem um palco, uma tela grande, e aqui, então, os dois facilitadores. Vai 
chegar uma certa hora, que eu, como facilitadora, chamo o presidente, a pessoa mais importante, para fazer 
uma entrevista. Eu faço uma entrevista com ele, faço três ou quatro perguntas para ele e depois a platéia 
pergunta para ele. Então a platéia pergunta qualquer coisa.
Tem um número limitado de pessoas para participar?
EP – 100 pessoas. No máximo. Se não você não consegue ter essa integração. Então o que é interessante 
ver no programa e eu tenho o script dele... que eu posso te passar... é que as pessoas não ficam sentadas e 
nem quietas nem um segundo. As mesas são redondas, as pessoas conversam, discutem esses três pontos 
que eu acabei de falar... então, o que acontece? Dentro da estratégia... ah, e cheio de vídeos. Eu tenho, por 
exemplo, uns 18 vídeos que eu passo. Então é uma sessão muito interativa, dinâmica. Quando acaba, você 
diz “uai, acabou?”...  e são 4 horas. Dentro da estratégia, quem abre esse vídeo é o presidente mundial, o 
CEO mundial da empresa,  falando: “Olha esses dois que estão aí, que vocês estão vendo na frente de 
vocês, esses caras foram escolhidos para ser meus porta-vozes. Eu quero que vocês respeitem, façam o que 
eles estão pedindo para vocês, vai ser divertido, etc”. E dá um “blá” sobre a estratégia, a estratégia da 
empresa, onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, etc. E aí entra nesses três pontos [aponta no 
papel as palavras ‘estratégia’, ‘valores’ e ‘marca’]. É um programa muito, muito interessante que faz com 
que as pessoas saiam – e eu tenho em vídeo - o que as pessoas falam sobre ela. (...) No meio disso, quando 
a gente vai falar de marca, da importância que tem a marca, tem uma brincadeira muito legal que eu faço 
um... para explicar a importância de uma marca eu faço um leilão de um i-pod, de uma outra coisa. Porque 
eu começo o leilão com um MP3 vagabundo. E as pessoas começam dar R$ 3,00, R$ 4,00, R$ 5,00. Aí eu 
mostro na tela que eu estou, na verdade, leiloando um i-pod. E aí triplicam as coisas. E aí a gente faz um 
the briffing falando porque a marca é tão importante, onde ela agrega, porque é tão importante a gente 
cuidar da marca da empresa,  etc. Então, chega uma certa hora em que a gente vai falar sobre marca. 
Marca...  a nossa marca tem três, quatro pilares que é a questão ambiental, a questão de bem-estar, de 
clientes... e aí a gente coloca no meio da mesa das pessoas um cartaz branco só com o logo... o logo da 
empresa... e peço para as pessoas criarem um anúncio baseado nesses quatro pilares. Ela pode escolher 
qualquer  pilar,  o  ambiental,  o  social,  etc.  Dessas  últimas  sessões,  o  que  aconteceu?  Vieram  idéias 
maravilhosas dos funcionários. Então nós estávamos... eu estava na sala com o nosso presidente lá e eu 
brinquei, eu falei: “olha, gente, nós vamos utilizar isso aqui nas revistas. Vamos utilizar os anúncios de 
vocês nas revistas”. Brincando, porque eles tinham que ir lá, apresentar lá na frente, dizer porque estavam 
utilizando  aquele  desenho,  aquela  coisa.  Aí  o  que  aconteceu?  Os  trabalhos  foram  tão  bons  que  a 
brincadeira virou verdade. Porque nós acabamos de ser apontados pela Exame como uma das 20 empresas 
mais sustentáveis do Brasil. E nós vamos colocar na Exame o anúncio dos funcionários, que fizeram lá 
naquele dia. Então a agência de publicidade nossa, que é a Ogilvy... nós pegamos, reunimos, os de Ponta 
Grossa e os de Monte Mor, demos para a agência e a agência, então, fez a seleção do melhor de Ponta 
Grossa e de Monte Mor. E esses anúncios serão publicados... digamos que esse é um orgulho não só da 
empresa de receber esse prêmio, mas também dos nossos funcionários e tal, em apresentarmos o trabalho 
que foi feito. Então eu estou colocando isso como foco para você porque acho que você precisa de algo 
que saia realmente desse lugar comum, desse rame-rame que as pessoas fazem de comunicação. Porque 
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uma coisa que eu acredito muito é que o tradicional já não agrega mais. Ele não pressiona, não faz você 
parar para pensar. (...)

De uma maneira geral, no mercado, a comunicação formal face a face tem mostrado um crescimento? 
EP – Eu acho que ela demanda muito tempo. E demanda muita boa vontade dos executivos. Então ela não 
é fácil. Porque nós somos comunicadores e eles não são. Eles estão voltados para o negócio, o tempo todo 
eles têm que resolver, tem que fazer, etc, tem que fazer a empresa dar lucro. Eles estão voltados para esta 
questão. Então, muitas vezes, não se coloca como prioridade a comunicação. Então quando eu digo que 
deveria ser... o valor da comunicação interna é muito grande...  o que você deve fazer, o que eu sugiro 
normalmente  que  as  pessoas  façam,  ao invés  de  utilizar  uma pessoa  como grande  comunicador,  que 
normalmente é o CEO, você utilize toda a diretoria. [...] O funcionário acredita no chefe dele, a pessoa que 
está acima dele, o chefe dele. Claro que tem uma possibilidade do CEO, mas quem tem credibilidade é 
aquele que está ao seu lado, é o seu chefe. Essa pessoa precisa receber um tratamento muito grande de 
liderança para saber liderar e conduzir estas pessoas. Hoje, a função do líder é comunicação, quer dizer, 
80% da função dele é comunicar, passar para baixo. É importante passar para baixo, para todas as esferas 
da empresa a mesma comunicação. Outra coisa que eu queria falar para você que é importante, é essa 
questão da comunicação informal, do chão de fábrica...

Da rádio-peão?
EP – Rádio-peão. O nome é rádio-peão. Ela existe no mundo inteiro. Até na Tetra Pak Suécia tem rádio-
peão.

Só muda o idioma...
EP – Só muda o idioma porque somos todos seres humanos. E nós todos somos bisbilhoteiros, querendo 
saber e tudo mais. Uma forma que a gente identifica, não de neutralizar ou de monitorar a rádio-peão, mas 
uma forma que a gente tem para passar as informações que a gente quer, da forma como a gente quer, para 
baixo... ou, desculpa, acima dessa rádio-peão... você tem, geralmente, líderes natos.

Os informais ou os formais? 
EP – Informais. São os líderes natos da empresa. Eu chamo de líderes natos. São pessoas que, às vezes, na 
produção, entre 600 pessoas, você tem duas.

E eles se destacam?
EP – É. Porque eles dão piti, eles falam, eles metem a boca, eles não sei o que lá e tal. Então, essas pessoas 
elas são, para você e para nós, área de comunicação, vitais. Porque elas, bem informadas, elas disseminam 
o que é bom para a empresa.  Então, esses cafés da manhã que eu contei  para você,  essas 10 pessoas 
selecionadas... eu sempre coloco uma dessas pessoas aqui num café desses.

Para elas receberem uma informação de uma fonte...
EP – Absolutamente fidedigna. Então é assim... e muitas vezes você não tem essas lideranças informais. 
Você tem que formá-las. Então para formá-las, você identifica. O próprio chefe... aqui nós temos, na nossa 
fábrica, as fábricas geralmente tem um gerente de fábrica... O cara que está lá, manda em tudo, conhece 
todo mundo... e essas pessoas identificam quem tem mais condições de fazer isso. E também você tem que 
ter pessoas que sejamos líderes do bem, né? Porque você tem também os caras do mal. E esses caras aqui é 
que precisam ser utilizados [aponta no papel a palavra “Bem”]

Os do bem.
EP – Do bem.

E os do mal?
EP – Não há condições de eles serem neutralizados. Eles vão sempre existir. Mas é o que a gente fala: a 
gente tem um trabalho grande na Tetra Pak que é fazer uma divulgação sobre os benefícios do leite. A 
Liliana, que trabalha comigo... porque 80% do nosso negócio é leite... então a gente está muito focado no 
aumento do consumo de leite. Então a gente fala nisso o tempo inteiro dentro dessa empresa. Nós não 
somos uma empresa de leite, mas falamos de leite o tempo todo. Então a Liliana, é muito engraçada e é de 
comunicação também, e ela diz o seguinte. “Liliana,  como é que nós vamos neutralizar esse bando de 
gente que está falando mal do leite?” Então ela diz o seguinte:  “Você jamais vai neutralizar, deixa as 
pessoas falarem, você tem que aumentar o número de pessoas que falam bem do leite”. Então esse pessoal 
do mal aqui, vai continuar sendo do mal, a gente não consegue... e muitas vezes essas maçãs podres, como 
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a gente fala, na primeira... – é maçã podre porque elas estando junto com os outros acaba envenenando, ela 
apodrece quem está do lado dela – essas pessoas são normalmente eliminadas. 

Pelo próprio grupo? Não? 
EP – Às vezes sim, às vezes pela própria empresa.

Demissão mesmo?
EP – É. Aí você tem, por exemplo, um corte, um grande corte que você tem que fazer na produção. Aí 
você sabe quem você vai eliminar. Então por isso que eu digo que a comunicação ela é muito estratégica. 
Eu  estou  falando  de  coisas  para  você  que  são  muito  estratégicas.  Eu  não  estou  falando  de  fazer 
comunicação para as pessoas ficarem sabendo o que nós estamos fazendo, etc. Estou falando de coisas 
ligadas ao negócio da empresa, para fazer com que a empresa produza mais e melhor. Esse é o negócio da 
empresa.  Não  é  benemérita.  A  empresa  tem que  ganhar  dinheiro,  tem que  mandar  dinheiro  para  os 
acionistas e as pessoas que estão aqui tem que levar isso a sério. Tem que trabalhar, tem que fazer a coisa 
acontecer. Nós temos essa função: de fazer cada vez mais que as pessoas estejam mais bem informadas 
para produzir mais e melhor. Sem poesia. E quanto mais a gente fizer isso, mais ligado ao negócio a gente 
vai estar. Que quando a gente quiser fazer poesia, não vai funcionar... eles vão deixar sempre a gente de 
lado fazendo (...)

A rádio-peão, então é vista como uma coisa negativa? Ela trabalha só negativamente? Ela pode ser  
saudável para os funcionários? O que você acha?
EP – Não. Não. Ela pode ser saudável como pode não ser. Mas ela existe e não tem como neutralizar. É 
algo que você tem que lidar com. E tem que lidar para o bem. Você tem que trazer isso para o seu bem. É 
isso o que eu te expliquei. Trazer para o benefício da empresa. 

Então, no caso, fortalecendo a comunicação formal face a face é uma maneira até de tentar substituir...
A palavra não é substituir. Mas você dar subsídios para boa... para uma rádio-peão mais positiva. Ou pelo 
menos com informações mais fidedignas. Porque não existe mais, hoje, falta de transparência dentro de 
uma empresa. 

Você dando uma informação transparente, objetiva, clara para os funcionários, você está alimentando...
A rádio-peão de uma forma positiva. Aí vem lá o maçã podre e fala para os outros diz “não, esses caras aí  
ganham dinheiro e não pagam nada pra gente”, sabe, essas coisas assim, não paga, não paga etc e a hora-
extra. Então, se as pessoas, todas, estão alinhadas com a informação, vão haver pessoas que vão achar que 
a informação está errada. É negativo, é positivo, mas vão ter os dois lados. Pelo menos um dos lados tem a 
informação...  todos  os  lados  têm  as  informação  correta  e  uma  informação  alinhada.  Então  tem  que 
comunicar muito, muito mesmo com os funcionários, gerar credibilidade. Quando um diretor fala uma 
coisa ele precisa cumprir. Tem um trabalho interessante que os diretores fazem aqui na área de... nós temos 
também um equipamento de processo, a gente faz processamento de alimentos, não é só embalagem. Esses 
equipamentos de processo têm uma área que é o Processing Solutions, que a gente chama. Tem o diretor 
da área que ele faz um programa chamado “Blah”, toda sexta-feira, na primeira hora, às 8h30... o pessoal 
chega às 8h, às 8h30 ele põe o pessoal tudo de pé, é um lugar imenso e fica todo mundo de pé e ele... ou 
ele conta ou ... sempre tem alguém organizando essa reunião Blah que tem que chamar alguém, tem que 
convidar...  eu já  fui  convidada  para  ir  lá e  falar  sobre  comunicação,  outro é  convidado para  falar  de 
lançamento de algum produto. 

ANEXO 5
Entrevista com Izidoro Blikstein
Fundação Getúlio Vargas, em 25 de setembro de 2009

O senhor também é consultor de empresas? Tem vários contatos com as empresas?
IB –  Sim,  desenvolvo  trabalhos  de  consultoria  e  de  treinamento.  A  consultoria  visa  a  montar  um 
treinamento. Primeiro eu faço um diagnóstico da empresa, em termos de comunicação, para localizar as 
qualidades  e  os  problemas  e  depois  faço  o  diagnóstico  dos  problemas  e  sugiro  uma  proposta  para 
minimizar ou resolver os problemas. Em geral, visando a melhoria da comunicação oral e escrita.

A comunicação oral é, então, um ponto importante nas empresas?
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IB – É um ponto importante, fundamental. É um lugar comum mencionar a observação de Mintzberg que 
diz que o executivo passa 80% do seu tempo falando. É a comunicação oral... em reuniões, em entrevistas , 
em apresentações,  em colóquios,  em contato  com clientes,  com a  mídia,  ele  está  falando.  Falando e 
escrevendo, mas a escrita hoje, de uma maneira esmagadora se faz por e-mail.

Qual o panorama atual da rádio-peão nas empresas e na área acadêmica?
IB – O melhor estudo que conheço feito aqui no Brasil foi de um orientado, o Marison Cardoso, que 
produziu um mestrado na área. (...processo de escolha do tema Rádio-peão...) E no próprio trabalho dele 
ficava evidente o seguinte:  se nos Estados Unidos,  a  questão da rádio-peão,  rumours ou  grapevine,  é 
levada muito a sério, não é o caso do Brasil. No Brasil ainda não se levou devidamente a sério, mesmo 
porque uma reação muito comum quando há respingos da rádio-peão no ouvido de alguém, a reação é 
essa: “ah, isso é boato, não liga, isso passa, etc”. Isso em senso comum nas empresas, porque uma área de 
comunicação corporativa na empresa leva a sério, leva em conta e procura lidar com o boato, investigar a 
origem do boato. Não entra o problema de verdade ou mentira. Entra o problema da existência do boato. É 
preciso identificar as raízes, de onde surgiu, porque surgiu e ao auscultar o boato como um médico ou 
analista faz um diagnóstico, fazer um diagnóstico: o que ele significa no contexto geral da empresa. E aí 
podemos usar o aparelho teórico e metodológico da lingüística e da semiótica. A semiótica lida exatamente 
com signos,  sinais,  símbolos e indícios ou índices.  A semiótica lida com índices e procura explicar  o 
funcionamento de tal interpretação que fez interpretar dessa ou daquela maneira. Portanto acho que ainda 
está por se desenvolver um sério trabalho de pesquisa sobre a questão da rádio-peão aqui no Brasil. Digo 
que nos EUA é levado muito a sério até por razões pragmáticas. A questão, por exemplo, da comunicação 
no período da guerra.  Era preciso saber avaliar a permanência do boato, o alcance dele, porque ele se 
originou. No estado nazista se desenvolveu uma teoria do boato. Tudo isso foi pensado pelo teórico, pelo 
filósofo do nazismo, o Joseph Goeblles. Ele imaginava que uma forma de influenciar a opinião das pessoas 
era manipulando boatos. “Era o judeu fulano de tal que matou isso” E a coisa se espalhava pelo meio da 
população.  Portanto a  questão da rádio-peão é muito séria.  Porque ela  é  usada  como uma verdadeira 
ferramenta  de  comunicação  no  estado  nazista.  Lá  já  começa  essa  manipulação  da  rádio-peão.   E  os 
americanos entenderam bem esta questão.  Por exemplo, no filme “Patton:  herói  ou rebelde” tem uma 
guerra de boatos. Porque de um lado, o Rommel, na África, espalhava o boato que ele iria esmagar as 
tropas do Patton e o Patton ria porque ele tinha muitas informações e sabia por onde atacar o Rommel. 
Então  havia  toda  uma  manipulação  de  boatos  também  que  chegavam  de  uma  ou  outra  forma  para 
amedrontar, para assustar. Então era uma arma, é uma ferramenta, e que tem várias raízes e origens e vale 
a pena nos debruçar sobre o tema.

Hoje, nas empresas, a rádio-peão continua sendo uma arma, uma ferramenta para manipulação.
IB – Pode ser uma arma ou uma ferramenta. Mas é preciso examinar uma tipologia porque há diferentes 
tipos de rádio-peão. Pode haver a rádio-peão manipulada, pode haver a rádio peão espontânea que surge 
por determinadas razões, é preciso analisar os fatores, o contexto, etc. Dentro das comunicações internas é 
claro que sobra espaço para a comunicação informal. Sendo que a rádio-peão ela ronda a organização o 
tempo todo, ela é um tipo de comunicação informal. Mas nem toda comunicação informal é rádio-peão. 
Cabe estabelecer essa distinção.

A rádio-peão como pode ser definida na organização?
IB – Ela é um tipo de comunicação informal que nasce a partir de determinadas condições, que posso 
enumerar. Primeiro há vários nomes para a rádio-peão: rádio corredor, rádio-banheiro, rádio-refeitório... 
que é um espaço informal. As condições da rádio-peão: um tipo de comunicação informal que se faz num 
espaço propício para isso. E qual é esse espaço? É o cafezinho, refeitório, banheiro, corredor. Ou é a casa 
das  pessoas  também.  Eu  volto  do  trabalho,  encontro,  amigos...  ou  a  rua,  ou  o  metrô,  o  carro.  Não 
necessariamente dentro da organização. Eu chamaria de espaço propício, favorável. A sala de trabalho, 
como esta, não são favoráveis à rádio-peão.

Porque as pessoas estão separadas...
IB – As pessoas estão separadas e além disso, as paredes têm ouvidos. Mas pode até ter rádio-elevador. 
Por exemplo, havia uma idéia de que algumas pessoas poderiam ser mandadas embora numa organização. 
Ao tomar o elevador, um colega disse para o outro: “Algumas cabeças vão rolar”. Pronto, ligou a rádio-
peão. Então essa é uma primeira condição. Ela é necessariamente e inevitavelmente informal porque ela 
escapa de toda a estrutura de hierarquia, cargos, funções na empresa. Aqui [no material didático] estou 
comentando que na comunicação formal, nas organizações, as informações não podem circular soltas, de 
um modo caótico. Elas deve seguir toda uma hierarquia de cargos, funções, relações entre atividades, etc. 
Se não se perguntará ao funcionário como ele foi à sala do diretor dizer que a comida estava ruim no 
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refeitório? Não se admite...  tem uma seqüência.  Então para burlar essa seqüência,  e aí esta a primeira 
condição para a rádio-peão...  é romper.  A rádio-peão é uma ruptura.  Romper com estrutura formal da 
empresa. Vamos supor que num churrasco, o funcionário encontro o diretor e sob efeito de alguma bebida 
etílica, ele diz: “Olha a sua secretária, não sei não... se eu fosse o senhor dava uma olhada...” E isso é num 
churrasco, uma coisa informal. Há também o rádio-bar, aqui perto, por exemplo, tem um bar e a gente 
encontra pessoas da escola batendo papo lá... isso mostra o alcance da rádio-peão. A rádio-peão é uma 
manifestação da natureza humana. Da necessidade de comunicação e expressão. Eu não posso me cingir 
aos estreitos limites da estrutura formal da empresa. Eu preciso me manifestar. E isso é tanto verdade que 
quando se quer ter um controle absoluto do indivíduo, a idéia é cortar a rádio-peão, cortar esse espaço 
favorável. Exemplo:  Fahrenheit 451 ou o 1984. A televisão estava dentro da casa do sujeito, ele não  
tinha nem como comentar com a mulher o que tinha sofrido na fábrica. No 1984, e no Fahrenheit  
também,  era  impossível  haver  um bate-papo informal.  Então  para  haver  o  controle,  desfazer  esse 
espaço  favorável,  propício  e  agrupamentos.  Aliás,  no  período  da  ditadura  militar  no  Brasil  era  a 
primeira coisa que se fazia era proibir aglomeração em praças públicas porque as pessoas começam a 
falar.

E as empresas? Elas tem essa visão de ‘vamos acabar com a rádio-peão’?
IB – Eu só queria completar dizendo seguinte, que talvez nos ajude a encaminhar algumas das grandes 
questões sobre a peão-peão. Eu falo da condição favorável, dessa ruptura com a estrutura formal, a rádio-
peão é própria da condição humana de necessidade de comunicação e expressão agora, como é que pode 
surgir a rádio-peão. Essa é uma questão que eu gostaria de observar. O Marison trata disso na dissertação 
dele,  mas  fazendo  uma  síntese  do  modo  que  encaro  a  rádio-peão,  há  um pressuposto  básico  para  o 
surgimento da rádio-peão que é o funcionamento da nossa percepção. Nós temos uma percepção e essa 
percepção  capta um fato,  um objeto uma pessoa,  e  a  nossa percepção  é guiada  por nosso repertório. 
Repertório é um conceito chave que está por trás de tudo isso. Então nós temos um determinado repertório 
que guia a percepção e eu vejo um fato. Por exemplo, o diretor que está saindo no pátio do estacionamento 
e põe a mão no ombro de um subalterno, um gerente, e vão conversando com a mão no ombro, depois se 
despedem, etc. Conforme o repertório da pessoa que está observando, ela pode perceber esse fato dizendo 
o seguinte: “olha, eu acho que ele é o próximo a ser promovido ... estou percebendo que há uma amizade 
entre os dois...”. Ou pode até perceber outras coisas, aquela mão no ombro ele pode interpretar como uma 
aproximação homossexual. Depende do repertório.  Talvez o servente da fábrica não tenha o repertório 
para perceber esse aspecto de homossexualidade, mas talvez ele interprete que – desculpe a expressão - 
“fulano de tal é um puxa-saco”. Aí ele encontra um colega e na conversa “e aí como está a situação” “ah, 
não sei, essa empresa. Acho que não fico mais aqui, porque tem muito puxa-saco, muita proteção” “mas 
quem?” “Ah, o fulano de tal, que eu vi no pátio, etc”. E o outro “ah, é?” Aí vão para o refeitório, outro 
espaço propício,  e  começa a irradiação  da rádio-peão.  Agora,  na verdade,  o  diretor  e  o  subalterno,  o 
gerente, não comunicaram nada disso a estas pessoas. Foi um fato de observação e interpretação. Foi um 
caso típico de índice. São indícios, a mão no ombro, etc. Nós estamos na presença de um universo que 
interfere no processo comunicativo, Nos temos a comunicação que é um ato intencional produzido para 
informar e para gerar uma influência nos outros. Eu posso dizer o seguinte: o diretor avisa a empresa que 
ele vai promover o gerente X. Ele está comunicando, é um ato marcado pela intencionalidade. Um outro 
universo é o do índice em que não há propriamente a intenção. Ele não teve a intenção de comunicar isso. 
Ele estava lá,  pôs a mão no ombro por uma determinada razão e foi  observado.  O índice não é uma 
manifestação intencional, é espontânea que pode ser observada e interpretada.  Interpretada conforme o 
repertório das pessoas. E independentemente da vontade de quem produz o índice. Aí que mora o perigo. 
Ele não quer passar aquela idéia. Esse é o pressuposto básico na criação e na irradiação do boato, que é o 
alimento da rádio-peão. Aliás, há vários termos: boato, fofoca, grapevine, os franceses chamam de bruit, 
que quer dizer barulho. (...) Com esse pressuposto, a todo o momento pode surgir um boato que depois se 
irradia em rádio-peão. Quando ele se irradia, qual seria a condição básica para a irradiação desse boato? É 
a pertinência que essa informação tem no repertório  das pessoas envolvidas.  É a pertinência:  o puxa-
saquismo, a promoção, é sempre o que é pertinente. Agora suponhamos que alguém passe pela fábrica e 
diga “Olha andei lendo alguma coisa por aí, parece que o Machado de Assis namorava a mulher do José de 
Alencar”. (...) Será que essa notícia se propagaria? Que pertinência tem isso para o repertório das pessoas? 
Nenhuma. A pertinência, então é uma razão. E isso é a propagação espontânea do boato. E, nesse sentido, 
a  idéia  de  “vamos  acabar  com a  rádio-peão”  é  um pouco  ilusória  porque  o  homem que  vive  numa 
organização  ele  tem que estar  preparado  para,  a  qualquer  momento,  enfrentar  a  rádio-peão.  Ele pode 
minimizar ou apagá-la ou eliminá-la se ele usar boas ferramentas de comunicação face a face, formal, 
informal. Ele pode usar a comunicação informal para acabar com a rádio-peão. Mas não é tarefa simples. 
Ele tem que contemplar vários fatores. A rádio-peão não se acaba por decreto. Por exemplo, numa empresa 
em Campinas passava por um processo de privatização. Então eles mandaram comunicados pela Intranet, 
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pelo jornal da empresa explicando o processo de demissão voluntária [PDV] etc. E descansaram: “agora o 
pessoal está esclarecido”. Alguns dias depois apareceu o jornal do sindicato, em papel de padaria, como se 
diz, e tinha uma caricatura,  com o presidente da empresa com uma metralhadora e capacete nazista e 
escrito  numa placa  “PDV – Entrem”,  com a metralhadora.  Foi  catastrófico.  Assim, no refeitório,  nos 
banheiros, o que o pessoal interpretava? Que o PDV não era nada de demissão voluntária. [...] 
(...exemplo do livro “Jakob, o mentiroso”, de Jurek Becker, que virou o filme “Um sinal de esperança” – 
título original “Jakob the liar” - estrelado por Robin Williams...) 
Aí se comprova que o dono da informação é o dono do poder. Esse é um pressuposto fundamental para a 
circulação da rádio-peão. A auto-percepção que o indivíduo tem de ter um poder. Por exemplo, se eu fui à 
secretária do diretor e ela disse “é melhor você não entrar que ele está com uma cara feia, hoje.” Eu vou 
saindo e vem o meu colega e eu digo para ele: “É bom não entrar. Ele está de cara feia” E eu já tenho mais 
poder  do que ele.  Ele não sabe,  eu sei.  Eu sei  pela  secretária,  mas não vou dizer  a  ele  que sei  pela 
secretária.  Eu  estou  sabendo disso.  É  um fenômeno  complexo que envolve  todas  essas  dimensões,  e 
complicado  também  de  desfazer.  Outro  belo  caso  de  índice  manipulado  que  leva  à  manipulação  é 
mostrado no filme francês “Le Placard”, ou “O Closet”. (...protagonista ouve, no banheiro, que vai ser 
demitido e faz montagem de foto abraçado com dois homossexuais e espalha pela empresa. Assim, se for 
demitido, ele processa a empresa por discriminação, preconceito...) Assim se espalha o boato. E se chama 
“O Closet” porque é a expressão ‘sair do armário’. Ele não era homossexual, ele manipula o boato para 
não perder o emprego e obtém sucesso. (...) Os alunos usaram esse filme porque eles tiveram como tema a 
rádio-peão  na  empresa.  Esse  é  o  caso  de  manipulação  de  boato.  Portanto,  há  o  boato  que  surge 
espontaneamente desde que interesse ao repertório das pessoas e que é veiculado por alguém que assim 
tem poder, ou o boato manipulado. Agora, a empresa pode desenvolver - e isso é área de comunicação 
corporativa – um sistema de redes de comunicação que permita minimizar ou prestar socorro, assim que 
for possível,  à  comunidade da empresa sempre que surgir  um boato,  principalmente desfavorável,  via 
rádio-peão.  Mas  não  se  deve  ter  na  cabeça  eliminar  a  rádio-peão.  A  rádio  peão  é  um revelador  do 
sentimento das pessoas, para poder conhecer.  Porque se não for observado, acontece a deformação da 
informação de um nível para outro. Quer dizer, é o caso dos PDVs: a cúpula sabe de tudo, os funcionários 
sabem 20%. Então, a fórmula é esta: quanto menos comunicação, mais rádio-peão. 

É possível,  então abafar o volume da rádio-peão quando uma empresa  dê informações  e  tenha uma  
política de comunicação transparente e participativa?
IB – Neste caso pode-se abafar, mas é preciso praticar a comunicação face a face, com reuniões setoriais. 
A cúpula se reúne com a alta gerência e incumbe a alta gerência de reunir os seus gerentes, que por sua 
vez, reúnem os funcionários em reuniões setoriais e vão explicar o que está acontecendo. Alguém poderá 
dizer: e tempo para isso? Onde vamos encontrar tanto tempo para tantas reuniões? E eu digo: não perca 
tempo e aí vão apagar os incêndios depois. Por falta de investimento de tempo. Por exemplo, eu atuei em 
uma consultoria numa organização hospitalar em que o pessoal dizia não ter tempo para comunicação. E 
mudou o procedimento de atendimento ao cliente então eu só posso faze isso por e-mail eu tenho que 
disparar  e-mails  para  a  enfermagem.  Então  havia  a  seguinte  informação  para  um paciente:  “siga  as 
instruções do medico de plantão e caso haja alguma anomalia aguarde o médico oficial que está tratando 
do assunto”. E surgiu um caso grave de um paciente que tinha diabetes e ao mesmo tempo uma infecção e 
estavam ministrando cortisona. Então a glicemia já estava a mil. E um familiar pediu à enfermeira para 
controlar um pouco a glicemia para ver se pode aplicar a cortisona. A enfermeira parou de dar a cortisona. 
E o médico questionou porque não estava dando a cortisona e ela respondeu: “A filha do fulano disse que 
era para  parar”.  Mas a família não disse para parar.  Aí uma questão de interpretação e repertório.  A 
enfermeira,  que  atende  mil  e  um  casos,  pegou  o  caso  pela  metade.  Quer  dizer,  a  família  fez  uma 
observação que a enfermeira tomou como intromissão. Ela deu a versão que ela queria, mandou cortar a 
cortisona e quase matou o paciente.
Aí se discutiu o seguinte: como posso ter tempo para reunir setorialmente as equipes de enfermagem se 
esse  procedimento  precisa  ser  mudado  agora.  Então  há  um erro  atrás,  um erro  administrativo.  Se  é 
necessário  mudar  o  procedimento,  chamem a  área  de  comunicação  corporativa  e  vamos  analisar  em 
conjunto como e quais as estratégias de comunicação que serão desenvolvidas para distribuir a informação 
uniformemente para as áreas de enfermagem e não achar que por e-mail você resolveu o problema. E eu 
brigo muito por isso, porque é uma coisa muito simples, óbvia. Nunca é demais lembrar que comunicar 
não é simplesmente passar ou transmitir a informação, mas é preciso verificar se o outro entendeu e qual a 
resposta que ele vai dar. Eu chuto a informação para frente, “já comuniquei, mandei um e-mail”. Não é 
assim, preciso ver, sobretudo – em toda organização ainda mais numa hospitalar – eu devo perguntar para 
as pessoas ”você sabe o que você vai fazer?” E houve um início de rádio-peão, porque a enfermeira disse 
“não  adiante  nada  porque  a  gente  tem as  instruções  mas  chega  a  família  e  começa  a  dar  palpite  eu 
resolvi...”. Então nessa questão não adianta pressa,  porque a organização quer resolver o problema no 
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vapt-vupt, até por uma questão de economia. Mas as coisas não são assim, não é por decreto que você vai 
mudar um procedimento.

A comunicação  formal  face  a  face  tem sido  valorizada nas empresas,  por  questões  de  proximidade,  
credibilidade.  A  comunicação  formal  face  a  face  funciona  melhor  do  que  os  outro  canais  de  
comunicação?
IB – Ela pode funcionar melhor se ela for bem desenvolvida, de uma forma eficaz. Porque senão ela pode 
causar tantos prejuízos quanto as outras formas de comunicação. É inegável que o contato pessoal pode 
resolver muitos problemas - há conflitos entre os colegas que não conseguem, ao menos, se encarar... Há 
diversas  barreiras  de  comunicação,  aliás,  quem estuda isso...  na comunicação  empresarial...  o  próprio 
Kotler que escreve sobre marketing, discute as barreiras entre vendedor e cliente, e há barreiras de ordem 
cognitiva, psicológica, fisiológica, diferentes esse tipo de ruído. E há os perfis das pessoas. (...) Ou seja, há 
pessoas que estão em conflito e não é o contato pessoal que vai resolver. Isso pode gerar mais conflito. E a 
gente percebe a permanência do conflito às vezes até na falta de contato visual, um não é capaz de encarar 
o outro. (...) De qualquer maneira, quando um está em face do outro, há uma possibilidade, há um campo 
propício para desfazer equívocos. Para transmitir uma informação de forma transparente porque eu estou 
em face do outro, e as pessoas podem perguntar e haver esclarecimentos. Mas para isso, o comunicador 
precisa  ter  uma  competência  comunicativa.  Precisa  ter  algumas  qualidades,  os  pontos  de  honra  da 
comunicação.

Que seriam... dá para falar um pouco sobre isso?
IB – Dá, e se interessar, você poderá ver meu livro, o “Como falar em público”, que saiu pela editora 
Ática, onde explico de forma detalhada esses pontos de honra. Em primeiro lugar o comunicador precisa 
fazer um planejamento mental, uma ficha mental. (...) Ele pode preparar essa ficha em slides ou como 
apresentação.  Mas  isso  não  basta,  ele  precisa  animar  a  apresentação,  conduzir  a  apresentação  com 
exemplos, respondendo perguntas, tendo uma qualidade que é aquilo que eu chamaria de disponibilidade. 
Então,  o  segundo  ponto  de  honra,  além do  planejamento...  ah,  eu  gostaria  de  complementar:  e  esse 
planejamento pode ser preparado em conjunto com a área de comunicação corporativa - que quando bem 
preparada faz uma espécie media training, prepara o indivíduo para falar não só com a mídia, mas com o 
público interno, é a comunicação interna. (...) Essa ficha mental, esse roteiro mental, deve ser feita em 
função do seu público alvo, das pessoas que vão ouvir, porque ele pode entrar em informações que não 
sejam relevantes, pertinentes. O segundo passo é a capacidade de persuasão, isto é, é preciso não só passar 
a informação, mas produzir a informação de maneira tal que as pessoas se sintam envolvidas. Então o 
comunicador, nesse face a face tem que mostrar convicção, entusiasmo. (...) O comunicador precisa usar 
informações atraentes, que prendam a atenção do público, que fixe, envolva, que fixe a informação com 
um caso, um exemplo, slide, etc. Ele tem que ter convicção, tem que mostrar disponibilidade, serenidade, 
(...) na apresentação e na resposta às perguntas nesse face a face.  Trabalhar bem a fala e a expressão 
corporal, que é o terceiro ponto de honra. Ele tem que saber trabalhar a fala e a expressão corporal. A fala, 
por exemplo, o primeiro aspecto que é decisivo para o bom sucesso da comunicação é a pronúncia,  a 
dicção, a entonação. (...) E a pessoa não tem a auto-percepção, e essa é uma qualidade fundamental, para 
observar que ele não é claro. (...) Na expressão corporal há várias situação: falta de contato visual, a pessoa 
fica olhando para cima ou para baixo; expressão facial. (...) Isso pesa – inconscientemente - a tal ponto no 
face a face, que as pessoas perguntam “quem vai falar? É fulano? Ah, esse eu gosto, tudo bem” Ou o 
contrário “Quem vai falar? Tal? Ah, pelo amor de Deus, nem quero ir. Não dá”. Depois, a gestualização, 
que pode ser muito boa ou um desastre.  Tem a postura,  o desleixo (exemplo do Antonio Ermírio de 
Moraes), o vestuário adequado, que pode ser mais formal ou mais informal. É preciso estar consciente de 
que você não está sozinho no deserto, você está na frente das outras pessoas. A pessoa tem que se olhar 
num espelho, um espelho moral e tem que se preparar como um ator ou uma atriz. Nesse face a face o que 
foi feito, na hora, não tem retorno. Ficou gravado... uma cara desagradável, uma expressão, um gesto. Há 
gestos que são verdadeiros cacoetes... E tudo isso está entrando no inconsciente da pessoa e indicando às 
vezes o que o indivíduo pensa e o que ele está sentindo. [...]  Dimitrius e Mazzarella. E lembrei do outro, 
Lee  Thayer...  o  livro  se  chama  "Princípios  de  comunicação  administrativa”,  que  tem  um  capítulo 
‘Barreiras de Comunicação”. Ele discute muito bem, mostrando os problemas da comunicação face a face. 
Com o face a face eu poderia resolver tudo, mas eu preciso ter uma competência... não é assim [fácil]. É 
um engano achar que a empresa, fazendo o face a face, vá resolver os problemas. Pelo contrário, pode até 
acrescentar  problemas.  Então,  essa questão da gestualização,  da expressão corporal...  que tem o livro 
“Decifrar  pessoas”,  de Dimitrius e  Mazzarella  (Jo-Ellan Dimitrius e  Mark Mazzarella).  A pessoa está 
fazendo uma leitura do outro o tempo todo. Está decifrando. (...) É incrível do que as pessoas são capazes. 
As pessoas fazem coisas durante reuniões (manipular copinhos, por exemplo) e estão sendo observadas. E 
isto é revelador, porque como dizia o nosso grande Freud, “Nenhum mortal guarda segredos”. Por mais 
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que a gente queira esconder, as coisas vão se revelando pela expressão corporal, pela atitude, o interesse, o 
desinteresse,  a raiva,  a revolta.  Num contato face  a  face,  a  pessoa precisa  ser  preparada  mesmo para 
participar. E não só o que comunica, o ouvinte também precisa ser preparado, precisa ser treinado. É a 
função das área de comunicação corporativa. Este é o  terceiro ponto de honra, é saber usar os recursos 
audiovisuais, o bom uso dos slides, número adequado de slides. Numa reunião de 30 minutos eu já vi uma 
pessoa ter 100 slides. (...) O pior é quando a pessoa se pões em frente da tela, tapando a visão do seu 
público. (...) Um bom uso do pointer, para não colocar o braço na frente da apresentação. O slide com 
texto diminuto. Como o face a face pode funcionar com tais ruídos? Agora, o quarto ponto de honra é o 
que chamo de “estilo”. Isto é, o estilo de linguagem. Primeiro, a correção gramatical. Houve um caso na 
empresa em que a pessoa pediu que eu fosse a um almoço de Natal para assistir a sua fala. Ele já tinha 
passado por um treinamento e pediu que eu fosse. A segunda ou terceira frase foi: “Olha gente, agora as 
coisas estão bem, eu sei que houveram problemas no passado...”. E o pessoal começou “houve, houve”. E 
as pessoas podem dizer, mas será que tem tanta importância assim? É claro que tem. (...exemplos do Lula, 
que não são erros gramaticais, mas de outra natureza, como falar que a mãe nasceu analfabeta...) Então, a 
correção  gramatical,  nesse  face  a  face,  a  pessoa  tem que  preservar  –  não  precisa  ser  um purista  da 
academia  – mas tem que preservar.  Eu também desenvolvo media training nas  empresas  e  então um 
empresário me perguntou “como eu faço para melhorar”. E eu falei “você tem que ler muito, fazer uma 
auto-crítica, mande um texto para mim sobre um tema qualquer”. E durante algum tempo ele mandava 
texto por e-mail e eu corrigia. Não tem outra maneira, você tem que praticar para resolver esses problemas, 
porque  algumas  coisas  são  mortais.  Outra  questão,  ainda  dentro  de  estilo,  e  provavelmente  uma das 
fundamentais, é a clareza. Tenho que usar uma linguagem, um vocabulário que o outro entenda. E se não 
entender, eu tenho que ajudá-lo a entender. (...) E outra qualidade é a fluência. Os “né” “ok” “tá”. Precisa 
se policiar e tomar consciência que estou repetindo muito. E isso acaba marcando a pessoa. Muito cuidado 
também com a prolixidade... falar de mais ou falar pouco. (... exemplo da cantora Maria Rita, que não tem 
muita empatia com o público, foi lacônica ...)  E ter muito cuidado com os diferentes registros lingüísticos, 
os níveis lingüísticos. Um empresário que também passou por mim, também fiz essa observação: Você 
precisa  para  de  falar  “pô”  a  cada  minuto.  Numa  reunião,  isso  desmoraliza,  tem que  evitar  gírias  e 
palavrões. Os outros se sentem atingidos. 

Percebo que muitas empresas o procuram para fazer um media training interno. Existe essa preocupação,  
hoje?
IB – Essa é uma boa pergunta. Normalmente o media training é porque este indivíduo vai atuar como 
porta-voz da empresa, porém é cada vez mais freqüente a procura também por Comunicação Interna. Num 
caso,  a  pessoa  que  me procurou  disse  “preciso  melhorar  o  meu desempenho internamente  porque  as 
pessoas têm medo de falar comigo”. Existe essa preocupação porque eu não entro de qualquer jeito para o 
face a face. É exatamente por essa desatenção que surgem problemas. Aumentam os problemas ao invés de 
diminuir. E neste caso, por exemplo, eu comecei a entrevistá-lo e perguntei “mas quando você sente que 
está sendo desagradável?” E ele disse: eu falo uma coisa brincando, outro dia mandei a secretária chamar o 
fulano  e  ela  avisou  que  ele  estava  terminando  um  e-mail  para  mandar  para  a  matriz  e  já  viria, 
imediatamente à sala. Mas ele demorou um pouco mais. E ele pegou o telefone e disse “você está no Egito, 
na  Cochinchina...  por  que  está  demorando  tanto  a  chegar?”.  Quer  dizer,  ele  não  sabia  o  que  estava 
acontecendo. Na verdade a pessoa mandou o e-mail para a matriz e a matriz retrucou dizendo que um dado 
estava errado. E ele não podia parar naquele momento, ele tinha que corrigir. E foi isso que ele teve que 
explicar. Mas o perfil dele é assim, ele despacha, curto e grosso, dispara e não tem a auto-percepção de 
como ele pode estar atingindo o outro.  Inutilmente,  porque ele acha que sendo curto e grosso ele vai 
acelerar o processo. Pelo contrário, complica.  E o quinto ponto de honra é o domínio dos clientes e do 
próprio cenário da apresentação. É o coroamento de tudo isso. Se a pessoa está numa sala de reunião, ela 
tem que  dominar  esse  cenário.  Tem que  ver  como o  cenário  está  construído,  se  tudo  é adequado,  é 
coerente,  (...)  para  aquele encontro.  Tem que ver  em que medida você está  entretendo e mantendo a 
atenção dos seus clientes. Porque alguém pode ter algum problema e então é bom interagir com o outro, 
saber “olha, você parece que está com dúvida... será que eu posso ajudar?” Enfim, são pontos de honra que 
se praticados podem ajudar a um bom face a face. 

É interessante que a rádio-peão não tem toda essa preocupação de uma comunicação formal. E apesar  
disso, tem uma credibilidade enorme, enquanto a comunicação formal tem todos esses cuidados e corre o  
risco de dar errado...
IB – Atrás desses pontos de honra existe uma questão fundamental que é a credibilidade. E no boato, o 
sujeito acredita porque alguém viu alguma coisa, etc. A comunicação formal frequentemente padece de 
credibilidade porque os outros dizem “o fulano de tal está defendendo o peixe dele, ele não quer o nosso 
bem”. Falta credibilidade e, portanto, transparência. E essa credibilidade é uma construção. Não se faz por 
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decreto. Eu queria citar um caso de credibilidade de boa comunicação. Espero não estar enganado. Mas é 
um  caso  que  conheci  e  vou  citar  nominalmente.  É  a  empresa  Natura,  que  tem  um  sistema,  uma 
comunicação corporativa competente e os seus diretores, o presidente da Natura – que eu conheci e que era 
freqüentador da GV, participava de eventos – era alguém que se preocupava com seu desenvolvimento 
pessoal em termos da ciência da administração. E eles buscavam mesmo credibilidade, transparência e isso 
é o próprio clima organizacional que convida a isso.

E é uma questão de cultura da organização que remete a isso?
IB – Sem dúvida. Você vê que é uma coisa que remete a outra, que remete a outra... atrás disso, a questão 
cultural. A cultura da empresa, a história da empresa, como ela se construiu, a questão ética, como se 
defendem as questões éticas... Há o famoso caso da Schering, que andou vendendo os anticoncepcionais e 
o estrago perdura até hoje. Não digo para a população, mas no meio empresarial da indústria farmacêutica, 
ainda há uma teia de aranha envolvendo a Schering.

E a cultura, a própria liderança, pode funcionar como um fermento para a rádio peão...
IB – Sem dúvida. E aí você veja como uma coisa vai puxando outra. A cultura, e você tocou num tema 
central, a liderança... como se conquista a liderança? Também não é por decreto. A pessoa se torna um 
líder com credibilidade. E se diz “a pessoa tem carisma”. Mas carisma também não é um passe de mágica. 
Carisma se constrói a custa de experiências, de autocrítica. Há o caso de uma empresa a qual eu prestei  
consultoria em que uma gerente muito competente – veja um caso de expressão corporal -  e era muito 
obesa, mas fazia questão de usar calças justíssimas. E era uma questão de expressão corporal, era uma 
questão de vestuário. Mas é claro que esse vestuário estava ligado a uma questão interna, também. E a 
comunicação formal padece às vezes dessa credibilidade tanto é que quando chega o jornal oficial, em 
papel couché, colorido, o pessoal fala “lá vem o jornal de colarinho”. Era preciso que o homem de empresa 
fosse também estadista, tivesse o comportamento de um estadista. Coerente, buscando a credibilidade, não 
tendo medo de errar e corrigir o erro e não tendo medo de perder. Porque, às vezes, ele perde de um lado, 
mas ganho do outro. Ele diz “erramos, há um problema aqui, e vamos corrigir o erro”.  A reação dos 
alunos, às vezes, é “mas se eu disser que errei... ninguém...”. “Não, isto é um ato de grandeza. Eu errei, eu 
cometi um engano.”

Será que as empresas, ao se dedicarem à comunicação formal face a face, não desejariam substituir a  
rádio peão? Porque a rádio-peão tem uma imagem um tanto negativa?
IB – Sim, realmente há um estereótipo de que a rádio-peão, que faz circular boatos, é negativa. Mas é um 
estereótipo.  É  isso  que  o  Marison  Cardoso  defende  na  sua  tese.  É  preciso  analisar  a  rádio-peão 
cientificamente. Ela é um fenômeno da natureza humana. Não dá para segurar o indivíduo, impedi-lo de 
comentar  alguma  coisa,  de  fazer  a  fofoca,  de  ampliar,  de  resumir,  isso  é  um fenômeno  da  natureza 
humana. Então não é propriamente negativo, ele em si. Mas ele pode ser visto de um ponto de vista crítico, 
como algo  negativo,  na  medida  que  ele  divulga  uma  informação  que  não  é  verdadeira,  que  é  uma 
deformação  da  informação  de  origem,  então  ele  pode  ser  negativo.  Pode  causar  ou  gerar  um clima 
desfavorável na empresa, pode tirar a motivação das pessoas. Mas em princípio ele não é negativo. Ele tem 
que ser analisado cientificamente. E eu devo tentar decifrá-lo. O que é que ele me revela? Revela, por 
exemplo, descontentamento da maioria dos funcionários. E esse descontentamento se deve a quê? Se deve 
à questão salarial, se deve à questão da própria arquitetura ambiental da empresa, do número de horas 
trabalhadas,  vamos analisar  para saber  a origem. Ou então é porque há barreiras  de ordem cultural  e 
psicológica gerando essa rádio-peão? É preciso analisar.  E uma vez analisado, a área de comunicação 
corporativa pode ajudar muito nisso, vamos ver qual é a estratégia de comunicação que vamos adotar para, 
primeiro, apagar esse efeito negativo e ver se, por exemplo, a comunicação face a face aliada a outros tipos 
de comunicação pode ajudar. O que eu quero dizer com outros tipos de comunicação? Fazer funcionar a 
intranet, os encontros semanais com funcionários, com gerentes, etc. Então não é apenas a face a face que 
irá  resolver,  mas  um conjunto  de  estratégias  que  ajudem a  dar  transparência  e  resolver  o  problema. 
Portanto,  o face  a  face  seria  uma parte  dessas  estratégias,  com chances  de ajudar  muito a  resolver  o 
problema, se é feito de forma competente. E onde há proliferação de rádio-peão é um termômetro que 
indica  que a comunicação formal não está funcionando. Essa é a regra, quando menos comunicação, mais 
rádio-peão.

ANEXO 6
Entrevista com José Lopez Feijóo
Sindicato dos Metalúrgicos, em 09 de novembro de 2009.
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Gostaria de começar falando sobre a história da rádio-peão, desse termo, que surgiu no final da década  
de 1970, que surgiu numa busca de liberdade de comunicação, que não era permitida pelo regime militar  
e dificultada pelas empresas...
JLF - Dificultava não, muitas empresas  tinham acordo com o regime militar.  Usualmente o chefe de 
segurança das empresas eram ex-militares. Para você ter uma idéia, teve multinacional aqui do Grande 
ABC que patrocinou a operação OBAN [Operação Bandeirantes]. E você teve trabalhador que foi preso, 
torturado. Você não podia... não tinha essa de entrar com boletim do sindicato dentro da empresa... tinha 
que entrar com ele escondido. Tinha que aparecer dentro da empresa. A coisa era brava. Naquele tempo 
era  mais  ou menos  assim:  na  sexta-feira,  os  trabalhadores,  nas  fábricas,  não  sabiam se continuariam 
empregados  na  segunda-feira.  Porque  tinha  o  tal  do  facão  que  podia  estar  comendo  solto.  O  chefe 
convocava você para fazer hora extra, não é que ele convidava. Hoje ele tem que convidar, hoje, muitas 
vezes,  a  empresa  negocia  com o  sindicato  quantas  horas  extras  vai  fazer.  Naquela  época,  não...  ele 
colocava um aviso no quadro de avisos: “amanhã hora extra geral” e quem não viesse, estava na lista para 
ter problemas. A vida era dura. Então você imagina o que era se comunicar nesse período. Com as lutas no 
final da década de 1970, a necessidade de comunicação entre sindicato e trabalhadores, entre trabalhadores 
e sindicato, entre trabalhadores e trabalhadores...  você tinha que ser criativo. Como é que você entrava 
com os boletins do sindicato, com panfletos dentro desse local de trabalho.

E se te pegassem...
JLF –  Você estava na rua. Você estava demitido... se não fosse preso... fosse entregue para a ditadura. 
Então você tinha que desenvolver essa questão de como é que você fazia comunicação política. Uma outra 
é como é que você dialogava... eu contaria isso mais ou menos assim: o que fez o sindicalismo exercer o 
papel que exerceu no final da década de 1970 e ganhar a relevância que ganhou? Acho que foram algumas 
decisões. A primeira decisão é: a direção do sindicato não tem que ficar no prédio do sindicato, a direção 
do sindicato tem que dialogar com os trabalhadores nas fábricas, seja na porta da fábrica, seja dentro da 
fábrica se for possível, que nunca era fácil ou... mas você tem um ônibus você viaja junto, ou seja... no 
local de moradia ou no boteco que o cara vai. Então você precisa encontrar uma forma de dialogar...

Tem que ter alternativas...
JLF –  Estas alternativas...  as formas de desenvolver.  Primeiro a presença do sindicato indo buscar  as 
formas de comunicação direta com os trabalhadores. E esta comunicação foi que nos permitiu, no final da 
década de 1970... 78, 79, 80... fazer os movimentos e as lutas que foram feitas aqui, que viraram referência 
nacional e ajudaram a derrubar o regime militar. E entre essas formas de comunicação, eu diria que uma 
que influiu muito rapidamente  era  a  chamada rádio-peão.  Que era  a  maneira  como as  notícias  eram, 
digamos, plantadas e rapidamente elas circulavam boca a ouvido, vamos dizer assim – as pessoas falam 
boca a boca, mas é boca a ouvido... boca-ouvido, ouvido-boca – e rapidamente aquilo tomava forma de 
uma notícia  que ninguém sabia exatamente de onde veio,  mas que era uma coisa que você precisava 
prestar  atenção.  Que  era  importante.  Então  eu  diria  que  foi  uma  forma  muito  rápida  de  suprir  essa 
necessidade de comunicação. E como eu disse, dos dirigentes sindicais para os trabalhadores na base, dos 
trabalhadores na base para os dirigentes sindicais e a comunicação para os próprios trabalhadores.  Era 
comum a gente dizer o seguinte: “a rádio-peão está dizendo que...” e essa notícia informal você tinha que 
prestar atenção. “A rádio-peão está dizendo que tal fábrica pode ter facão... então vamos ficar de olho. Vai 
ter demissão”. Então esta notícia estava chegando de algum lugar, podia ou não se confirmar. E você tinha 
que prestar atenção. 

E era a única forma de comunicação?
JLF –  É. Mas a comunicação foi evoluindo. Eu diria que um dos pilares desse processo de retomada 
sindical. O primeiro, a questão da comunicação, a presença, depois nós desenvolvemos outras formas de 
comunicação.  Criamos  o  carro  de  som...  o  primeiro  chamava  Cacilda,  que  era  uma  Veraneio  bege... 
instalou um som e esta Veraneio era para fazer as assembléias. A greve de 1978 foi dentro da fábrica, 
então as assembléias eram no gogó... subir na escada e falar... arrumar um tamborete, subir e falar... Na 
Vila Euclides... no filme que vai passar agora, o “Lula, Filho do Brasil” conta esse episódio, que numa 
assembléia de 100 mil pessoas, o Lula falou e os trabalhadores iam repetindo, repetindo, porque não tinha 
som. Falava e as pessoas iam repetindo como se fosse uma onda sonora se espalhando. Efeito onda (...) 
Então você vê, não tinha som e isso revelou a necessidade de criar uma alternativa... e veio a Cacilda. A 
primeira foi a Veraneio, o segundo foi um microônibus... e esse microônibus foi o Barão de Tefé... não me 
pergunte por que... porque eu não tenho a mínima idéia! Mas era Barão de Tefé. E aquele ônibus a gente 
encostava, subia e tinha lugar para você ficar. Hoje em dia não tem mais apelido, é carro de som mesmo 
porque foi uma coisa que os sindicatos foram copiando e quando você tem que fazer assembléia, nós, aqui, 
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imagina... o pessoal na assembléia na Volkswagen, com 10 mil trabalhadores, se não tiver um carro de 
som como é que você fala? Isso quando não tem que interligar um ao outro... aí você interliga um cabo 
para o som sair nos dois. Qualquer assembléia que você tem que fazer, que tem 2 mil, 3 mil ou 500...  Eu 
diria que o carro de som foi a segunda etapa dessa evolução da comunicação. E quase no mesmo período, 
mas aí já com certo grau de liberdade conquistada, do ponto de vista de dialogar com os trabalhadores na 
base, a partir das grandes greves, foi termos um jornal de caráter diário... diário entre aspas porque vai de 
terça a sexta-feira, todos os dias. São 60 mil exemplares na base todo dia, que é a Tribuna Metalúrgica que 
é outra forma de comunicação, a forma escrita e diária. E isso foi sendo um processo evolutivo do ponto de 
vista da comunicação, que também foi acompanhando o processo evolutivo que tem a ver com a nossa 
organização. Lá em 1981, durante uma greve, nós conquistamos a Comissão de Fábrica dos trabalhadores 
da Ford.

Que você participava?
JLF – Nessa de 1981, ela foi provisória. Foi um grupo de companheiros que, na greve, meio que foram 
indicados – não foram eleitos – para fazer uma transição, cuidar para negociar o estatuto da primeira que 
seria eleita. Foi negociado o estatuto e na primeira eleita, eu fui eleito. Foi em 1982. Então, olha que coisa 
interessante: se aqui nós tínhamos decidido – nós, a diretoria da época, eu não era da direção... não era 
sequer um militante – mas se aqui foi decidido que podia e tinha que ir dialogar e que era importante a 
presença do sindicato pelo menos na porta do local  de trabalho, qual  o passo seguinte?  Era evoluir a 
comunicação, mas também evoluir a forma de orientação. E aí a nossa tese de que a organização dos 
trabalhadores por direito deve começar no local de trabalho que é onde as coisas acontecem. A comissão 
de fábrica se instala onde? No local de trabalho. Então você vai tendo um desenvolvimento que lhe é 
concomitante. Você evolui no direito de organização e evolui nas formas de comunicação. E aqui a gente 
começa  a  ter  uma  forma  de  comunicação...  você  imagina  a  comunicação  que  tem  um  grupo  de 
trabalhadores  eleitos  no  local  de  trabalho  para  representar  os  trabalhadores  nesse  local  de  trabalho, 
dialogando todo dia com esses trabalhadores... sobre os problemas internos desse local de trabalho. Você 
imagina quebrar todas essa forma de funcionamento das chefias nas fábricas... que eu te falei no começo. 
Os trabalhadores eram punidos por ler um boletim do sindicato se fossem pegos. Podiam ser demitidos ou 
até ser levado para o DOPS [Departamento de Ordem Política e Social]... Olha o que era você eleger uma 
comissão de fábrica e quebrar essa tradição arraigada da forma de gerir esse local. Você sabe qual o nome 
do chefe... você tinha o líder e o feitor... eu digo que não era uma mera coincidência. (...) Eu mesmo tive 
muitas brigas em voz alta com o feitor, o chefe até o gerente. Para o trabalhador perceber que ele tinha 
uma voz ali agora.  Os riscos tiveram que ser enfrentados.  Eu diria que a partir daí, nesse processo de 
evolução, hoje o sindicato e em alguns outros sindicatos – infelizmente ainda não tantos quanto eu gostaria 
– nós conseguimos evoluir para ter comunicação permanente: boletins diários, carros de som e organização 
no local  de trabalho.  E a organização  no local  de trabalho hoje não é mais uma coisa que você fica 
negociando com a empresa. Ela já faz parte da previsão estatutária do sindicato. Então aqui hoje nós temos 
dezenas de comitês sindicais de empresa par em par com a estrutura do sindicato. Como é que é o processo 
aqui no sindicato? Elege os comitês sindicais na fábrica, cada fábrica tem o seu, a partir da eleição dos 
comitês  sindicais  você  monta a  chapa  para  o  conselho,  para  o  conselho fiscal  e  para  a  executiva do 
sindicato. Então, eu, Feijóozinho, já fui presidente do sindicato aqui. Para ser presidente do sindicato eu 
tenho que passar por um teste de representatividade na fábrica em que eu estou, que é a Ford. Eu tenho que 
me candidatar no comitê sindical e tenho que ser eleito. Trabalhadores têm que dizer “nós queremos o 
Feijóo”. A minha fábrica diz que eu sou um sujeito que posso representá-los como líder sindical, então 
esse atestado de representatividade me confere o direito... a possibilidade de fazer parte da executiva do 
sindicato e assim por diante. Então isso cria uma rede de funcionamento do sindicato que vai do local de 
trabalho até  a sua executiva.  E faz com que a informação flua e também o que tem que ser  feito,  as 
negociações, a mobilização e a organização. Hoje são mais de 80 comitês... 92 comitês e são 250 membros 
eleitos de comitês sindicais, entre os quais estão a executiva do sindicato e seu conselho. E isso significa 
que 85% da base tem esse tipo de representação, que são as principais empresas. Nós evoluímos um pouco 
mais. Se você sair aqui fora, você vai ver aí perto da escada, a “Revista do Brasil”. O que é a “Revista do 
Brasil”? Ela foi a iniciativa de 22 sindicatos e nós entendemos que precisávamos ter uma revista que fosse 
capaz de fazer frente aos principais meios de comunicação. E aí, resolvemos criar a revista do Brasil. Hoje 
são 60 sindicatos envolvidos e a tiragem é de 360 mil exemplares mensalmente. Então, todo mês tem uma 
tiragem de 360 mil exemplares que vão para 360 mil associados de 60 sindicatos no Brasil inteiro, que 
recebem a “Revista do Brasil”. Estamos criando os nossos próprios instrumentos, porque se dependermos 
dos meios de comunicação, da mídia, esquece. Não vão falar de nós e quando falar de nós é para falar mal. 
Até porque as empresas de comunicação são empresas. Elas não representam a opinião pública como o 
tempo todo dizem que representam... elas não representam nada, representam o interesse dos empresários 
que são donos dessas empresas. É isso o que eles defendem. Então não vão falar bem de nós. Falam mal de 
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nós... são os baderneiros, os bagunceiros, vem fazendo greve... Eles não falam das condições de trabalho, 
não fala que nos últimos 6 anos e Brasil teve 3,5 milhões de acidentes de trabalho registrados, teve 17 mil 
mortes,  500  mil  mutilados,  71  mil  que  tiveram que  se  aposentar  precocemente  com prejuízo  para  a 
Previdência brasileira de 30 bilhões... essas coisas eles não falam. Então nós criamos a nossa revista. Acho 
que nós temos potencial para evoluir... 360 mil... acho que na medida que a gente conseguir ampliando e 
convencendo outros sindicatos a entrar, quem sabe um dia podemos alcançar 1 milhão por mês.

E tem as novas tecnologias, agora...
JLF –  Tem. Nós temos o portal, o Sindicato [dos Metalúrgicos] tem seu portal, a CUT tem seu portal, 
existem iniciativas de outros jornais regionais e finalmente, depois de mais de 20 anos de batalha, mas 
batalha dura, nós conseguimos um canal de televisão. 

E já está funcionando?
JLF – Está em teste. Você tem dois anos para colocar em funcionamento e está em teste. Qual a vantagem 
deste canal de televisão? É que ele é uma geradora, a chamada de cabeça de rede: pode produzir conteúdo. 
Então, agora,  nós temos esse novo desafio: de aprender a lidar com um canal  de televisão. E estamos 
disputando segundo, já. O presidente Lula assinou outro e nós estamos vendo aí se conseguimos ver se a 
coisa vai. E estamos disputando rádio... temos uma rádio concedida e estamos disputando a segunda. Que é 
um direito... a constituição não diz que todos os brasileiros e brasileiras têm o direito à informação, de 
informar e ser informado? Ou seja, receber e passar a comunicação? Ora, se você tem o direito, esse direito 
significa que você tem que ter acesso aos instrumentos que fazem com que essa informação chegue a você 
e  circule  a  partir  de  você.  O que  nós  estamos questionando é  porque  esse  direito,  que  é  um direito 
constitucional, de alguma forma acaba negado quando a concessão de rádio e televisão é uma coisa tão 
seletiva que ela acaba sendo na mão de pouquíssimas famílias que controlam canais de televisão no Brasil 
inteiro, que controlam rádios no Brasil inteiro, que controlam jornais e editoras no Brasil inteiro. Que é 
uma coisa que a imprensa desenvolveu um mecanismo de auto-defesa que e assim tudo o que você passa 
de crítica, é censura ou é tentativa de intervir nos meios de comunicação. E eles esquecem de dizer que nos 
países democráticos consolidados há muitos, mas muitos anos, a vida nos meios de comunicação não é 
fácil assim. As principais emissoras de TV na Europa são estatais. Não são privadas, são públicas. Então 
você pega na Espanha tem a TVE, que vai para o mundo inteiro, na Itália tem a RAI, apesar do Berlusconi,  
na França  você  tem a France  TV, na Alemanha você tem a DWTV, são todas  estatais.  Nos Estados 
Unidos, tem uma série de leis: uma mesma rede de TV não pode alcançar todo o território nacional, não 
pode ter propriedade cruzada dos meios de comunicação – propriedade cruzada é a mesma ser dona de 
cadeia de TV, uma cadeia de rádio, mais não seio que, mais não sei o que...  E isso não é antidemocrático. 
A Argentina acabou de aprovar uma lei que nenhuma empresa de comunicação pode ter mais x% - acho 
que é 30% ou trinta e poucos por cento – de... monopólio... de controle. Não pode ter propriedade cruzada, 
não  pode  ser  dono de  rádio,  TV...  E  acho  correto  porque  você  tem que  democratizar.  Democratizar 
significa democratizar com excesso, seja reservando nos meios existentes, espaço para que a sociedade se 
apresente e se comunique, ou seja, concedendo aos setores da sociedade que querem os meios materiais de 
produzir informação. O direito de poder produzir. Produzir e veicular. Então é assim: porque precisamos 
evoluir nesse debate? Isso tem a ver com democracia, primeira questão. Segundo: vamos supor que a gente 
tivesse  dinheiro sobrando e você  quer  por  um comercial  na  Globo para  anunciar  uma greve  ou para 
anunciar porque você está em greve. Ela vai decidir se aceita ou não o seu comercial.  Se ela resolver 
aceitar, para não dizer que não aceitou, ela te bota um preço que ela não bota para nenhum outro. Que é 
para tornar proibitivo. Então isso precisa ser debatido. Vai ter uma conferência nacional de comunicação 
agora em dezembro. Nós estamos lá debatendo. Nós queremos debater: propriedade cruzada dos meios de 
comunicação, democratização das concessões, o direito de existência das rádios e TVs comunitárias, o 
direito de acesso às concessões  para entidades  da sociedade,  que não sejam só as  empresas  que hoje 
detém... e queremos discutir, inclusive, as verbas publicitárias. Por que todas as verbas publicitárias do 
governo federal têm que ser direcionadas para a Globo, para o Estadão, para a Folha, para a Veja, para os 
grandes  meios  de  comunicação?  Por  que  50%  dessas  verbas  não  podem  ser  destinadas  para  meios 
alternativos de comunicação social? Jornais de bairro, jornais de entidades, revistas, rádio comunitárias? 
Por que não? Você pega a Revista do Brasil: 360 mil exemplares mês. São 360 mil consumidores, com 
carteira assinada e salário todo mês... são s[ócios de sindicatos... se você agregar a isso que junto com eles 
vem uma família...  nós estamos falando de pelo menos 1,5 milhão de consumidores...  ou 1 milhão de 
consumidores. Por que a gente tem que ralar pra caramba para conseguir um anúncio do Banco do Brasil, 
da Caixa Econômica? Por que, se esse povo usa cartão de crédito, faz empréstimo pessoal, faz crédito 
consignado, compra seguro... são produtos bancários. Por que nós temos que batalhar para conseguir um 
anúncio da Petrobrás? Esse povo tem carro, consome gasolina, consome óleo lubrificante. Por quê? É povo 
consumidor! É que as verbas estão direcionadas para os grandes meios de comunicação. E nós queremos 
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discutir isso também. Queremos democratizar os meios de comunicação para valer. Então eu acho que esse 
debate, que nasce de uma história tão simples que é a necessidade de comunicar, que dá numa rádio-peão 
no começo desse processo todo é um direito natural em evolução. (...) A rádio-peão continua exercendo o 
seu papel, mais em uns lugares do que em outros, com mais necessidade em lugares do que em outros. 
Agora, a tendência natural não é ficar só nisso. É desenvolver formas variadas de comunicação. Onde a 
rádio-peão é uma delas. 

Voltando para a questão da comunicação dentro das empresas, os funcionários não têm a possibilidade  
de participar do jornal interno... 
JLF – O jornal interno da empresa é para fazer a propaganda delas.  

É como se fosse a grande mídia, na sociedade, como você citou...
JLF – Isso, exatamente.

A minha questão é essa: será que a comunicação formal é uma forma democrática de comunicação? Por  
exemplo, o diretor faz um café da manhã com os funcionários. Essa seria uma forma democrática de  
comunicação?
JLF – De intimidação. O café da manhã da direção da empresa com os funcionários, muitas vezes não é 
uma forma de comunicação é uma forma de intimidação. Dependendo da situação, muitas vezes é uma 
tentativa de parecer simpático... que pode ou não funcionar. Invariavelmente, o trabalhador olha com uma 
certa desconfiança. Embora você tenha tido dirigentes empresariais que por uma postura séria, acabaram 
ganhando um grau de credibilidade. Não que isso significasse que o trabalhador ouvia cegamente, mas 
quando falava,  tinha respeito.  Eu tenho exemplo de uma assembléia que eu fiz  e que o presidente da 
empresa pediu para falar na assembléia.

E o pessoal deixou?
JLF –  Eu falei “Deixa ele falar. Vai falar, sim. Ele fala, depois falo eu”. Ele falou, fez uma fala muito 
articulada,  muito boa...  ele era bom de marketing e tal. Os trabalhadores ouviram com respeito, muito 
respeito, quando ele terminou teve tímidos aplausos. Depois dele falei eu e a resposta dos trabalhadores foi 
que enquanto ele saía, eles ficaram uns dez minutos me aplaudindo. Mas ele falou, não teve crise, não. 
Estávamos fazendo a assembléia no restaurante da empresa, para o setor administrativo da empresa. E ele 
desceu  lá  com  todo  o  RH,  entrou,  me  chamou...  “Feijóo,  eu  gostaria  de  falar”...  era  assembléia  de 
campanha salarial. Virei para um dos companheiros: “Ele vai falar e eu falo depois dele”. Ele subiu na 
mesa, falou. Depois subi eu e falei. Foi muito legal... dessa eu nunca vou me esquecer! E hoje em dia tem 
uma coisa curiosa: sabe que a peãozada fez vaquinha e muitos comitês sindicais têm aparelhos de som com 
microfone,  caixa de som, dentro da fábrica.  A Volks tem, Ford tem, a Mercedes tem. A comissão de 
fábrica, o comitê sindical quer falar com os trabalhadores, quer fazer uma assembléia, pega a aparelhagem 
de som, bota lá e fala.  

E você já foi convidado para participar desses cafés com o presidente ou encontros desse tipo?
JLF –  Já aconteceu,  mas para a  empresa  anunciar,  por  exemplo, investimentos,  coisas  extremamente 
positivas. Mas nessas coisas de café da manhã com o trabalhador... as empresas também desenvolvem suas 
formas de disputa conosco. É natural, ninguém aqui é bobo para achar que não vai. Mas a questão desse 
processo é a credibilidade... dificilmente o trabalhador vai acreditar que o patrão é tão bonzinho a ponto de 
ser extremamente generoso. Eles sabem que o patrão será, entre aspas,  justo, na medida em que tiver do 
lado dele um sindicato capaz de enfrentá-lo com conseqüências se ele não respeitar  a peãozada. E ao 
construir esse equilíbrio, você constrói também equilíbrio nas relações.  Por que qual é o problema? O 
problema é simples. O trabalhador individualmente não tem e nunca terá condições de fazer frente ao seu 
empregador.  Seja  ele  o  estado,  seja  uma empresa  privada.  O patrão  pode manter  o  empregado,  pode 
demitir.  Tem condições  financeiras  de  pagar  os  meios  de comunicação  e tem sempre  do lado dele  a 
repressão policial, que eles chamam a hora que quiser e vêm. Então, o poder é desproporcional. Então essa 
coisa de que o sujeito vai, estuda, se lasca, faz um monte de coisa e vai evoluir na vida... Uma vez eu 
dando um curso de cidadania... nós tínhamos uma sala com 40 alunos do Senai, numa das aulas uma das 
coisas era o curso de cidadania que o sindicato [dos Metalúrgicos] dava. Eu pedi aos trabalhadores que 
listasse  10  coisas  que  eles  achavam  que  deveria  ser  feito  para  que  as  pessoas  pudessem evoluir  na 
profissão. Ele indivíduo, ele pessoa... o que deveria fazer. Então tinha lá: estudar, se qualificar, fazer hora 
extra, ser puxa-saco, não fazer greve. No final, eu disse “Agora imaginem vocês... ou se imaginem na 
empresa de vocês, que todos os trabalhadores farão tudo isso para evoluir e ter um bom salário, etc. Tem 
vaga para quantos?” É a conclusão óbvia: não tem vaga para todo mundo. Então o sistema não é para todo 
mundo evoluir. É conversa fiada. A chance que o trabalhador e a trabalhadora têm de uma vida digna, um 
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salário decente  e ser  respeitado,  não importa a  função que faça,  inclusive a de chefia,  é você ter  um 
equilíbrio proporcionado por uma boa organização sindical que te respalda na defesa dos seus interesses, 
na evolução das tuas conquistas. O patrão não dá de mão beijada. A luta sindical, a luta social ao longo na 
nossa  história  humana  é  recheada  de  mortes,  de  assassinatos  de  trabalhadores,  de  dirigentes,  de 
militantes... de tortura. Quero lembrar que o 1º de maio não é um dia de festa. O 1º de maio acontece 
porque trabalhadores em luta pela redução de jornada de trabalho foram mortos, massacrados e enforcados 
pela  justiça.  Porque  se  atreveram a  reivindicar  uma  jornada  de  trabalho  menor.  Foram  considerados 
bandidos e foram enforcados no dia 1º de maio. Quando aconteceu a greve eles foram presos e enforcados. 
O dia internacional da mulher, no dia 8 de março, é porque trabalhadoras em luta por melhores condições 
de trabalho, os patrões fecharam a fábrica, incendiaram e queimaram as mulheres vivas. Essa é a história 
da luta, não tem concessão. Tudo foi muita luta. Foi e continua sendo. É por isso que nós temos que 
desenvolver formas de comunicação... para que... um país que não tem memória é uma tragédia. E uma 
classe  trabalhadora  sem memória  é  outra  tragédia.  Então,  o  povo em geral,  uma  nação  tem que  ter 
memória dos seus atos, daquilo que passou, das lutas que teve, na construção da nacionalidade, porque é 
isso que dá noção de nação. E os trabalhadores e trabalhadoras tem que ter a memória das suas lutas. (...)

Para finalizar, você tem algum case eu gostaria de citar envolvendo a rádio-peão? 
JLF – Olha, foi o processo de construção da mobilização que aconteceu no final  da década de 1970, 
mesmo. De repente eu sabia que tinha greve na fábrica. Não era o rádio que estava dando a notícia porque 
tinha censura. Só começou a aparecer nos meios de comunicação quando você começou a botar 100 mil 
pessoas...  quando começou a virar  inevitável.  Mas no começo,  não.  Então você sabia disso porque a 
notícia circulava.

ANEXO 7
Entrevista com Lucieneida Praun
Universidade Metodista de São Paulo, em 15 de outubro de 2009.

Você poderia falar um pouco sobre a rádio-peão e sobre a comunicação formal face a face?
LP - A origem, essa idéia de rádio-peão está muito ligada às fábricas, aqui no ABC. E muito ligada aos 
anos 70/80. Até porque hoje em dia, o trabalhador, o operário de fábrica, ele já – a não ser a geração mais 
antiga – eles não usam mais essa expressão “peão”. Não é mais usual, não. A nova geração não gosta. 
Porque ela identifica essa expressão como o trabalhador “desqualificado”, ultrapassado. Essa expressão 
“peão” está muito ligada a um processo de rotatividade da força de trabalho, na região e nas fábricas em 
geral, no Brasil, a partir da ditadura militar. E aqui no ABC foi muito forte, por ser um pólo industrial, a 
idéia de que este trabalhador, em função da rotatividade de demissões, acaba rodando de uma fábrica para 
outra, por isso “peão”. A origem é dessa classe operária dos anos 70/80 aqui na região e esses operários 
dessa época não têm nenhum problema com essa expressão, eles se tratam assim, como peão, etc. É uma 
identidade. A nova não geração não tem essa identidade.

E essa nova geração, como costuma chamar a rádio-peão ou a comunicação informal?
LP – A expressão “rádio-peão”, sim. Ela é dessa época e está ligada, na origem, a uma comunicação 
alternativa a da empresa. A idéia é de que a empresa tem seus veículos e esses veículos estão ligados aos 
interesses da empresa e de que os trabalhadores têm a sua forma de comunicação interna e sua visão sobre 
o que está acontecendo. E ela é boca-a-boca, no geral. E é de uma eficiência impressionante porque você 
conversa com um e logo todo mundo está sabendo. Por isso a idéia de associar a rádio, um veículo de 
comunicação de massa, com a rádio peão. Ela tem uma função importante no processo de organização de 
resistência dos operários no ABC. O que muda, com o processo de reestruturação produtiva e com o 
processo de inserção de elementos do toyotismo, que as fábricas vêm vivenciando desde os anos 1990 aqui 
no Brasil, há uma mudança na forma que a empresa estabelece na sua comunicação com os trabalhadores 
porque  ela  precisa  incorporar  esses  trabalhadores  nas  novas demandas  dela.  Por exemplo,  ela  precisa 
convencer todo mundo sobre o trabalho em equipe, precisa convencer as pessoas de que elas têm que usar 
determinadas tecnologias, que o processo de inserção das tecnologias é inevitável porque tem a ver com a 
concorrência, ela precisa instituir dentro da empresa o  just in time,  kanban, qualidade total, enfim, um 
monte de procedimentos e ela precisa essencialmente também, porque faz prática da lógica do toyotismo, 
aproveitar da experiência do trabalhador para incorporar o processo produtivo, o conhecimento dele. Eu 
acho que nesse sentido que há uma certa fusão, dos anos 90 para cá, entre o setor de Recursos Humanos – 
antigo Recursos Humanos, hoje em dia essas fábricas usam a expressão Gestão de Pessoas, que tem um 
significado ideológico, distinto do Recursos Humanos - e a área da Comunicação. Porque a comunicação 
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passa a ser essencial para alterar comportamentos dentro da empresa. Daí que o uso de mecanismos de 
comunicação informal passa a assumir relevância, no sentido de aproximação maior com esse trabalhador 
e de alguma maneira tenta incorporá-lo às mudanças que a fábrica quer desencadear, que a empresa quer 
desencadear. Eu vejo desta forma, não sei se outras pessoas têm essa leitura disso.

Então, você vê que a rádio-peão chegou primeiro às empresas do que a comunicação formal face a face?
LP – Sim.

A comunicação formal face a face tenta captar alguns elementos da rádio-peão?
LP – Tenta. Tenta não só isso, porque, na verdade, o que se quer, a fundo, é cooptar o trabalhador para o 
projeto da empresa. E aí, alguns mecanismos são importantes. Na VW, na época do Fernando Tadeu Perez, 
eu estudei a VW e peguei todas as circulares de RH e num dia, uma circular que me chamou bastante a 
atenção, que tem a ver com esse processo de aproximação da gerência com o chão de fábrica,  com o 
objetivo não de estabelecer boas relações, mas com o objetivo de perceber qual a percepção do trabalhador 
sobre  o  processo  para,  a  partir  dessa  percepção,  buscar  formas  de  moldá-la  ao  que  é  o  interesse  da 
empresa.  Eu lembro de uma circular  dele [do Fernando Tadeu Perez]  que orientava os integrantes  do 
departamento de Recursos Humanos a participar das reuniões de cafezinho. Reunião de cafezinho o que 
eram? Eram conversas  informais.  Na verdade,  ele estava em busca da comunicação informal entre os 
trabalhadores. Porque o processo formal de comunicação vai além do veículo impresso, mas eu entendo 
como  formal  todo  a  comunicação  oficial  da  empresa,  seja  ela  dita  verbalmente,  seja  ela  dita  por 
documento, impressos, etc. Esse processo de comunicação formal e esse contato formal com o trabalhador 
nessa fase de reestruturação da empresa, que boa parte das grandes e médias empresas atravessaram, nos 
anos 90, algumas ainda estão passando por isso, impossibilitava que as gerências tivessem contato com as 
verdadeiras opiniões dos trabalhadores, as verdadeiras ansiedades, as verdadeiras críticas. Então a circular 
é muito direta nesse sentido. Então ele vai dizer o seguinte: que é necessário sair de dentro do RH, ir para 
os  setores,  ou  seja,  ir  para  o  chão  de  fábrica  tomar  café  lá  para  lá  escutar  o  que  as  pessoas  falam.  
Entendeu? Ter contato com a verdadeira... que nas relações informais as pessoas dizem o que de fato elas 
pensam e como elas estão percebendo o processo. E de que esse é um elemento importante para que o RH 
tire diretrizes de como resolver os possíveis problemas, os possíveis conflitos, etc, que inevitavelmente 
surgem no processo de reorganização do trabalho de produção. Então essa aproximação e essa busca pelas 
formas informais de comunicação, no meu entendimento, estão muito ligadas à reestruturação produtiva, e 
aos  mecanismos  do  toyotismo,  a  implementação  dessas  medidas  nas  fábricas  aqui  no  Brasil.  É  uma 
tentativa de entender e cooptar, porque se você sabe exatamente onde está a crítica, onde está o problema, 
você de alguma maneira, vai fazer um discurso que contemple aquela crítica. A VW, do ponto de vista 
empresarial,  era fantástica na comunicação interna dela,  nesse processo de reestruturação.  Porque eles 
usavam linguagens  simbólicas  da  “peãozada”.  Quando  eles  tinham os  veículos  de  comunicação,  por 
exemplo, um veículo que eles usaram alguns anos que era “O Parceiro”, toda a linguagem era baseada... 
quando eles falavam das equipes de produção, das células de produção, eles estabeleciam relação com o 
time de futebol... e o que você queira com isso? Captar a simbologia daquela parcela dos trabalhadores e 
utilizá-la  a  serviço  da  empresa,  eram as  mudanças  que  a  empresa  pretende.  Então,  tinha  lá  todo um 
discurso sobre times...

E as empresas tem a visão de que vão persuadir o trabalhador, mas não é assim que funciona...
LP – Não, claro que não. Até porque esse processo é muito contraditório. Lembro de um mega projeto que 
a VW fez, que era o Coração Valente, e eu entrevistei gente da fábrica, depois, e algumas pessoas diziam 
assim: que tinham saído fascinadas com aquilo. E toda a lógica do coração Valente estava calcada no 
processo dito de mundialização da economia, de globalização, como o pessoal costuma chamar, da VW 
como uma comunidade e dos seus funcionários como parte dessa comunidade, que tinham que defender 
essa comunidade da concorrência. Essa era a moral da história. E toda a montagem do Coração Valente, 
vestir a camisa da empresa, etc. E o impacto imediato, é de muito trabalhador impactado mesmo: “nossa... 
não a concorrência está assim mesmo, não pode deixar a  Fiat  subir...  esse espaço é nosso ou vai  ter 
demissão”.  O  discurso  vinha  sempre  vinculado  á  idéia  que  se  a  VW  não  estiver  bem,  você  vai  ser 
demitido, a empresa vai demitir porque está perdendo mercado, etc. E aí eu me lembro que no mesmo ano, 
no segundo semestre, tem greve na fábrica. Porque é um processo muito contraditório, você pode tentar 
convencer o trabalhador e envolver ele nos interesses da empresa, mas se o cara não tem o salário que ele 
julga adequado para ele, se não tem os direitos dele garantidos e se ele vê que cada vez mais está se tirando 
dele, esse é um processo que não...  que tem seus limites, é contraditório. Por isso que a comunicação 
interna nas empresas não é uma política conjuntural é permanente. Porque a comunicação interna cumpre 
um papel de discurso ideológico da empresa, ela tem essa função e como a disputa ideologia está pautada 
pela realidade, ela é uma política permanente. 
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Atualmente, a rádio-peão continua funcionando nas empresas? Qual a tua visão dela?
LP – Ah, sim. A rádio-peão não tem como acabar  porque ela é uma forma de comunicação entre os 
trabalhadores que cumpre dois efeitos: é rápida, porque você passa de um por um e ela vai, e é discreta. Se 
pensarmos  a  fábrica  em  termos  de  luta  de  classe,  de  conflitos  entre  interesses  diferentes,  para  um 
trabalhador  soltar  um panfleto  dentro  da  fábrica  ou  um material  denunciando  determinada  coisa,  ou 
alertando  sobre  determinado  procedimento...  ela  tem  uma  origem  combativa,  de  luta...  para  ele  [o 
funcionário], só se for algum dirigente sindical e tiver estabilidade para fazer isso. Se não, não. A rádio-
peão, então, tem essa facilidade de ser rápida e de ter um grau de discrição que facilita. Não está assinada 
por ninguém, não tem um papel, não tem uma prova de quem falou. Quando você vê, a informação está 
disseminada. Então, em alguns momentos ela vai estar mais forte, mas presente,  e particularmente em 
momentos de mobilização, de conflito no interior das empresas, em alguns [momentos] ela vai estar mais 
atenuada, vão predominar os veículos formais da empresa ou do próprio sindicato, mas ela não tende a 
morrer. Eu não vejo como algo que vá acabar, não. Porque ela é eficiente e discreta. Se a gente pensar que 
é uma relação de emprego,  em que as pessoas  podem perder  o emprego por qualquer  conduta que a 
empresa vê que não é do seu interesse, perdem [o emprego] o tempo todo por coisas bem mais banais, 
imagine em organizando greves ou mobilização ou dando informações que a empresa não quer que sejam 
espalhadas. Então ela é eficiente nisso. 

E a credibilidade da rádio-peão também deve ser considerada, não é?
LP -  Não sei como está isso agora nas empresas. Porque a credibilidade da rádio-peão tem muito a ver 
com a credibilidade das lideranças que existem dentro da empresa. As lideranças informais, no geral, que 
existem dentro das empresas, não as lideranças dos cargos. E na medida que os trabalhadores contam com 
lideranças dentro das empresas e as lideranças em geral desencadeiam o processo de informação tem essa 
credibilidade. Até porque boa parte das coisas que a rádio-peão espalha, acaba meio que naquela coisa que 
“onde tem fumaça, tem fogo”. Ás vezes não é exatamente aquilo que foi dito, mas tem relação com algo 
que vá acontecer. Então isso ganha credibilidade também.

Tanto que as empresas tentam baixar o volume da rádio-peão... falam “não vamos deixar a rádio-peão”...
LP – Não acreditar em informações que não sejam postas formalmente... mas não tem como, até porque o 
trabalhador não é ingênuo. Ele se submete a determinadas condições de trabalho por necessidade, mas ele 
sabe muito bem que as empresas têm seus interesses e que a informação dela é sempre parcial, no sentido 
que ela vai informar o que é interessante para ela. O que não é, ela não vai informar. Nenhuma empresa 
funciona sem sigilo em relação às suas informações. E o trabalhador sabe disso, do grau de sigilo que em 
certas informações,  por isso, não tem como você fazer morrer a rádio-peão, nem fazer com que só se 
acredite nos veículos formais da empresa. 

Não  sei  se  você  tem acompanhado  a  questão  da  comunicação  face  a  face  que  tem acontecido  nas  
empresas, mas como o trabalhador vê esse tipo de comunicação formal? Se a empresa tentasse substituir  
– não sei esse é o termo correto – a rádio-peão pela comunicação formal face a face, você acha que  
pegaria?
LP  – Acho que não. Acho que é uma tentativa que eles sempre fazem. Mas não pega por uma razão 
simples,  por  aquilo que eu já  disse:  os  trabalhadores  sabem que em última instância os interesses  da 
empresa estão ligados à sua lucratividade, ao seu balanço financeiro. E que quando esse balanço não vai 
bem, os trabalhadores são demitidos. Eles sabem disso. Esse discurso de empresa-família, é um discurso 
que tem os pés de barro.

Nessa questão de empresa-família, os jornais e revistas empresariais também tentam envolver a família  
do funcionário...
LP  – Ah, a VW fazia muito isso. As empresas em geral fazem isso. Mas aí é parte desse processo de 
cooptação  do  funcionário  para  os  interesses  da  empresa.  As  grandes  empresas  fazer  isso  com muita 
habilidade porque elas trabalham com uma realidade que é muito difícil, que é um número de empregados 
muito grande, a necessidade de você ter a pressão da família para que aquele trabalhador não faça coisas 
que possa ocasionar a demissão dele porque ele é a fonte fundamental de sustento da família, e se criar um 
pouco... a VW fazia muito no sentido de se criar uma imagem, para a família, positiva da empresa, no 
sentido de que ela era um ambiente de trabalho muito bom. Muito tecnologizado, muito moderno. Essa 
idéia de modernidade associada à tecnologia era muito utilizada, ou seja, o membro da família é parte de 
algo que é o top de linha. E, portanto, não pode perder um emprego destes que não vai arranjar outro. É um 
pouco a idéia de cooptar a família no sentido de ser uma pressão a mais sobre o trabalhador. E é muito 
contraditório isso porque eles levam a família e as famílias entram naquelas linhas de produção com um 

190



monte  de  robôs...  e  orgulhosa  porque  o membro  da  família  trabalha  ali  no meio  de  tanta tecnologia 
avançada, etc. E por um momento não fica claro que aqueles robôs vão  substituir o trabalho humano.

E esse aparato acaba escondendo as relações de trabalho?
LP  – Sim, o dia-a-dia...  é outra  coisa...  a pressão por metas muito grande,  o ritmo de trabalha muito 
intenso.

Também gostaria de abordar a questão da interatividade. O funcionário, ao receber a informação formal  
face a face, tem a mesma liberdade de interatividade, de participação em comparação à rádio-peão?
LP – As empresa têm utilizado essa coisa da comunicação mais próxima, face a face, como uma tentativa, 
de dar uma aparência mais humanizada nas relações no local de trabalho. Mas são políticas de cooptação, 
eu vejo dessa forma. De tentar criar um mecanismo de que não há uma distância hierárquica muito grande 
entre o trabalhador de chão de fábrica e a gerência.  Acho que por um lado é isso,  tentar passar  essa 
impressão, de que não há essa distância tão grande entre quem comanda e quem é comandado na empresa. 
E por outro lado, um pouco a idéia de – nos cafés nem tanto, acho que não se fala tanto disso – mas a idéia 
de  buscar  o  como  fazer  dos  trabalhadores.  A  empresa  tem  tentado  se  apropriar  cada  vez  mais  do 
conhecimento prático do trabalhador, incorporando suas práticas, quando elas beneficiam a produtividade. 

Você acha que as empresas conseguem abaixar o volume da rádio-peão ao serem mais transparentes com 
os funcionários, usando políticas de comunicação?
LP – Sim. Mas essa transparência é bastante limitada sempre, porque nenhuma empresa abre todas as suas 
questões para os trabalhadores. Mas, às vezes, não comunicar coisas bobas cria um clima muito ruim. A 
empresa que está negociando um processo de fusão com outra empresa que evidentemente traz muito 
fortes para quem trabalha dentro das duas empresas. E esconde isso o tempo todo e as pessoas começam a 
saber disso pela imprensa, é óbvio que isso incentiva toda uma série de comentários e inquietações. “O que 
vai acontecer?” “vai fundir e demitir quantos?” “a gente vai trabalhar aqui ou não vai mais?” “qual vai ser 
o padrão? De empresa norte-americana, que está sendo incorporado ou o padrão da outra?”, enfim. As 
empresas  aprenderam,  uma  parte  delas,  que  algumas  coisas  dentro  do  que  é  possível  comunicar,  se 
comunicado,  diminui  o  grau  de  especulações.  E  a  especulação  alimenta  a  rádio-peão,  sem  dúvida 
nenhuma. Por uma razão simples: as pessoas ficam inseguras e começam a buscar informação... um fala 
uma coisa, vão catando informações de todos os lados e vão repassando. Então isso pode virar, e muitas 
vezes informações com fundamento, que vêm de boas relações com a chefia, etc. Porque a chefia também 
participa da rádio-peão, parte. Não todos, mas há uma parcela de pessoas que têm cargos de confiança 
dentro das empresas, chefias médias, que têm identidade com aqueles trabalhadores que estão ali apesar de 
terem cargos de confiança na empresa. E que na medida em que julgam que vai acontecer algo que vai 
prejudicar as pessoas, os trabalhadores e até mesmo a própria chefia, elas vão divulgar a informação ou 
vão dar um jeito de fazer vazar a informação. E aí, a informação se multiplica. Às vezes, as empresas 
tendem de alguma maneira, noticiar coisas evitando o aumento do conflito e aí diminui mesmo. Porque o 
cara saber pela imprensa coisas que ele poderia estar sabendo dentro da empresa, ele se sente um idiota, 
que todo mundo sabe, menos ele. E o destino dele, de alguma maneira, está sendo negociado, em algum 
lugar. Quantos postos de trabalhão vão ficar, o que vai ser feito daquela empresa. 

Tenho conversado com professores da Administração e da Psicologia e eles comentaram que em alguns  
momentos, a própria empresa lança uma informação na rádio-peão para ver qual vai ser...
LP – A reação... não vou lembrar de exemplos, mas acho que dirigentes sindicais porque eles têm vários 
exemplos quanto a isso. Por exemplo, a empresa, às vezes, lançar uma informação falsa para conseguir 
“correligionar” os trabalhadores contra o sindicato ou medir até que ponto as pessoas têm capacidade de 
reação coletiva em relação a determinada coisa ou não. É uma estratégia usada, sim. Tem a ver com os 
interesses da empresa... Não tem a ver com ser bom ou mau... é que a perspectiva nossa é uma perspectiva 
humana, mas a da empresa é do negócio dela e ela vai fazer o que for bom para o negócio dela. Se for 
necessário para ela fazer isso, por mais que a gente julgue errado, ela vai fazer. 

Para finalizar, vou propor um exercício de imaginação. Numa empresa ideal, onde as relações são ideais,  
como seria a comunicação formal e a informal?
LP – Então, não vou conseguir te dar esse exemplo ideal porque as empresas obedecem a lógica desse 
sistema, que é o da concorrência, do mercado, etc. O que envolve relações desiguais no interior delas. Esse 
ideal de relações e que as relações fossem harmoniosas na empresa, no meu ponto de vista, não existe, não 
é possível. Há momentos em que os conflitos vão estar mais acentuados ou menos acentuados, mas eles 
permanecem porque é da natureza das relações de trabalho, das relações empresariais. As relações são 
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conflituosas pela natureza do sistema, da maneira como ele se organiza. Então, essa empresa ideal eu não 
consigo imaginar. Não teria como. 

ANEXO 8
Entrevista com Luís Cláudio Marcolino
Sindicato dos Bancários, em 17 de novembro de 2009.

A comunicação formal face a face das empresas, como os encontros com o presidente, patê-papo com o  
presidente, café da manhã com o presidente, acontece também nos bancos?
LCM –  Tem.  Tem muito,  agora,  os  blogs,  o  contato  direto entre  os  trabalhadores  e  o  presidente  da 
empresa,  reuniões  com gerentes,  superintendentes  de  forma  permanente  que  também é  outro  tipo  de 
diálogo. Fora as informações com que eles torpedeiam o tempo todo, como jornal, boletim, folder...  e 
remete para  os funcionários.  Inclusive,  o  que tem sido feito  ultimamente?  Todos os convênios  que o 
sindicato faz, eles vão e fazem o mesmo convênio ou com faculdade, ou com academia, que também é 
uma forma de tirar a relação com o sindicato para ser sempre uma relação do trabalhador com a empresa, 
com a instituição e não com o sindicato. Outra coisa que eles passaram a fazer e que antigamente sempre 
foi domínio do sindicato, são as reuniões no local de trabalho.

Essa questão é muito importante para o meu trabalho...
LCM –  Então o que nós sempre fizemos? No caso dos bancários, até a década de 1980, nós tínhamos 
dificuldade de acesso nos locais de trabalho. Quer dizer, tinha uma barreira. Ou seja, o papel do sindicato 
era foram da empresa. Então você usava o carro de som. A sua forma de diálogo com o trabalhador era a 
partir do carro de som, a partir da denúncia, a partir do protesto. A gente não tinha o contato físico com o 
trabalhador. 

Isso até por conta do regime militar?
LCM –  Isso.  Os  bancos  cresceram,  no Brasil,  a  partir  do regime  militar.  Você  tinha  muitos  bancos 
estrangeiros nos pais, praticamente de toda a parte do mundo, e os bancos privados, o Bradesco, Itaú, o 
próprio Unibanco cresceram e se encorparam de fato durante o período do regime militar. Até dizem as 
lendas que muitos bancos, inclusive, tinham uma relação muito forte. No caso do Itaú, eles tinham uma 
empresa de segurança dentro do banco e o treinamento do pessoal de segurança era feito por uma pessoa 
do Exército. Pode-se dizer que eu tive contato com isso porque a área em que trabalhava era o numerário e 
a gente via o treinamento dos carros fortes, funcionários de carro forte, era praticamente na mesma área 
onde a gente trabalhava. Então a gente via o treinamento. No local de trabalho que eu tinha, a gente... eu 
trabalhava  para  suprir  os  caixas  eletrônicos...  e  a  gente  acabava  tendo,  não  direto,  mas  via  a 
movimentação.  E a pessoa que treinava, na época,  os seguranças  vinculados ao Itaú era o pessoal  do 
Exército que fazia o treinamento. E um dos responsáveis pela segurança do banco, inclusive, foi um dos 
generais que foi para a guerra de Angola, Moçambique. Sempre teve essa relação forte com o Exército 
brasileiro. Teve uma hora, o Exército diminuiu. E para onde foi? Onde estava estruturado? Nos bancos. 
Então  foi  para  onde  muita  gente  acabou  indo...  para  as  instituições  financeiras.  Mas  voltando  à 
comunicação.

Nessa época a rádio-peão funcionava nos bancários?
LCM – Então, nós tínhamos dificuldade em comunicar. Nós tínhamos dirigentes do nosso sindicato que 
na época da ditadura, como fazia para se comunicar com os bancários e com a população... uns pegavam a 
Folha Bancária, colocavam no álcool, depois colocavam em cima do prédio, aí o papel ia secando com o 
vento, batia o vento e o vento tirava [um por um os exemplares] e ia caindo [na rua] e era uma forma de 
fazer a divulgação. Outro jeito era pegar o pessoal do almoxarifado. Eles passavam no sindicato ou o 
pessoal do sindicato deixava em algum lugar, o pessoal passava com o material, colocava [junto com o 
material que carregava] e fazia uma distribuição para os funcionários. Então alguns viam a informação e 
iam repassando a informação para outros, boca-a-boca. Porque você não conseguia fazer a distribuição do 
material. Porque de fato tinha perseguição dos militantes na época. Foi o período mais duro. Com esse 
período mais duro da ditadura militar você tinha que ter criatividade para fazer com que a informação 
chegasse.  O sindicato  passou  por  uma intervenção,  no  ano  de  1983.  Então  essa  intervenção  tirou os 
dirigentes sindicais de dentro do sindicato e o regime da época indicou outras pessoas para assumir a 
direção do sindicato. E nesse período também essa informação informal foi fundamental. Por quê? Foi 
destituída uma diretoria constituiu uma outra diretoria indicada pelo Ministério do Trabalho da época, que 
não tinha nada a ver com os trabalhadores, muitos deles, inclusive, eram prepostos de bancos... o pessoal 
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colocava o pessoal de banco para presidir o sindicato. O jornal, como era feito? O dinheiro era arrecadado 
entre os trabalhadores e se fazia...  a Folha Bancária,  que nunca deixou de ser feita, mesmo durante o 
período da intervenção do sindicato,  a direção que estava na época  continuava fazendo os materiais, 
continuava fazendo os contatos com os trabalhadores na informalidade. (...) Mas a Folha Bancária é um 
instrumento que... a gente tem feito pesquisas permanente com a categoria e é o veículo que tem maior 
credibilidade e é o mais lido pelos trabalhadores. Quer dizer, já tinha e continuou como uma credibilidade 
forte entre os trabalhadores. Temos também outros instrumentos de comunicação, mas a Folha Bancária, 
para a gente, passa a ser o instrumento mais efetivo. Mas, como eu estava comentando, nesse período, a 
gente não tinha muito acesso aos locais de trabalho. A gente tinha uma rede de trabalhadores que a gente 
reunia, e essa rede possuía um representante por local de trabalho, mas sem o banco saber que ele era o 
contato do sindicato. Então, a gente reunia esses trabalhadores eles pegavam a Folha Bancária no sindicato 
e faziam a distribuição em algumas agências para algumas pessoas que tinham contato na própria região. 
Nunca você distribuía no próprio banco, você distribuía num banco em que você não era funcionário. Isso 
foi em relação aos bancos privados,  na década de 1980. Já no Banco do Brasil,  na Caixa Econômica 
Federal,  no  Banespa  ou  no  Banerj,  como  você  tinha  uma  garantia  de  emprego,  a  possibilidade  de 
organização era maior. Porque a repressão acabava sendo menor. Então você tinha delegados sindicais, 
representantes  por  região...  no  caso  do  antigo  Banespa  tinha  o  que  eles  chamavam  de  Conselho  de 
Representantes, que se reunia – e tinha gente praticamente da cidade inteira, eleito pelos trabalhadores - 
para fazer o trabalho sindical, ajudar o trabalho também (...) de diálogo com os trabalhadores. Aí começou 
também o processo de formalização da nossa representação. Por isso que na década de 1980 a organização 
nos bancos públicos era mais efetiva. Porque tinha repressão também, mas ela acabava sendo menor. Mas 
tinha que ter criatividade para ter formas diferentes de contato com o trabalhador. E aí, fomos criando... o 
carro de som teve origem no Sindicato dos Bancários. Porque antigamente usava o megafone... e um dia o 
pessoal resolveu pegar uma caixa com um gerador, colocou a corneta e começou o primeiro carro de som 
no movimento sindical começou pela categoria bancária.  Pode procurar  na história e você vê que não 
existe esse instrumento “carro de som”. O nosso primeiro carro de som era o “Maia”, hoje nós temos aqui 
o “Pipoqueiro”, nós temos o “Maguila”... depende do instrumento de som que você tem, você vai usando. 
Então, por muito tempo aqui no sindicato nós usávamos o megafone,  durante a  ditadura militar,  pela 
dificuldade de entrar no local de trabalho pela repressão. Aí começou o processo da abertura e a gente 
criou esse instrumento, o carro de som – criou, mas depois de 1979, pode ser que antes disso, alguém 
tenha utilizado. (...) Depois desse som, nós fomos criando a estrutura mesmo. Montava num carrinho, você 
pega aqueles Fusca antigos, com as cornetas (...) e essas cornetas eram o contato [com os trabalhadores] e 
aí montamos o gerador, depois passou a ter o carro de som e nós chegamos a ter um caminhão de som. 
Nos bancários, nós temos muitas administrações, muitas matrizes. Vamos imaginar, Cidade de Deus é a 
administração  do  Bradesco,  12  mil  funcionários,  administração  do  Itaú,  na  Conceição,  10  mil 
trabalhadores... é muito gente. Então você tem que ter mecanismos de diálogo com os trabalhadores. Então 
a gente usava o carro de som Maia, que ficou com a gente até 1995/1997. Depois nós tivemos que nos 
desfazer desse caminhão de som porque pela legislação você não poderia mais circular com o caminhão 
em algumas grandes avenidas. Eles falaram “se vocês circularem, vão ser multados”. E a av. Paulista, para 
a gente, é um corredor importante... o Jabaquara, a região central, não podia passar. Aí nós começamos a 
fazer som de solo... que é um gerador, as caixas de som, você coloca no carro e monta onde você quiser e 
tem o  mesmo efeito  que  tinha,  antigamente,  o  caminhão  de  som.  Então  você  vai  acompanhando  as 
mudanças de legislação, as mudanças de ambiente, (...) é um processo de evolução. Então, antes todo o 
contato que você tinha com o trabalhador era esse contato externo e nós, do sindicato, passamos a fazer um 
outro movimento. Tínhamos uma diretoria, até 1985, de 15 diretores e hoje nós temos 88 diretores no 
sindicato. Tivemos uma ampliação da diretoria para atender 4 mil locais de trabalho... então, um número 
muito grande de locais e ainda um número pequeno de dirigentes, se você pensar em tamanho da base. E o 
que nós passamos a fazer? Passamos, também nos bancos privados, não só a visitar todas as agências 
bancárias... então cada diretor do sindicato e cada funcionário é responsável por um grupo de agências. 
Então, ele vai na agência, ele conversa com o trabalhador, entrega a Folha Bancária e passa a ouvir as 
demandas e as reclamações, os problemas, os elogios como um todo em relação à atuação do sindicato e o 
eventual problema que ele teve no local de trabalho e que o sindicato tenha que intervir. Então começamos 
a entrar em cada local de trabalho e no começo... hoje é fácil, mas na época tinha os gerentes que não 
autorizavam o pessoal a entrar. O que o pessoal fazia? Primeiro parava a agência, a entrada, os clientes 
ficavam bloqueados... e tinha duas opções: ou fechava a agência ou ia entrar para conversar. Aí começou a 
entrar.  E tinha outros que falavam “não, você só pode entrar na agência,  não pode conversar  com os 
bancários na retaguarda”. Antigamente tinha muitos bancários na retaguarda dos bancos, você tinha muitos 
caixas  e  escriturários.  Tinha  o caixa,  um número  pequeno de  gerentes  e  muita  gente  trabalhando  na 
retaguarda. Não tinha tecnologia, a pessoa que ia fazer uma poupança, era tudo manual. Se ia fazer um 
depósito era tudo manual. Então você tinha muitos funcionários na retaguarda, tinha 2 ou 3 caixas, 2 ou 3 
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gerentes e muitos outros bancários. E o banco proibia o acesso a esses bancários.  E o que o nosso pessoal 
fazia? Subia no balcão da agência e começava a ler a Folha Bancária para as pessoas que estavam lá no 
fundo. Isso foi 1, 2, 3, 4 vezes aí o banco liberou a entrada porque dá menos problema do que ficar lendo a 
Folha Bancária para os funcionários dos fundos. Então nós fomos conquistando esse diálogo permanente 
com os funcionários. Isso vale para a agência e começou a valer também para as concentrações. Porque o 
sindicato começou a perceber que era importante ter dirigentes sindicais dentro desses prédios. Então hoje 
nós temos acesso a praticamente todas as concentrações, já é um sindicato dentro do local de trabalho. Não 
temos ainda comissão de fábrica... de banco, mas passamos a ter “cipeiro”, passamos a ter diretor dessas 
concentrações... é o meu caso: fui  diretor da regional Jabaquara e lá onde trabalhei, no Itaú Conceição, eu 
tinha acesso dentro do prédio. Quando comecei a distribuir a Folha Bancária, sempre vinha alguém de 
Recursos Humanos atrás de mim para dizer “você não pode fazer a distribuição aqui dentro”. Aí eu descia, 
passava cinco minutos eu subia de novo e ia para outro andar. Aí dali a pouco vinha e falava de novo, ou 
alguém de Recursos Humanos ou alguém da segurança. E eu ia e voltava. Hoje já é normal. Isso foi em 
1992, 1993. Então nós conquistamos o acesso, conquistamos a distribuição e reuniões no local de trabalho. 
Então  hoje  eu  entro  em qualquer  local,  qualquer  departamento,  conversa  com os  trabalhadores,  sem 
problema nenhum. Mas antigamente tinha uma resistência, pela própria concepção da empresa que era o 
sindicato fora do local de trabalho. Eles não aceitavam os dirigentes sindicais dentro do local de trabalho. 
A lógica é que vai tumultuar vai criar problema interno no ambiente de trabalho. E hoje o pessoal percebe 
que a atuação do sindicato é uma atuação de fato, de organização, de representação e o conflito no trabalho 
se dá muito mais com problemas com a empresa do que só o nosso contato. Quando vai ter uma greve? 
Quando  chegou  no  limite  da  negociação,  as  reivindicações  não  foram  atendidas,  as  pessoas  vão  se 
organizar e vão à greve. E no dia a dia a gente detecta os problemas e aí o pessoal começa a perceber que 
quando se detectou o problema e levou para a empresa e você soluciona, para a empresa também é bom. 
Para a empresa – alguns empresários, alguns não, mas a maioria hoje – se tem um problema e ele não 
consegue detectar, nesse contato que o sindicato tem com o trabalhador, passa a ser um espaço de solução 
de problemas. E é bom para o trabalhador, é bom para o sindicato porque soluciona e acaba sendo bom 
para a empresa. E aí o que a empresa começou a perceber? Que o sindicato começou a ter uma ascensão 
muito  forte  sobre  os  trabalhadores.  E  as  empresas  começaram  a  montar  grandes  estruturas  de  RH... 
Antigamente, nos anos 1990, era Departamento de Seleção, quer dizer, o único papel que tinha, de RH, era 
contratar e demitir. E muitas vezes a demissão acontecia pela área e a contratação centralizada. Então, não 
tinha uma área de gestão, de relações sindicais, tinha uma área de estruturação de benefícios. E aí nós 
fomos conquistando,  na  década  de  1990,  o  vale-refeição,  o  vale-alimentação,  a  ampliação  do auxílio 
creche, a própria Participação nos Lucros dos Resultados, que é uma negociação conjunta, conquistamos 
uma convenção  coletiva nacional  em 1992, que os acordos eram feitos  regionais  e  hoje é um acordo 
nacional. Então nós começamos a ter uma série de conquistas e os bancos foram obrigados a começar a 
construir estruturas para dar conta dessa demanda dos direitos que também foram sendo constituídos. E 
eles tiveram que criar um processo de evolução e foram criando áreas de gestão sindical, que não existia 
em nenhum banco, e eles foram montando estruturas de Recursos Humanos. Então isso acabou facilitando 
também esse contato entre o sindicato e a instituição. Os bancos começaram a fazer pesquisa de satisfação 
interna para ver como era o relacionamento do banco com o trabalhador, do sindicato com o trabalhador, 
quem resolvia mais,  se era o sindicato ou a instituição,  e aí eles foram tentando fazer algumas ações 
também para tentar puxar de novo para a representação da instituição... não a representação do trabalho 
porque o trabalho tem o gestor e acaba resolvendo, mas em quem eu acredito, quem tem mais credibilidade 
a  hora  que  passa  a  informação.  E  o  sindicato  sempre  apareceu  como uma  entidade,  um  espaço  de 
divulgação que tem credibilidade em relação às informações que são passadas.  Então nós passamos a 
entrar  nos  locais  de  trabalho,  passamos  a  ter  os  contatos  e  os  bancos  foram tentando buscar  formas 
alternativas. Nós chegamos a uma época em que as negociações, a gente acabava a negociação - a Folha 
Bancária tinha um tempo em que ela era diária e depois passou a sair duas vezes por semana – e inclusive 
os bancos tentam marcar a negociação num dia em que não tem a Folha Bancária, que sai na terça-feira e 
na quinta-feira...   Então eles tentam marcar a negociação para terça-feira ou quinta-feira, que já saiu a 
Folha Bancária, então você não tem como soltar a informação na seqüência. E nós fomos percebendo isso, 
ao longo do tempo, e a gente força as negociações a acontecer no dia antes de sair a Folha Bancária, sai a 
negociação e sai a informação. Aí os bancos começaram a montar, entre eles, informativos deles também 
para passar para os trabalhadores. Ás vezes acabava a negociação e os bancos já começavam a mandar 
informação para o trabalhador como se ele fosse o interlocutor do processo, a fonte de informação. E aí 
nós começamos a montar... com o advento da tecnologia, foi diminuindo os bancários da retaguarda, foi 
aumentando os caixas, foi aumentando os gerentes da área comercial,  quer dizer, foi uma mudança no 
perfil da categoria bancária. E o sindicato também começou a investir em internet e acabou tendo um outro 
contato com trabalhador. Hoje o trabalhador está ‘plugado’, todos têm acesso ao computador, à internet, já 
é uma movimentação mais recente. E com isso, nós percebemos essa disputa dos bancos com a gente, a 
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internet era um elemento importante... mas antes disso, nós tínhamos um outro grau de informação. Toda 
vez que acabava a negociação nós reunimos todo o sindicato e tem os contatos nos locais de trabalho, o 
nosso pessoal começava a ligar para cada contato e ele ia passando a informação para aquele grupo de 
funcionários. Daí no dia seguinte, ele vai fazendo reuniões, vai passando em agência por agência e alguns 
já passaram a informação e depois ele vai reforçando. Só que nós temos 134 mil bancários e com 88 
pessoas então não consegue atingir todo mundo, sempre tem que buscando mecanismo de como você faz 
para  atingir  todos  esses  trabalhadores.  E  como  eu  disse,  é  um processo  de  evolução  e  a  gente  vai 
acompanhando esse movimento o tempo todo, e nós começamos a criar, aqui no sindicato, a newsletter, de 
forma  a  ter  o  contato  primeiro  pela  internet  e  depois  pelo  e-mail  que  o  sindicato  passava  para  o 
trabalhador. E hoje nós temos mais dois outros elementos na campanha salarial que é o SMS, que a gente 
manda a informação para o bancário,  e ele entra na página do sindicato para pegar a informação mais 
detalhada. Acabou a negociação, já está lá. É uma forma de você ter mais agilidade do que o banco para 
passar a informação.  Então a gente tem usado o SMS e do SMS ela vai  para o portal.  Esse ano nós 
montamos o Twitter, já estamos com 1.800 seguidores, e começou agora, na campanha salarial de 2009. 
Além disso,  nós  temos  os  jornais  por  empresa,  é  um boletim para  cada  banco.  Nós  detectamos  nas 
pesquisas que a gente faz, que o bancário lê muito a informação do seu banco. E na Folha Bancária não 
cabe informação de todos os bancos. Então, primeiro ele olha a matéria principal, depois ele procura se 
tem uma matéria do banco dele, e lê a última página que é uma matéria mais geral, mas ele não vai ler as  
outras matérias. O pessoal procura a informação da sua empresa. Então criamos um material por banco, 
por exemplo, do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa. Então esse não tem uma periodicidade 
como a Folha Bancária, que é duas vezes por semana. Esse é uma vez por mês ou quando você tem uma 
novidade que vale a pena detalhar para o conjunto do dos bancários e é outra forma de você manter o 
contato.  (...)  Além desses  corporativos,  também temos  a  revista  “Brasil  Atual”.  Essa  revista  era  dos 
bancários e agora ela deixou de ser uma revista dos bancários e passou a ser uma revista de todos os 
trabalhadores... então hoje tem químicos, metalúrgicos, professores, o pessoal da saúde...

Mas originalmente...
LCM – Era dos Bancários. E aí se transformou, hoje, na “Revista do Brasil”, que já está indo para o quarto 
ano, e quando era dos bancários chegou a ter 13 anos. E agora montamos o portal Rede Brasil Atual, temos 
também a rádio que chama Rede Brasil Atual, 98.1 na terra, que é das 7h às 8h da manhã. É um horário 
que a gente tem, que é um programa jornalístico, mas que traz matérias do mundo sindical, do mundo do 
trabalho. Então não é só matéria de sindicato, são matérias de interesse dos trabalhadores e trazendo uma 
visão dos trabalhadores.  E criamos também uma editora,  que é a Editora Atitude,  que acaba  sendo a 
gestora do processo. Nos bancários, ainda, nós percebemos que tinha uma... nós fizemos uma pesquisa e 
boa parte dos bancários tinha contato no site, de casa, então começamos a colocar vídeos curtos contando 
um pouco da ação sindical. Também foi uma forma de ter um contato com o trabalhador. Aí nós fazemos, 
uma vez por mês, o “Resumo” tudo o que é feito no sindicato, durante o mês... é uma Folha resumo. (...) E 
todo esse material é feito pela nossa gráfica, a BanGraf. (...) E esse material vai para a casa do bancário. 
(...) Então estamos construindo uma estratégia de comunicação que dialoga com a categoria, mas passa 
dialogar também com o conjunto dos trabalhadores. Se você pegar tanto a revista, quanto o portal e quanto 
a rádio, não são instrumentos de comunicação que a gente chama de comunicação sindical. Se você pegar 
as matérias da revista, são matérias de caráter geral, que fala sobre o mundo do trabalho, fala de todos os 
temas, então é uma forma de você também atrair a atenção de um grupo de pessoas na sociedade que quer 
ter a informação de um outro olhar, o olhar dos trabalhadores. (...) E nós estamos sempre trabalhando de 
forma interativa. Nessa campanha, nós criamos a super-liga dos bancários... tem um personagem, o Eurico, 
que surgiu num encontro de formação que nós tivemos com os bancários, em Praia Grande, que a gente 
reúne também... além desse contato cotidiano com os bancários, não dá para você conversar com eles o 
tempo todo. Na agência, mesmo hoje, em tese, que é uma democracia... não é mais uma ditadura, mas o 
gerente fica atento naquelas pessoas dentro da agência que têm mais contato com o sindicato. Não só o 
gerente...  o  gerente,  hoje,  tem também uma participação  muito  ativa  dentro  do  sindicato  porque  ele 
também é um funcionário. Mas tem gente que fica com receio disso. Então o que a gente faz? Todo mês, a 
gente faz dois, três encontros com um grupo de bancários para você ter contato fora de São Paulo, no final 
de semana, e a gente discute com eles sobre o sindicato. Aí ele passa a ter contato com bancários de outros 
bancos, de outras regiões da cidade, ele começa a ver que o problema que ele tem na agência, é o mesmo 
problema que os outros bancos, os outros bancários também têm e quais são os caminhos para a solução 
daqueles  problemas.  Quando  ele  volta  para  a  agência,  ele  acaba  ajudando a  organizar  a  partir  desse 
encontro que você fez. Daí ele não vai se expor, mas ele vai ter informação que a partir daí ele pode ir 
desmontando. Então, a principal informação que a gente trabalha é a questão do tempo. Porque o bancário, 
no local de trabalho não te a noção de tempo. E aí a gente começa a perguntar para ele o que ele faz no 
tempo dele. A gente pega um relógio e a partir disso ele começa a olhar o tempo dele. “Quantas horas você 
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trabalha?”, Quantas horas você dorme?” “Quantas horas você estuda?” “Como é que você organiza seu 
tempo?” Aí cada bancário vai organizando o seu tempo e ele começa a perceber que boa parte do tempo 
dele está voltado para o trabalho. Seja no próprio trabalho, seja vendendo um produto para alguém ou 
mesmo na faculdade, pensando que tem um trabalho que ficou para trás. E ele começa a perceber que 
passa a maior parte do tempo dele dentro do trabalho. E aí começamos a perguntar para ele qual seria o 
relógio ideal. Tempo para o trabalho, lazer, cultura, tempo para dormir. Quando ele começa a perceber, ele 
vê que no trabalho cotidiano ele não se percebe. E quando a gente faz essa atividade lúdica com ele, ele 
começa a se perceber enquanto trabalhador... e a gente começa todo o  processo de formação, esse acaba 
sendo um primeiro contato com ele fora do ambiente de trabalho, aí ele começa a se perceber e você 
começa a trabalhar algumas informações que vai ajudá-lo, depois, na agência bancária para dialogar com 
os outros trabalhadores. Sempre sem se expor, você cria uma rede... não é uma rede formal porque não tem 
estabilidade, não tem garantia de emprego, não é eleito, mas acaba sendo mais importante... Como hoje, 
nós vamos ter um assembléia e vem pessoas, mas principalmente quem vem na assembléia são as pessoas 
com quem você vai construindo essa rede ao longo do tempo. 

Quer dizer, apesar de toda a tecnologia, vocês não abriram mão desse contato pessoal, de estar presente,  
do relacionamento...
LCM – O que acontece, vamos supor, é que eu fico um tempo fora. Quando eu volto a falar com você, eu 
não vou falar de nenhum problema que tem. Eu pergunto como você foi de férias... aí você começa a criar 
uma relação com a pessoa que também é uma relação pessoal e a partir dessa relação pessoal, você vai 
construindo a confiança das pessoas, e numa eventual greve, numa eventual mobilização, para a pessoa te 
passar um problema, essa relação de confiança que garante que a gente tenha um processo de informação 
permanente.

E essa questão de credibilidade é uma questão de construção mesmo...
LCM –  Outro dia eu estava numa reunião com o presidente do Santander e tinha mais um assessor da 
Febraban  e outro cada  da Fenaban.  Aí ele  perguntou  “mas como é que vocês  conseguem?” O Fábio 
Barbosa  fica o ano inteiro levando valores  para os trabalhadores,  contabilidade,  construindo mesmo a 
relação. Porque lá eles têm um blog, ele tem informação permanente, reúne os funcionários, discute com o 
pessoal, tira as prioridades, então cria um processo de tentar envolver os trabalhadores, ter um alto grau de 
satisfação... nós já vimos pesquisas internas, na época do Banco Real, e os bancários eram satisfeitos com 
a relação que o banco tinha com o seu trabalhador... e aí ele falou “como é que vocês conseguem? Ele fica 
o ano inteiro fazendo isso e vocês, às vezes, em 20 dias, 30 dias, destroem tudo que ele construiu.” Mas 
não é que nós destruímos o que ele construiu. Porque o princípio que têm as pessoas é que eles querem um 
retorno, ele quer ter satisfação, ele quer ver que aquilo que ele fez durante o ano vai ser valorizado. E 
quando não valoriza, entra num momento de uma greve, ou no momento de um problema interno que tem 
dentro do banco, o pessoal olha para quem? Quem é que vai defender? É o sindicato, não é a instituição. 
Porque ele fez tudo, nós da instituição não valorizamos, você acaba desmontando esse processo. Agora, 
para demitir o trabalhador, o que ele fazia? Ele transferia, tirava o bancário da Paulista, enviava o pessoal 
para a Zona Sul e dava um cartão provisório. Então, antes do pessoal pegar o cartão definitivo, o bancário 
é demitido. Então ele faz isso com 1, com 2, o terceiro já sabe e começa a espalhar para o banco inteiro. Aí 
essa informação chega para a gente, e você denuncia e o banco pára com esse processo. Por quê? Porque 
se ele demitisse esse pessoal na sede do banco, na Paulista, todo mundo ia saber que tinha demissão. O que 
ele pensa? Em tirar daqui e levar para lá. Só que ao sair com o terceiro,  já começa a perceber  que a 
movimentação está sendo feita. (...) Nós tivemos agora a fusão do Itaú com o Unibanco, e o banco fez um 
levantamento de todo mundo que tinha ação contra o banco. De um lado tinha bancário do Itaú que tinha 
trabalhado no Unibanco, bancário do Unibanco que tinha trabalhado no Itaú,  que entrou com processo 
contra o banco. Aí o banco fez uma relação de 1.100 pessoas. E eu descobri, porque o pessoal me falou “o 
banco pediu para fazer uma relação das pessoas que tinham processo contra o banco”. Tudo através do 
boca-a-boca. E num encontro que a gente teve, uma pessoa acabou comentando coma gente. Na mesma 
semana, veio um menino que falou “o banco me demitiu porque estou com um processo contra o banco”. 
Aí eu liguei a informação, peguei o bancário que foi demitido, e o chefe falou que a demissão era por 
isso... no total foram três e desses três, dois disseram “eu quero ir embora mesmo já estamos insatisfeitos 
com o banco”, mas o outro queria ser reintegrado porque não achava aquilo justo. Aí nós começamos 
reintegrar e conseguimos barrar o processo das demissões de quem tinha processo. Também era injusto, 
mas era a forma que o banco tinha de começar a fazer um grupo de demissões. E essas são informações 
que você vai pegando e vai trabalhando. Não é uma coisa que está divulgada em lugar nenhum, mas que 
nós  pegamos  a  informações  e  conseguimos  tratar  a  partir  de  uma  informação  que  a  gente  acabou 
recebendo. O banco vai fechar o crédito imobiliário e vai ter demissão das pessoas então o pessoal já avisa 
para o sindicato antes de acontecer e a gente consegue intervir e segurar. Então, são muitas coisas que vem 
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chegando e o  princípio é  a  credibilidade  porque  se você  não  tivesse  credibilidade  a informação  nem 
chegava. Hoje nós temos uma estrutura de atendimento forte aqui dentro do sindicato... a hora que você 
entra na recepção nos montamos uma estrutura de atendimento dos bancários,  além disso você tem o 
contato no local de trabalho, você vai var os funcionário que visitam freqüentemente as agência bancárias 
entregando a Folha Bancária, você tem o site que tem o Fale com a Gente, ele manda e-mail e se é da 
matriz ou de alguma concentração e que não tem ninguém que cuida daquela concentração, a gente manda 
uma pessoa lá que vai conversar com o grupo de pessoas... a gente sempre presta atenção na denúncia, por 
exemplo, essa denuncia fere você e mais quantas pessoas? Se for só para ela, a gente diz ”você tem certeza 
que quer que a gente dê encaminhamento? Porque vão saber que foi você quem fez a denúncia.” Quando 
tem um grupo maior, pode ser qualquer um, aí você tem outro tipo de tratamento: você pode colocar na 
Folha  Bancária,  você  faz  um ato  na  frente  do prédio  do  local  de  trabalho,  e  aí  negocia  e  resolve  o 
problema. São essa pequenas ações,  e o pessoal não percebe...  muitas vezes o pessoal  de fora fala “o 
sindicato só aparece  em campanha salarial”.  Não,  o sindicato tem uma ação o ano inteiro,  uma ação 
constante que gera a credibilidade para no momento de greve o pessoal ouve o recado que o sindicato tem 
para falar.

E você acha que esse contato cara a cara ajuda na credibilidade?
LCM – Ajuda e é o principal instrumento. É esse contato que um vai falando para o outro. 

Você acha que as empresas viram uma tática de comunicação que deu certo na rádio peão e nos contatos  
cara a cara do sindicato com os funcionários e tenta usar essa mesma tática com a comunicação formal  
face a face?
LCM – É o que eu digo, a gente faz as reuniões. Quem sempre fez as reuniões, sabe pegar o feedback, tem 
o retorno, isso é da gente. Hoje os bancos usam isso como uma prática comum. Vamos supor, o pessoal 
está fazendo o seu trabalho. Aí eles param lá 10 minutos e diz “reúne a equipe inteira, passa a informação 
que tem que passar ou tenta fazer uma ação que precisa”. Isso sempre foi uma postura nossa. Você passa a 
informação, mas passa do jeito que você quer. O que os bancos estão fazendo? Eles vão criando a rede.  
Então tem o diretor, aí o diretor reúne os superintendentes, os superintendentes reúnem os gerentes, os 
gerentes reúnem os funcionários. Então isso é uma forma do banco ter, de fato, o controle da gestão do 
conjunto dos funcionários. Antigamente, não. A ordem vinha de cima para baixo para executar, hoje, não. 
Eles querem ouvir sugestões, como faz para resolver o ritmo do trabalho, ver como faz para melhorar o 
trabalho ou o ambiente do trabalho. Então isso acaba sendo uma forma de cooptação. Se o trabalhador se 
sente representado  pela empresa,  “olha,  a  empresa  está  me ouvindo”,  “falei  para  eles  e  o banco está 
resolvendo”. Os bancos criaram agora um ombudsman, o Fale com o RH, então são coisas que dizem 
assim “olha, se você tem problema, não vai procurar o sindicato. Procure o RH. Procure o ombudsman”. 
Ombudsman é uma forma de dizer “ele é isento. Se você tem medo de falar com o RH, tem medo que o 
RH vai te perseguir, fala com o ombudsman. Não fala com o sindicato.” Porque, em tese, ele é uma pessoa 
neutra. Os bancos têm feito esse movimento... eu tenho uma imagem mito forte, aconteceu em 1992 ou 
1993. Tinha uma gratificação semestral e o banco ia fazer com que essa gratificação fosse incorporada ao 
salário. Só que antes de fazer essa incorporação, desapareceu do sistema. O pessoal foi olhar o salário e 
não tinha, o banco fez um cálculo errado e não registrou. Isso foi uma polvorosa dentro do banco... um 
funcionário viu que tinha problema no sistema e começou a espalhar para o outro e eu estava no prédio 
esse dia. Foi uma polvorosa porque os bancos não atrasam salários, eu estou no sindicato desde 1991 e 
nesse tempo todo o banco não atrasou o pagamento nem um dia. O pagamento de salário numa instituição 
financeira é rigoroso, é um problema que não existe. E nesse dia tinha uma diferença e, além disso, não 
aparecia no sistema o pagamento.  O primeiro que viu já espalhou pelo banco e eles já queriam parar 
porque não ia ter o pagamento na conta. Então eu fui conversar com o pessoal do RH. Na hora eles falaram 
que era um problema de sistema, que estava sendo corrigido e na parte da tarde ia se normalizar. Aí eu 
falei aquilo para um grupo de pessoas e aquilo começou a se espalhar pelo banco. Então, do mesmo jeito 
que começou, depois ela veio na direção contrária. Depois, pensei “poderia ter parado esse prédio inteiro, 
sem muito esforço!”.  Mas o meu raciocínio da hora foi  de resolver  o  problema.  O banco  não estava 
preocupado com aquilo, porque a lógica do banco e que havia um erro no sistema e que no dia seguinte ia 
cai o pagamento normal. (...) Essa coisa da rádio-peão funciona e funciona muito rápido. Outro momento 
também foi em 1990, o banco... ia ter uma greve dos bancários... e o banco reuniu todo mundo numa sala,  
e falou “amanhã vai começar a greve dos bancários, então tem essa entrada, essa entrada, essa entrada e 
queremos todos mundo aqui no horário correto”. E aí nós falamos “e agora, o que vai acontecer?” Todo 
mundo, individualmente,  querendo fazer  greve,  mas aquela pressão da chefia.  Então combinamos que 
depois do almoço, porque a gente trabalhava das 7h às 13h, todo mundo se reuniria na praça em frente. 
Chegando lá combinamos “amanhã todo mundo vai parar”. E nós éramos em 150 nesse departamento. Aí 
no dia seguinte,  nós éramos os  primeiros  a  entrar  às  7h da manhã,  nós paramos.  E aí,  o pessoal  foi 
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chegando  e vendo a  gente  parado  e  todo mundo começou  a  parar  também. Porque  viu  que o  nosso 
departamento parou e começou a parar, parar, parar. Foi uma greve forte em 1990. Mas como é que nós 
fizemos  isso?  Porque  nós  éramos  pequenos  departamentos...  eram  150  mas  divididos  em  pequenos 
departamentos. Então tínhamos um café porque começávamos [a trabalhar] às 7h e às 9h15 tinha um café. 
E ia saindo uma turma de cada vez para tomar o café. Então tinha de 10 a 12 pessoas que iam tomar o café, 
voltava e outras 10, 12 pessoas iam para o café... revezando. E esse café de 15 minutos ia revezando de 
acordo com a área. Aí, cada vez que um saía, falava [para os que chegavam] “depois do almoço, todo 
mundo lá na praça”... porque já tinha acontecido a reunião [do banco]. Então chegou depois do almoço, 
estava todo mundo lá. Mas por quê? Como e que a gente fazia para reunir todo mundo para acertar a 
paralisação do dia seguinte? E foi isso mesmo: um contando para o outro. 

A rádio-peão é muito forte...
LCM – E expande rápido. A informação circula muito rápido. E hoje, por exemplo, eu acho que o torpedo 
começa a ter o mesmo efeito que a rádio-peão. Porque celular todo mundo tem e se você montar um grupo 
de pessoas você começa a passar informação para aquelas pessoas. E nessa campanha salarial nós usamos 
isso... nós começamos a mandar torpedo para as pessoas  mandar de locais que estavam abertos. Então 
(mostrando os torpedos enviados do celular) “tal agência está aberta, então direciona os cliente para tal 
agência”. Aqui eu fiz uma consulta, de campanha, para uma pessoa e ele me deu retorno “Luís, no Ipiranga 
a proposta tem aceitação”. Aquela negociação que a gente fez, a gente queria consultar os sindicatos como 
é que estava. Fomos conversando por torpedo. Às vezes liga ou o pessoal dá retorno. Esse aqui foi uma 
nota no sindicatospbancários [no site] “mesmo antes da negociação, amanhã Febraban já se reúne com 
polícia militar para reprimir a greve. Veja mais e comente: www.spbancarios.com.br”. Essa é uma forma 
de expandir a informação porque você não consegue estar com todo mundo. (...) Na campanha salarial, 
agora, nós tentamos botar a informação na televisão, o pessoal não aceitou. Várias emissoras de TV não 
aceitaram.  Mesmo  a  gente  querendo  pagar,  pedimos  o  preço  e  eles  não  aceitaram.  A  única  que 
conseguimos foi na Record, mas num horário que não dava para os bancários, os bancários não estavam 
em casa... tinha que colocar no horário nobre, mas eles disseram que poderiam colocar às 18h, 17h30. (...)

Queria levantar uma última questão, que foi citado por alguns professores que entrevistei, e gostaria de  
saber se você sentiu isso aqui. As empresas, não especificamente os bancos, mas as empresas de uma  
maneira geral, soltam uma informação na rádio-peão para que ela se dissemine para servir como um  
laboratório, para saber a reação dos trabalhadores. Você já teve uma experiência assim? É normal? 
LCM  – Já. E é normal. Na própria negociação. O que os bancos faziam? Você está num processo de 
negociação, os bancos chamam um grupo de gerentes, de pessoas, e soltam uma informação que está em 
negociação para ver se aquelas pessoas aceitariam um proposta que eventualmente eles vão apresentar para 
o sindicato. E o que acontece? O pessoal vem e fala para a gente. “Ah, o banco vai propor tanto” e eu disse 
“mas a negociação é só hoje à tarde” e a pessoa fala “mas o banco se reuniu e está falando uma proposta 
com esse valor, esse percentual”. Só que isso tem duas coisas: uma é para o banco ter uma percepção se 
aquela proposta que ele vai fazer os trabalhadores vão gostar, vão aceitar ou não. Eles propõem não só 
para o sindicato, mas já consulta um grupo de pessoas. E nós começamos a fala “não”. Negociação é 
negociação. Se for resolver, tem que resolver aqui. Quem consulta os trabalhadores é o sindicato, não a 
empresa. Se não você vai lá, faz o pagamento sem negociar com o sindicato. Nestes três anos parou um 
pouco isso. Por que qual era a leitura que saía para as pessoas? Já está tudo acertado... isso já está tudo 
resolvido... é só pró-forma. Então nós começamos desmontar um pouco isso porque nós começamos a 
perceber essa movimentação que as empresas faziam. Eu dei como exemplo o caso da negociação porque 
como a negociação é nacional, os bancos querem consultar as pessoas para ver... . Agora, quem tem a 
informação da negociação soa só os negociadores. Então, é importante consultar? Não estou dizendo que 
não pode consultar, pode consultar. Mas não pode do jeito que os bancos acabam fazendo. Isso faz parte 
da  imagem,  da  credibilidade...  a  pessoa  passa  a  desacreditar  do  sindicato  que  está  tendo negociação. 
Porque como o banco solta uma informação antes, a pessoa pensa “tá vendo? Não falei que o número era 
tanto?”.  Então acaba  tendo esses  dois  efeitos:  um é a  consulta interna  para ter  um retorno e outro o 
descrédito  do  movimento  sindical  porque  os  bancários  já  sabem da  proposta  antes  da  negociação  se 
efetivar. São coisas que você vai percebendo com o tempo. E nós começamos a discutir isso na mesa de 
negociação porque estava errado. (...) Mas isso existe também porque às vezes o banco quer... vai soltar 
alguma campanha, então ele solta internamente para ver se aquilo cai bem entre os funcionários. Se cair, 
eles apresentam. E muitas vezes, os bancos tem auditórios e eles reúnem os funcionários e vão passando a 
informação... soltam a informação para ver se ela tem boa aceitação ou não.
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ANEXO 9
Entrevista com Maria do Carmo Fernandes Martins
Universidade Metodista de São Paulo, em 13 de outubro de 2009.

Qual a diferença entre a Psicologia Organizacional e a Psicologia do Trabalho?
MCFM – A gente tem tentado desesperadamente e é uma intenção da Associação [Associação Brasileira 
de Psicologia Organizacional e do Trabalho] manter essas duas sub-disciplinas, digamos assim, unidas, 
para que a gente não esquizofrenize a Psicologia Organizacional e a do Trabalho. A questão é um pouco 
histórica. Essa área surgiu com o nome de Psicologia Industrial, nos Estados Unidos, no início do século, 
principalmente  teve  um desenvolvimento  exponencial  grande  pós-2ª  Guerra,  e  vinha como Psicologia 
Industrial, baseada nas relações do homem produzindo dentro de uma organização, os limites, e aí surgiu 
com força a ergonomia física e depois a ergonomia cognitiva. Nos Estados Unidos, hoje, chama Psicologia 
Industrial Organizacional (IO Psychology). O termo “Trabalho” não entra na literatura americana, ele entra 
como contexto, como contexto no qual o indivíduo exerce e, portanto contexto no qual a IO Psychology 
faz  seus  estudos.  O  termo  “Trabalho”  começou  a  aparecer  por  uma  influência  dos  franceses,  
capitaneados pelo Christophe  Dejours, que começou a se preocupar com o sofrimento que o trabalho 
pode trazer ao ser humano, ao trabalhador. Na Europa também se usa Psicologia Organizacional e do 
Trabalho. No Brasil,  já há uma década e meia,  duas décadas,  passou a utilizar...  nós chamávamos de 
Psicologia Organizacional, o termo “E do Trabalho” foi incorporado por questões de atualização histórica. 
Um grupo de brasileiros começou a estudar especificamente,  esse foco do indivíduo no trabalho e das 
conseqüências que o trabalho trazia para o indivíduo. Então essas conseqüências que o trabalho traz para o 
indivíduo nós poderíamos denominar Psicologia do Trabalho...  mais ou menos, porque na verdade, na 
Psicologia  Organizacional  também  existe  essa  preocupação  com  outros  nomes.  Por  exemplo,  os 
americanos  começaram  a  estudar  stress,  stress  no  trabalho,  stress  ocupacional,  burnout  -  que  é  um 
agravamento  no quadro  de stress.  Na minha concepção,  tudo isso é  Psicologia  do Trabalho,  que é  a 
preocupação com as conseqüências do trabalho para o ser humano. Para os franceses é muito claro, a 
abordagem é psicodinâmica, [...] esse estudo nos processos de significado do trabalho para o ser humano 
que  também é  estudado na  Organizacional  com outro  nome:  Meaning  of  Working,  O significado  do 
trabalho  tem  um  grupo  americano  e  inglês  que  estudo  isso  desde  a  década  de  1980.  Dejours  vem 
paralelamente,  na França,  preocupado com o que ele chamava “sofrimento no trabalho” e que depois 
passou a chamar  de psicodinâmica no trabalho, um termo que parece  mais adequado.  Então, é  esta a 
diferença. Psicologia Organizacional estuda os processos homem-organização em três focos: sob o ponto 
de vista do indivíduo, e aí nós poderíamos derivar  uma perninha chamada Psicologia do Trabalho; os 
aspectos mezo, que são grupais, e aí já não tem mais psicologia do trabalho, é organizacional, e os aspectos 
macro que são mais estudados ou na organização como um todo ou até mesmo nas relações organização-
sociedade.  Esse campo macro é muito mais  dominado pelo pessoal  da sociologia  e  antropologia,  nos 
estudos de cultura, cultura organizacional, etc. Então só o primeiro nível, o nível individual, estariam os 
fenômenos que poderíamos chamar de psicologia do trabalho. Quer dizer, o foco é o indivíduo, mas a 
psicologia  organizacional  também foca  o indivíduo,  mas na sua relação  extrema com o trabalho.  Por 
exemplo, vínculos afetivos com o trabalho, isso é psicologia organizacional. Se ele se envolve, que tipo de 
comprometimento  ele  tem  com  a  organização,  que  tipo  de  resultado  ou  impacto  isto  produz  na 
produtividade dele, no trabalho, o que explica esses vínculos afetivos que ele desenvolve com o trabalho. 
Então, no primeiro nível, eu acho que tem o foco da psicologia organizacional  e um foco...  são duas 
vertentes,  uma da  psicologia  organizacional  e  uma  da  psicologia  do  trabalho  que  estuda  muito  mais 
psicodinâmica  do  trabalhador.  Mas  nós  temos  tido  alguns  problemas,  científico-políticos:  um grande 
número  de  pesquisadores,  e  eu  sou  a  favor  disso,  de  não  romper  a  vinculação,  mas  nós  já  tivemos 
tentativas de rompimento. Uma vez eu participei de um concurso público, e uma candidata dizia que a 
Psicologia do Trabalho é a Psicologia Organizacional  moderna.  E eu disse “me explique isso”.  E ela 
“porque nós temos que dar atenção aos fenômenos humanos”. Nós temos que dar, agora, onde acontecem 
os fenômenos humanos no trabalho? Na organização, não é? Então como é que nós vamos desconhecer os 
líderes de grupo e os líderes macro? Os indivíduos estão inseridos no grupo, o indivíduo nas relações 
pessoais que ele tem no trabalho, o indivíduo no grupo,  na organização, na sociedade. Essa divisão é 
meramente didática, é impossível. Você não secciona o indivíduo. 
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Você  poderia  falar  um  pouco  sobre  a  importância,  para  o  indivíduo,  para  os  funcionários,  da  
comunicação face a face, tanto a formal quanto a informal? 
MCFM – Eu acho que a comunicação formal deveria ser mais cuidada dentro das organizações. Por quê? 
Ela tem várias funções na minha compreensão: manter a cultura, informar mudanças de valores, mudar a 
cultura, preparar o indivíduo para mudanças que estejam por acontecer ou que vão acontecer com certeza. 
Mas por outro lado, a organização, eu acho que tem plena consciência,  de que se ela começar a falar 
formalmente sobre alguma coisa que vai acontecer daqui a um tempo, digamos, esta empresa está à venda, 
ela vai gerar uma série de inseguranças no seu corpo de funcionários. Eu entendo que a comunicação 
formal  tem funções  nobres  como estas  que  eu  citei.  Por  outro  lado,  a  rádio-peão  ou  a  comunicação 
informal, eu acho que ela tem uma função de estabilizar o grupo e outra função derivada... digamos assim: 
uma boa e outra ruim. A boa é suprir a ausência da comunicação formal.  Então, a busca desse apoio 
mútuo, desse suporte horizontal  que um colega dá para o outro em termos de localizá-lo no que está 
acontecendo dentro da organização. Mas ela tem um aspecto perverso, eu acho, ruim. E esse aspecto ruim 
pode ser decorrente de duas fontes: primeiro da falta, da ausência ou da insuficiência da comunicação 
formal. Então, se eu não tenho nenhuma informação oficial, começam os buxixos, os tititis. E isso pode 
crescer e se avolumar a tal ponto que começa a trazer conseqüências negativas e desagradáveis para a 
organização. Por outro lado, ela tem aquele ... eu disse que achava positivo isso porque um informa o outro 
e se suporta, embora o crescimento disso não esteja sempre sob o controle de quem começa o processo ou 
da organização. E um segundo aspecto que eu avaliaria como intencionalmente negativo. Às vezes até 
utilizado pela direção formal da organização. “Solte lá um boato qualquer para a gente ver que reação isso 
teria, se a empresa, se a organização adotasse tal procedimento”, por exemplo.

Como se fosse um teste?
MCFM – É. E ela pode ser usada assim. E ela pode começar por pura intenção maldosa de alguém. Do 
funcionário daqui do nível de baixo. Eu acho que nesses aspectos negativos ela pode ter duas fontes: uma 
fonte, a própria organização, “vamos soltar esse balãozinho e ver como eles reagiriam se tal atitude fosse 
tomada”.  E isso é  comum. E daquele  próprio  buxixo que  é  gerado  pela falta  de informação  ou pela 
maldade de alguém. O João não gosta do José, então ele solta um boato, sobre o posto de trabalho do José, 
por exemplo “olha parece que estão pensando em extinguir o posto de trabalho do fulano de tal”. Então 
esse tipo de comunicação que eu acho que é o que a gente primeiro chamou, denominou de rádio-peão é 
que começou e a comunicação é uma ferramenta de vários processos, de assédio moral, é ferramenta de 
dominação, de coerção, para uma série de processos, de mudança organizacional, de mudança de cultura 
organizacional. Porque nós somos seres verbais. A gente fala... lê, escreve. E eu acho que a rádio-peão 
pode  se  originar  também de  um viés  de  comunicação  formal,  por  exemplo.  A organização  pretende, 
tenciona fazer uma determinada comunicação que é mal compreendida, ou seja, esse viés pode gerar uma 
informação que vira um buxixo de rádio-peão por uma simples incompreensão que não foi nem intencional 
da administração e nem maldade do grupo. Foi uma interpretação equivocada. E os ruídos de comunicação 
se devem a várias... a clareza da fonte é uma delas, mas a estrutura do indivíduo é uma outra... Se só o José 
recebeu uma informação formal que ele tem que repassar, ele passa com a interpretação dele. Isso me 
lembra aqueles buxixos... eu fiz formação em psicodrama e talvez por isso eu tenha me interessado um 
pouco por comunicação... os vieses da comunicação, com o melhor das intenções, se você solta uma frase 
numa roda de 20 pessoas e diz para uma cochichar no ouvido da outra, ela chega completamente viesada. 

Na comunicação formal face a face acontece uma coisa que você acabou de comentar uma pessoa recebe  
a informação e fica encarregada de passar para um grupo. Um diretor, por exemplo, passa a informação  
para um grupo de gerentes incumbe esses gerentes de passar a informação para seus supervisores e etc...  
MCFM – A informação já passou pelo filtro dessa primeira pessoa... e já chega deformada lá embaixo. Ela 
chega viesada. Isso faz parte  de uma característica do ser humano como...  a psicologia cognitiva,  por 
exemplo,  estuda esse tipo de fenômeno,  sob a denominação  de “vieses  do avaliador”.  Quer  dizer,  eu 
recebo uma comunicação, uma informação, eu absorvo, eu interpreto, nessa interpretação eu posso errar. 
Não intencionalmente. Então, produzo um viés aqui e quanto mais níveis isso tiver, com mais vieses ela 
vai chegar. Cada pessoa interpreta com o tanto que se sentir ameaçada, com o tanto que se sente feliz, eu 
interpreto. 

Então depende também do conteúdo da informação?
MCFM – O significado que ela tem para o primeiro receptor, para o segundo receptor...

Como as empresas têm valorizado esse tipo de comunicação, nos últimos anos, até que ponto seria válido  
esse tipo de comunicação formal?
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MCFM –  Olha,  eu gostaria  de ter  conhecimento de estudos que tivessem acompanhado esse tipo de 
mudança. Eu acho que comunicação oral está sempre sujeita a vieses. A escrita, também, mas na escrita 
você pode sempre resgatar o papel. Então eu acho que as empresas não podem simplesmente substituir 
uma pela outra. Ela tem que manter as duas. E tem que manter esse processo o mais horizontal possível. 
Talvez uma reunião de anfiteatro onde o diretor vá comunicar uma decisão. Ele já chamou seus gerentes 
para não ultrapassar níveis hierárquicos, etc. Mas fazer essa comunicação diretamente, quando ela é muito 
importante.  Uma  empresa,  por  exemplo,  vai  ter  seu  capital  aberto.  Aí,  junta  essa  gente  e  dá  essa 
informação de bloco e solta uns panfletinhos. Porque na história do ‘A’ viesar para informar para o ‘B’, 
tem sempre o resgate do que está escrito. Acho que a escrita, só, fica muito fria, mas só a verbal é muito 
perigosa por causa das características do ser humano. E nem estou falando em má intenção, estou falando 
simplesmente dos erros que a gente comete, de interpretação, de avaliação. O ser humano é falível, é um 
avaliador péssimo. É uma balança horrorosa, toda torta. Ela não é aferível. Nós não temos um metro para 
regular o ser humano como avaliador. Entra a bagagem emocional, entra a emoção do momento, o sujeito 
recebe  a informação  no momento em que ele  está  com raiva  ou que ele  está  muito chateado  porque 
aconteceu uma coisa... vai provocar vieses. 

Você tem observado essa preferência pela comunicação formal face a face nas empresas?
MCFM – Olha, eu estou fora de consultoria há uns 4 anos, mas o que eu observo é que a comunicação 
verbal  cresce porque não há um órgão  preocupado com a comunicação.  Ela cresce  e  ela  se deforma. 
Porque  se  tivesse  alguém  especializado,  alguém  que  compreendesse  como  se  dá  o  processo  de 
comunicação... que para algumas organizações é um mero “olha, informa o fulano”... a comunicação não é 
assim. Você tem que cuidar dos canais, você tem que cuidar do emissor, do receptor e você tem que tentar 
filtrar os vieses e um leigo não faz isso. Eu não conheço nenhuma organização que tenha um especialista 
em comunicação,  para  cuidar,  inclusive  da  comunicação...  as  grandes  empresas  tem os  assessores  de 
imprensa  que  eu  também não  sei  se  são  pessoas  especializadas  em comunicação.  Eu critico  muito a 
questão da formação  em jornalismo,  porque eu acho que a formação  em jornalismo deveria  priorizar 
aspectos de comunicação. Para que o jornalista não fosse tão falível, tão ingenuamente enganado, como é a 
imprensa. A imprensa cria mitos, heróis e bandidos. Para depois de dois anos chegar à conclusão que o 
pobre não era bandido, mas aí a imagem dele já foi... E às vezes eu vejo atitudes de grandes jornalistas tão 
viesados, tão ingênuos, características de quem nunca estudou comunicação no aspecto técnico-teórico. E 
os vieses  podem ser intencionais.  Eu acho que as empresas deveriam cuidar mais do seu processo de 
comunicação  formal  e  até  de  monitorar  um pouco,  não  de  vigiar,  mas  de  monitorar  a  comunicação 
informal para corrigir vieses que às vezes provoca muitos prejuízos.

Ter a comunicação informal como uma espécie de termômetro?
MCFM – Como se fosse um termômetro e aferi-lo de vez em quando. Eu fui professora de universidade 
pública por 31 anos e eu percebia que greves eram iniciadas por comunicação distorcida. Algumas não...

Você teria um case para ilustrar?
MCFM – Eu enfrentei,  por exemplo, problemas na minha universidade, com reitores muitíssimo bem 
intencionados  e  havia  um  atrito  talvez  pessoal  entre  reitor  e  representante  de  sindicato.  Aí,  o  que 
aconteceu? Nós tivemos greves impensáveis numa época, da universidade de onde eu vim. Eu pensava 
“mas esse pessoal está fazendo greve por quê?” Era um pessoal assim: a universidade era jovem, criada há 
trinta e poucos anos, e era uma universidade que tinha muita autonomia, antes da lei de 1988. Então era 
uma universidade que tinha os maiores benefícios para o seu corpo de funcionários, intendentes técnico-
administrativos e docentes. Tinha um mega de um clube, construído dentro de uma fazenda da instituição, 
que é o da fundação, gratuito. Ia da faxineira ao professor doutor... todo mundo. Mas isso era motivo de 
briga.  Porque quando veio a lei que dizia:  não se misturam fundações com universidades,  a fundação 
isolou a área do clube e doou para a associação dos servidores. E aí veio, evidentemente, o custo. Porque a 
fundação não poderia pagar mais, por impedimento legal. E aí, segundo os sindicalistas, a culpa não era da 
lei, era do reitor, que não queria mais que o pobre tivesse uma vida boa.  E eu olhava aquilo e dizia “meu 
Deus,  como é que pode?”.  E com isso,  houve invasão do campus,  fecharam garagens,  paralisaram o 
atendimento  do  pronto-socorro.  Um  viés,  que  na  minha  percepção,  foi  intencional,  provocado  pelo 
sindicato.  E outras vezes,  diante dessas atitudes,  era  a administração  da universidade,  o reitor,  que já 
falava: “Pronto. Lá vem fulano. Eu quero testemunhas aqui na sala. Porque não dá para conversar com ele 
ou com ela sozinho.” Porque havia um viés. Não sei se era um viés por ignorância, por falta de informação 
ou se foi um viés proposital. Como as pessoas, os sindicalistas, tinham um nível superior de formação, eu 
entendia que era intencional. Só que daqui para baixo, o povo não percebe. E aí, quem é que vai botar a 
cara para brigar com a polícia? Para fechar o campus... é o coitado lá... a massa de manobra. Então, a 
questão da comunicação é um negócio muito sério. Por exemplo, eles chegavam em bloco e queriam entrar 
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no prédio da reitoria. Nisso, chegava o reitor ou o responsável por aquele campus, porque eram vários, 
dependendo de quem ia, de quem chegasse primeiro, ou da pessoa responsável pelo campus, eu falava “ai, 
lá vem desastre”. Porque algumas pessoas não são muito adequadas... elas querem dizer uma coisa e dizem 
outra. Então, um dia eu cheguei e estava aquele bloco de gente no campus e um dos pró-reitores – era ele a 
autoridade máxima – falando... eu gelei porque ele não tinha habilidade nenhuma em comunicação. Foi um 
desastre.

Os porta-vozes têm, realmente, que ser preparados.
MCFM – Têm. E o serviço público é o rei desse despreparo. Eu estava ouvindo no rádio sobra a invasão 
na USP. E aí a professora Eunice Durant, que foi da secretaria superior do MEC, há alguns anos, hoje 
aposentada, ia dizendo que o reitor não é necessariamente um bom administrador, pelos estatutos, ele é um 
bom pesquisador,  ele tem que ter mérito acadêmico.  E aí,  muitas coisas acontecem nas universidades 
públicas por causa disso, porque ele não está preparado. E você imagina isso para um nível de empresa. 
Você vai ver em algumas organizações em que o indivíduo era ótimo na área dele, aí ele é promovido a 
gerente. Ele é um bom técnico, um bom expert, não significa que ele vai ser um bom administrador. E, às 
vezes,  a  empresa  perde  e  o  indivíduo  perde  também. Conheço  um caso  em que  o  indivíduo era  um 
excelente marqueteiro, foi responsável por implantar um produto da empresa no Brasil e virou sinônimo 
do princípio ativo. Sete anos e acabou a função dele, o produto estava implantado. Ao invés da empresa 
chamar, agradecer, encaminhar para o mercado, ajudar a encontrar uma colocação para ele, não. Deu uma 
gerência  para  ele  de  uma  área  que  ele  nunca  tinha  ouvido  falar.  Imagina  uma  pessoa  de  marketing 
cuidando de processos extremamente... Em dois anos ele perdeu o emprego. Desestruturou toda a área da 
empresa e foi demitido. Quer dizer, calma, o homem é ótimo, encaminha para o mercado. Muitas vezes as 
empresas têm princípios e acho que por ser grata ao individuo ela pensou que tinha que mantê-lo, sem 
função. Então, falar para o ser humano é complicado. Embora nós sejamos uma das poucas espécies que 
tem verbalizações codificadas, pelo menos, acho que a gente perde muito na questão da comunicação. O 
ser humano tem medo de falar, ele tem medo de dizer o que pensa, o que sente. Ou assim, eu acho que eu 
sei o que você está pensando então eu não falo, eu não questiono. Bom, eu acho que eu sei? Às vezes eu 
não sei nem o que eu estou pensando! E na organização você imagina o tanto que isso se torna volumoso 
porque são muitas pessoas juntas. E interesses permeando, bons e maus... interesses no sentido de fazer a 
organização  crescer,  se  manter,  sobreviver,  enfrentar  as  crises,  etc  e interesses  do jogo de poder aqui 
embaixo. A comunicação é um instrumento fundamental no jogo de poder. Segundo French & Raven48, a 
informação é uma das armas de poder que depende um pouco das características do detentor de poder... 
porque às vezes ele faz um desastre, usa mal e pronto. Mas ela é uma das armas de poder importante.

E a comunicação face a face, tanto formal quanto informal, tem algumas características interessantes,  
como a questão da credibilidade. É diferente a pessoa ler a informação e ouvir de alguém próximo a ela. 
MCFM  – E tem a questão da credibilidade do emissor da comunicação. Se o José diz, eu não acredito 
porque eu não confio muito nele. Mas se o João diz, eu acredito. E isso pode acontecer até no nível de 
autoridade dos dirigentes da organização. Acho que isso aconteceu muito no governo Lula. Da negociação 
entre interesses  diversos,  que o PT prometia e não cumpria.  Eu também vi isso na série de TV “The 
Tudors”,  em  que  a  decadência  do  Henrique  VIII  começou  quando  ele  começou  a  não  cumprir  as 
promessas. E não era ele, eram os assessores. E isso acabou passando para ele. A cena que vi foi quando o 
principal assessor escrevia para ele [o rei]: “Vossa majestade não se espante com as promessas que vou 
fazer aos rebeldes porque não pretendo cumpri-las”.

E na questão da compreensão do conteúdo também é bastante complicada, na comunicação face a face.
MCFM – Eu acho. Trabalho muito com escalas auto-aplicáveis. Então, o que eu tenho que escrever tem 
que ser muito claro para quem vai ler. Então quem trabalha com essa metodologia costuma fazer o que a 
gente chama de teste de clareza semântica. Que é reunir um grupo de escolaridade baixa... por exemplo, eu 
vou trabalhar  com trabalhadores  em geral  desde o chão de fábrica.  Eu tenho que ver  se o que estou 
escrevendo ou, se verbal, o que eu vou falar, é compreensível para a faixa de escolaridade mais baixa do 
alto da minha comunicação. 

E você garante que a faixas mais altas compreendam

48 John R. P. French Jr. e Berram Raven – Estes dois autores se concentram, principalmente, em fixar uma 
tipologia das várias manifestações ou formas de poder, ou seja, as bases de poder como processos de 
influência social.

202



MCFM – Sim. E existe, por outro lado, uma recomendação de que você não use uma linguagem chula ou 
popularesca demais, que ofenda a inteligência dos de nível muito alto, mas você pode escolher palavras 
que são mais comuns. E nós, os intelectuais, temos a mania de intelectualizar o nosso discurso. E nessa 
intelectualização nós viesamos tudo. Eu pego, às vezes, escalas e vejo a utilização de palavras que pela 
minha experiência - como sempre eu faço o teste da clareza semântica –, jamais seriam compreendidas 
pela população. Se você fala “seu chefe é inflexível”. O que é inflexibilidade para uma pessoa que tem a 
quarta série do ensino fundamental?

E as pessoas acabam respondendo, porque elas não querem dizer que não sabem?
MCFM – Evidentemente, ela dá qualquer resposta. Então o comunicador tem que se fazer compreender de 
maneira clara e simples. Simples e não simplória. Se você ouve rádio, você consegue detectar quais são as 
palavras mais utilizadas da língua. E tem palavras que são pouquíssimo utilizadas. Então essas eu não 
posso  usar  para  a  comunicação.  É  um cuidado que  as  empresas  não  têm.  O gerente  vai  lá  e  fala  a 
linguagem dele e o pobre do operário lá embaixo não entendeu nada. E ele passa o que ele entendeu. 

Pode gerar uma rádio-peão aí.
MCFM – Exatamente. Ruído. 

E se ele não gosta do gerente...
MCFM – Aí acabou...

Eu também estou tentando fazer um comparativo entre a comunicação formal face a face e a rádio-peão,  
no sentido de perceber se as organizações gostariam de fortalecer a sua comunicação formal face a face  
na tentativa de baixar o volume da rádio peão ou até substituir uma pela outra. O que você acha disso?
MCFM  – Eu acho  que a empresa  tem razão nisso.  Eu acho  que pode acontecer,  mas não sei  se  as 
organizações têm esta clareza. Deveriam ter, mas eu tenho a impressão de que elas não têm... a maioria 
não tem essa clareza. Vamos pensar que o Brasil possui muito mais organizações de pequeno e médio 
porte do que de grande porte. As empresas de grande porte talvez até consigam pensar nisso, as de médio e 
pequeno porte, definitivamente, não conseguem. E aí eu acho que acontece todo o ruído da informação e 
que pode trazer conseqüências muito graves, como boicotar determinado chefe, boicotar determinada ação 
organizacional, trabalhar contra, os atos de retaliação organizacional, por exemplo, são muito estudados 
em comportamento organizacional. Se dão por uma série de motivos dentre os quais problemas de ruído de 
informação.

Para encerrar, gostaria que você imaginasse uma empresa ideal, num tempo ideal, num local onde a  
comunicação fosse ideal.
MCFM  – É um sonho. Acho que a comunicação informal vai ter sempre espaço. Porque nós estamos 
lidando com pessoas, seres humanos dotados de linguagem. Essa ninguém vai controlar, nunca vai sumir. 
Ela pode ser monitorada, não no sentido de censura, mas no sentido de “tá bom, quando estou contando 
para um amigo um caso pessoal, a empresa não tem que se meter nisso”. Mas se estou contando para meu 
amigo o que eu acho sobre o que o meu chefe vai fazer, as minhas expectativas, a empresa tem a ver com 
isso.  Então  talvez  uma empresa  dos sonhos fosse  aquela  que  cuidasse,  que  tivesse  alguém ou  várias 
pessoas especializadas que cuidassem de limpar os ruídos da comunicação. Que fosse um processo de 
feedback, circular, que saísse e voltasse. “Olha, essa informação saiu daqui e lá embaixo ela está assim. 
Ela tem que ser corrigida.” Cíclico, eu acho que não há outra forma. E não acho que seja fácil de fazer. É 
muito difícil, porque acho que a empresa acabaria tendo um investimento, nesse tipo de coisa... não sou 
economista  nem  administradora,  mas  acho  que  custaria  muito  caro.  Não  sei  se  meus  colegas  da 
administração  diriam:  “Está  maluca,  quer  matar  a  empresa,  não pode ser!”.  Talvez  esse cuidado,  não 
monitoramento, mas esse cuidado custe tão caro que não vale a pena. Vale a pena a empresa lidar com os 
ruídos da rádio-peão, corrigir os mais prejudiciais e deixar o resto. Assumindo as conseqüências disso para 
o trabalhador.  Que aí a gente tem que saber que tem gente insegura, tem gente que vai se perturbar, tem 
gente que vai começar a ter erros no trabalho por causa de uma situação generalizada por informação 
viesada. O relacionamento humano é sempre complicado. E em grupo é mais complicado ainda, quanto 
maior o grupo, mais complexo ainda. 

Eu  acho  que  num processo  de  comunicação  entram até  características  da  língua.  Se  você  toma,  por 
exemplo, uma língua anglo-saxônica, ela tem um vocabulário menor do que as línguas latinas. Para mim, 
as línguas latinas são muito mais sujeita a ruídos porque elas são mais ricas. Várias palavras querem dizer 
a  mesma coisa,  algumas  têm significados  dúbios,  outras  são  desconhecidas  porque  são  muito  pouco 
utilizadas. A gente percebe muito isso ao fazer um resumo do trabalho científico em português. Tenho uma 
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dificuldade louca... 250 palavras. Quando eu passo para o inglês, cai para 180... traduzindo exatamente o 
que  eu  disse  em português.  E  não  acontece  quando passo  para  o  espanhol,  por  exemplo.  Ás  vezes, 
aumenta, porque o espanhol tem artigos (...) o formato de uma frase em espanhol, você pega uma frase em 
espanhol e traduz para o português, a frase em espanhol é mais longa e no inglês é muito mais curta. Isso 
me chama muito a atenção.

Para finalizar,gostaria de acrescentar alguma coisa sobre a comunicação face a face, formal ou informal.
MCFM  – A comunicação face a face, para mim, inclui um outro aspecto que é o não-verbal, que é o 
aspecto expressão. Que não é só do rosto,  mas do corpo todo. Tem gente que fala uma coisa,  mas a 
expressão diz o contrário. Existem estudos de expressões e aí você percebe que um não convence o outro. 
Se você filmar e for analisar, o emissor da comunicação não convenceu o receptor porque toda a expressão 
dele era contrária ao que ele estava dizendo. E mesmo as pessoas que não são... isso é sensibilidade não é 
exatamente treino. Quer dizer, pode até ser...  a pessoa pode até ser treinada. Tem um pessoal da USP 
estudando expressões faciais em relacionamentos de namoro, de casamento. Que a pessoa diz uma coisa 
com a boca e com a expressão chega a negar com a cabeça. Agora, se isso se dá numa relação tão especial,  
ela se dá em todos os níveis. A expressão não-verbal também é comunicação e é pouco conhecida, pouco 
explorada. Há pouco conhecimento desenvolvido sobre ela. 

ANEXO 10 
Entrevista com Marli Donizete de Oliveira
Universidade Metodista de São Paulo, em 5 de outubro de 2009.

Você trabalha com consultoria, atualmente e em que área?
MDO – Trabalho com consultoria, hoje trabalho muito com desenvolvimento de liderança, sempre na área 
de psicologia organizacional. Hoje trabalho muito com executivos, coaching, desenvolvimento de pessoas 
e  equipes,  equipes  auto-gerenciáveis,  com gestão  estratégica  de  pessoas.  Trabalho  muito  com gestão 
estratégica de pessoas. Isto para várias empresas e também faço uma parceria com outra consultoria, em 
São Paulo, e sempre eles me chamam para fazer alguma atividade na minha área.

Você poderia comentar um pouco sobre a rádio peão na atualidade, de acordo com as suas experiências?
MDO – Como estudo muito saúde mental e trabalho, para mim, a rádio-peão é imprescindível. Porque sem 
a  rádio-peão,  o  funcionário,muitas  vezes,  pode  se  sentir  fora  do  espaço.  Principalmente  quando  uma 
organização  não  tem  uma comunicação  transparente,  quando  não  tem uma  comunicação  estratégica, 
quando não tem uma liderança... uma diretoria, um presidente que entenda a importância da comunicação. 
Então, a rádio-peão nada mais é do que a promoção da saúde mental das pessoas no ambiente de trabalho. 
É uma das formas de manutenção da saúde delas. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. É 
uma necessidade humana e uma necessidade de um organismo vivo que é a organização. As pessoas se 
articulam de forma que elas possam criar um significado para o que está acontecendo. É quando acontece 
mais a rádio-peão. Geralmente quando as empresas estão passando por algum problema. Por uma crise... 
As pessoas têm percepção. Elas sabem quando a organização está bem ou ruim. Às vezes eu falo para os 
executivos: Tem empresas que tem o hábito de dizer para os funcionários que a empresa está sempre no 
vermelho. Acho que com medo de as pessoas pedirem aumento ou algo do tipo. Só que é uma grande 
besteira e os executivos não têm idéia do que isso causa nas pessoas. Porque imagina você trabalhar todos 
os dias numa empresa, de manhã até a noite, e a empresa não sai do vermelho? Só que eles percebem 
porque eles vêem a quantidade de matéria prima que chegou, eles sabem o quanto eles trabalharam, o 
quanto saiu para o cliente,  eles sabem o quanto de matéria  prima foi  colocada na produtividade. Não 
importa que o tipo de processo, seja produtivo ou administrativo, as pessoas têm noção do quanto elas 
trabalharam. E chega no final do mês chega um presidente ou um diretor e diz: “Estamos no vermelho”. 
As pessoas dizem: “A comunicação não bate com a realidade” E as pessoas começam a tentar entender o 
que está acontecendo. Acho que faz parte do ser humano tentar entender a própria vida. É o que se faz 
dentro  das  organizações:  tentar  entender.   Quando  a  empresa  está  realmente  em  crise  e  eles  [os 
funcionários] percebem que vai mandar embora, eles já sabem que vai mandar embora. Eles já perceberam 
que a produção caiu que a empresa já não está entregando tanta coisa... E então começam as conversas: 
fulano foi transferido, o outro foi demitido, outro pegou o pacote. E as pessoas começam a dar corpo para 
essa situação, elas precisam entender. Se alguém não conta, elas criam a própria história. E geralmente 
essa  própria  história  tem um fundo  de  verdade.  Porque  sempre  aconteceu  ou  aconteceram  fatos  que 
levaram as pessoas a entender o ambiente. Elas não tiraram isso do nada. 
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E também as pessoas recebem informações de fora...
MDO – Mas principalmente as  informações  de dentro.  Ás vezes os presidentes,  diretores  de empresa 
acham que as pessoas, quanto mais baixo o nível [hierárquico], do processo produtivo, eles acham que as 
pessoas não sabem as coisas. As pessoas sabem tudo, elas entendem tudo. Elas podem não ter, muitas 
vezes, o alcance do entendimento, mas elas vêem. E aí, se você não conta, elas contam. É a busca do 
entendimento.

As  empresas  vêem  a  rádio-peão  como  uma  coisa  negativa.  Tem  empresas  com  uma  outra  visão,  
diferenciada?
MDO  –  Depende  da  empresa.  Tem  empresa  que  procura  ter  uma  comunicação  estratégica,  uma 
comunicação clara, ampla e de forma que atinja todos os níveis da organização e tem organização que 
mesmo assim, se preocupando com a comunicação e se preocupando com que ela aconteça, vai ter a rádio-
peão... sempre vai ter. Porque vai depender da percepção,  muitas vezes do entendimento do indivíduo e a 
organização depende dos seus líderes. O líder é que vai passar a informação para as suas equipes. Então, 
hoje, as organizações estão se preocupando muito em desenvolver as lideranças, independente de nível, 
justamente para que esse líder seja aquele que vai levar, o mais próximo em termos de comunicação, a 
informação que a empresa precisa que chegue até os seus funcionários. 

Isto falando de comunicação formal, e não de líder informal?
MDO – Agora, tem aquelas empresas que não tem uma boa comunicação, não tem um bom caminho de 
comunicação, não usa estratégia nenhuma, não se preocupa com isso... aliás, se preocupa com o oposto de 
que  as  pessoas  saibam o  que  está  acontecendo  na  organização.  E  o  medo delas  da  rádio-peão  é  até 
antagônico. Porque ao mesmo tempo que elas têm medo da rádio-peão, elas também não fazem nada para 
isso ser amenizado. Porque quanto mais a organização for estratégica, em termos de comunicação, menos 
a rádio-peão vai ter espaço. Mas ela nunca vai deixar de ter espaço. Nunca, porque as pessoas precisam dar 
sentido àquilo que elas ouvem. 

Para o funcionário, como ele sente a rádio-peão? Ele confia? Ele tem noção da importância para ele da  
rádio-peão?
MDO – Lógico que tem. Para ele é uma forma de se sentir menos angustiado. Porque se ele trabalha numa 
empresa que não comunica nada, ele precisa da rádio-peão para se sentir sintonizado com a organização. 
De qualquer forma, mesmo a empresa que tem uma boa comunicação, as pessoas ainda vão usar a rádio-
peão. A diferença é que quando uma empresa se comunica bem, a informação que veio, às vezes, torta, 
pela rádio-peão – e não é que ela é falsa [a notícia], mas veio torta, pouco ou muito. Mas geralmente, as 
informações que vem pela rádio peão têm um fundo de verdade, como eu já disse. Aí a empresa tem a 
oportunidade  de  dizer  “é  verdade”  ou  “é  mentira”.  Agora  imagina  o  funcionário  que  nunca  tem 
comunicação por parte da empresa e só usa a rádio-peão. Ele não tem outra coisa. Ele vai usar a rádio-peão 
mesmo, o máximo que ele puder, para não ficar solto no ar. Aliás, importantíssima a rádio-peão, de novo, 
para a saúde das pessoas na organização. Agora, quanto mais rádio-peão, e menos atitude da organização, 
mais sofrimento ela causa. Porque as pessoas podem ficar na incerteza. Porque se vem a comunicação, mas 
não  vem o  fato,  elas  nunca  concretizam a  situação.  Ficam girando  na  expectativa  e  isso  gera  muito 
sofrimento. Esse é o lado negativo para a pessoa da rádio peão. 

E a comunicação formal face a face? Os executivos estão se preocupando cada vez mais em como falar  
com seus funcionários?
MDO – Cada vez mais e isso não é uma coisa recente. Eu me lembro que desde 1996, quando fizemos um 
projeto numa multinacional alemã de São Bernardo do Campo, a preocupação era a comunicação. Era a 
participação do trabalhador e principalmente a oportunidade do trabalhador ser mais participativo, efetivo. 
Hoje, por conta da competitividade, quanto mais a organização estabelecer para todos os seus funcionários, 
contar aos seus funcionários onde ela está e para onde ela vai, melhor para ela, em termos de expertise, de 
metas  a  serem atingidas.  Agora,  eu  trabalho muito com desenvolvimento de executivos,  amanhã,  por 
exemplo, vou estar com 40 executivos numa sala, para trabalhar liderança e comunicação. Então, eu vou 
partir  dos  objetivos  da  empresa  e  também das  competências  comportamentais  de  liderança  que  essa 
organização espera que esse líder tenha em termos de perfil de liderança.

E a comunicação é...
MDO – Comunicação é sempre a principal competência esperada para esse executivo.

Pesquisas  mostram que  90% da comunicação  feita  pelo  executivo  é  oral.  Porque  eles  estão sempre  
conversando com clientes, funcionários. Então a comunicação é muito importante atualmente?
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MDO – Muito. Hoje a gente percebe essa preocupação maior. Porque antes, parecia que a comunicação 
tinha que chegar na base, mas não havia a preocupação de alimentar a média liderança. Então, muitas 
vezes chegava a comunicação do presidente para os diretores e, às vezes, para a gerencia. Acontece ainda 
hoje, não estou falando que mudou, não. Está caminhando, as empresas estão se preocupando mais com 
isso, que a comunicação venha de cima até em baixo. Agora, imagina uma grande empresa que tem vários 
diretores e vários gerentes. Vai depender muito da característica de cada diretor. Ele foi para a reunião e 
entendeu o que o presidente disse. Na hora de ele passar isso para os gerentes, vai depender muito dele 
como pessoa.  Porque  se  ele  for  uma  pessoa  muito  preocupada  com o  status  quo,  ele  vai  usar  uma 
comunicação para uma manutenção do poder dele. Então ele não vai passar tudo, ele fica sempre com 
alguma coisa na manga. Eu percebo muito isso. Por exemplo, ocorre que a comunicação é passada até a 
gerência e, muitas vezes, a empresa diz “ainda não pode passar essa informação, ainda estamos decidindo 
e tal”. Nunca consegue segurar porque a informação sempre vaza. Por quê? Um ou alguns desses gerente 
vão usar essa informação em benefício próprio.  Então ele chega na área [de trabalho], chama os seus 
supervisores e diz “vai acontecer alguma coisa” e coloca todo mundo em polvorosa. E o pessoal diz: “o 
quê?” e ele diz “não posso falar ainda”. Ou ele diz para outro gerente: “você sabe o que está acontecendo? 
Você viu o que o fulano falou?”. O diretor dele falou, mas o diretor do outro não falou. Aí ele usa isso em 
benefício próprio.  “Você  viu o que vai  acontecer” “o quê?” “você  não está  sabendo?” “não”  “ah,  eu 
também não posso falar ainda”. Ele vira o dono do poder porque ele tem a informação e o outro não tem. 
Então  comunicação  e  informação  são  usadas  como  moeda  de  troca  dentro  das  organizações.  E 
principalmente para a manutenção do status quo e do poder. Então quem tem um diretor que fala mais, que 
passa mais informação, se sente, muitas vezes, superior ao outro que não recebe a informação. Eu vejo isso 
nitidamente dentro das organizações. Eles usam a comunicação para isso.

E nesse momento que o executivo diz “você não está sabendo”, não está sendo ligada a rádio-peão?
MDO – Com certeza. Ele ligou, deu o start, mas colocou no stand by. Ele diz “tenho uma informação” 
“qual” “não posso falar”. Este já vai sair e procurar outro gerente: “Fulano, você está sabendo de alguma 
coisa” “não”. Olha a rede... é a sociedade em rede, do Castells.

No caso da comunicação formal face a face, tem a questão da credibilidade da informação que chega aos  
funcionários através do seu gestor e da notícia que ele lê num boletim? 
MDO – O que eu trabalho é justamente isso. A informação pode ter mais credibilidade se ele receber 
diretamente do seu gerente dependendo da relação que o gerente tem com a sua equipe. Se é um gerente 
arrogante, muito autoritário, que gosta de usar a comunicação em benefício próprio... se é um gerente que 
mantém uma relação muito distante com a sua equipe, quando ele fala essa equipe não vai ter abertura para 
fazer  perguntas.  Hierarquicamente  eles  estão  muito  distantes.  E  as  pessoas  vão  sair  dali  com muitas 
dúvidas. Eu falo para os executivos que eles têm que se preocupar em se fazer entender e não se o outro 
entendeu. Porque a sua obrigação como gestor é se fazer entender e não se fazer entender a partir daquilo 
que  você  acha  que  é  importante,  mas  aquilo  que  a  empresa  disse  que  é  importante  que  as  pessoas 
entendam. E quando essa relação é meio distante, ele conversa com as pessoas, as pessoas saem mudas, 
caladas, do jeito que entraram. “Tem alguma dúvida?” Ninguém tem dúvida... quem vai dizer que tem 
dúvida?  Para  ele  ridicularizar?  Aí começa o processo  de rádio-peão.  Porque como lá dentro elas  não 
puderam colocar as dúvidas delas, elas vão tirar essas dúvidas lá fora. Quando elas saem da sala, começa: 
“O que você acha? O que você entendeu quando ele disse tal coisa?”. “Ah, eu entendi isso”, o outro “Ah, 
entendi aquilo”. E esses que saíram da reunião vão conversar com outros trabalhadores e aí, já era.  A 
informação virou outra. Quando chega lá na frente, se a informação era vinho, virou água.

Cada um vai interpretar de acordo com a sua bagagem...
MDO – Primeiro não é a interpretação que vem, é o tipo de relacionamento que eles tem. É a base. Quanto 
mais tem interpretação, é porque a relação não é boa. Quando a relação é ampla e aberta, existe um bom 
relacionamento entre gestor, independente de nível, com os seus subordinados, mais possibilidade elas vão 
ter de perguntar e menos dúvidas elas vão ter quando saírem de lá. Se a relação é ruim, as pessoas não 
perguntam nada e saem de lá à mercê da própria sorte. E à mercê daquilo que os outros entenderam. Então 
eles criam, vão contar a história que eles precisam entender. Lá na frente você vai ver a caca que deu. Por 
exemplo, quando um produto sai da totalmente fora da especificação, quando o cliente não foi atendido. E 
você faz a rastreabilidade do processo, você vai ver que a informação passada estava até correta, mas o 
como ela foi passada. O problema não é o quê se passa, mas o “quê” e o “como”. 

A questão da cultura da organização também influencia no modo como o gerente transmite a informação?
MDO – Eu já pensei assim: cultura alemã, cultura americana, cultura sueca. Qualquer empresa tem cultura, 
as brasileiras tem cultura. Já trabalhei em culturais nacionais em que a comunicação era horrível, muito 
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truncada, muito fechada. Trabalho com uma empresa que o presidente, há cinco anos, disse “mas o que eu 
tenho que falar para as pessoas?”. Hoje depois de cinco anos para mudar a cabeça dele e essa cultura da 
comunicação acontecer. E mesmo assim, quando eu chego e digo “Vocês precisam informar as pessoas da 
organização sobre isso que você estão fazendo, sobre o novo nicho de negócios que vocês estão entrando”, 
eles ainda perguntam pra mim “Ah, você acha que tem mesmo?” Ainda! Depois de cinco anos. Já mudou 
60%, 80%. Mas há cinco anos, o presidente disse “você é louca, porque eu tenho que falar. Não tenho que 
falar nada. Não vou fazer reunião nenhuma.” E até hoje ele faz as reuniões xingando. Mas ele faz... e faz 
reuniões muito boas. Mas ele reclama “isso é coisa da Marli, coisa de psicólogo”. Ele faz a reunião, dá 
certo, mas ele não dá o braço a torcer. Então você vê, é a cultura de um presidente que era totalmente 
passada  para  toda  a  organização.  Empresa  familiar,  então,  é  pior.  Porque  depende  de  como  foi  o 
relacionamento deles durante o final de semana. Fizeram um churrasco, todos saíram felizes, contentes, os 
funcionários vão receber o ônus disso da segunda-feira. Se eles brigaram no churrasco, na segunda-feira 
você percebe isso. Eles viram a cara um com o outro, e às vezes são diretores da empresa, e os coitados 
dos funcionários... Você, vê, não precisa ser americana, inglesa, etc, depende da cultura. É claro que a 
cultura da matriz tem influência, mas não é só isso.

E até o espaço físico mostra o que é a empresa.
MDO – Mostra o que a empresa pensa. Eu digo que quando chego numa empresa, ela começa a contar 
história para mim no momento que eu chego na portaria. A maneira como eles me tratam, como eu entro, 
como as pessoas falam comigo, até o piso, se é torto, ele está contando parar mim. Se o banheiro é limpo 
ou sujo, como as pessoas me olham, quando eu cumprimento se elas respondem ou não. Ás vezes, você 
cumprimenta o funcionário numa empresa e ele toma um susto... “você está me cumprimentando? Tem 
certeza que é comigo que está falando?”

Gostaria  que  você  falasse  um  pouco  mais  sobre  a  importância  da  participação  do  funcionário  no  
processo de comunicação. Porque repassar a informação, mesmo que correta, não significa uma troca  
entre gestor e funcionário.
MDO – Esse nível de participação vai depender da relação que esse funcionário tem com esse gestor. Se é 
um gestor que informa e vira as costas, é uma coisa. Outra coisa é quando o trabalhador tem espaço de 
participação. Então o gestor passou a informação e ele dá a abertura para as pessoas fazerem perguntas. 
Por exemplo, tirarem dúvidas ou colocar algum aspecto que eles sabem que não dá certo.  Ás vezes a 
empresa manda uma informação e eles perguntam para o gestor “mas, veja, e se nós fizéssemos assim, ou 
se não considerarmos isso, não vai dar certo”. Mas isso só vai acontecer se o funcionário tiver espaço para 
falar, que nós chamamos de Espaço da Palavra, que é a participação.

Um blog corporativo ou uma caixa de sugestão funcionam como um Espaço da Palavra? O funcionário 
participa ou não?
MDO – Depende muito de como o funcionário vê a organização e do que ela vai fazer com a sugestão 
dele. Eu já vi empresas trabalharem com caixas de sugestões e terem resultados fantásticos. Mas tinha uma 
relação ganha-ganha. O funcionário usava a caixa de sugestões, colocava as informações lá e ele podia, 
inclusive, colocar o nome dele. A empresa tinha um processo muito transparente onde o trabalhador era 
premiado em cima do ganho. Eu já vi, por exemplo, caixa de sugestão em que as pessoas começavam 
muito timidamente e depois a coisa pegou fogo e realmente o pessoal participava muito porque via que a 
empresa estava valorizando, colocando em prática as sugestões deles ou levava para uma análise de comitê 
e dava um retorno. Aí a comunicação passava pelo seu processo completo, até o  feedback. Agora, eu vi 
processos de caixas de sugestões morrerem porque o gestor pegava a sugestão do trabalhador e colocava o 
nome dele.  E aí,  quem ganhava...  O gestor  usava a sugestão do trabalhador,  mudava algumas  coisas, 
algumas palavras, algumas coisas, colocava o nome dele e ganhava. E aí o que acontece com as pessoas? 
Elas passam a achar  que aquilo é  uma grande  besteira.  E tem muita  empresa  que acha  que caixa de 
sugestões  é  o  único  meio de comunicação  com os trabalhadores.  E  é  só uma ferramentinha.  Mas eu 
também vi empresas que começavam com caixa de sugestões,  usava a caixa para fazer o processo de 
“Avalie  o  se  chefe”,  e  dava  muito  certo  porque  eles  conseguiam  pegar  muitas  informações  que  os 
trabalhadores não conseguiam falar, por medo, e eles usavam a caixa para falar. Porque ali eles estavam 
anônimos. Também vi empresas que começaram com caixa de sugestões e depois criaram um processo 
fantástico de participação dos trabalhadores onde eles davam sugestões e criavam-se grupos de trabalho. E 
esses  grupos  competiam entre  eles  e  mais  do que isso:  competiam e tinham critérios,  indicadores  de 
performance em todos os sentidos, indicadores financeiros, de produção, de processo, de qualidade. Só que 
os trabalhadores não sabiam fazer aquilo então tinham que envolver sempre um engenheiro da qualidade, 
um gerente, isso ampliava a comunicação em todos os níveis. O próprio processo acaba fermentando a 
participação das pessoas. E pessoas de diferentes níveis e diferentes conhecimentos discutiam na mesa 
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melhorias para a área e esses grupos que disputavam e ganhavam prêmios, mas também disputavam com 
as filiais de outros países. E essas disputas chegavam à disputa mundial e um grupo era o vencedor. Esta 
empresa que eu acompanhei está no Brasil e eu vi vários grupos brasileiros que foram campões mundiais. 
Mas isso acontece quando os gestores têm uma palavra simples, quando eles sabem muito bem para onde a 
organização vai e conseguem passar isso para as pessoas independente do nível, inclusive para pessoas 
[funcionários]  terceiras.  Essa  empresa  em  que  trabalhei  nesse  projeto  ganhou  o  prêmio  em  trade 
marketing. Fez um processo muito bem feito de comunicação em todos os níveis de marketing incluindo o 
pessoal terceiro, que eram as pessoas que trabalhavam em pontos de venda das lojas. Eles ganharam o 
prêmio mundial no ano passado.

No futuro, como você vê essas duas formas de comunicação face a face (a formal e a informal)? Elas vão  
cair em desuso? Vão se fortalecer?
MDO  –  Eu  acho  que  a  comunicação  formal  da  organização  tende  a  se  tornar  mais  fortalecida  nas 
organizações que perceberem que ela é estratégica. Mas acho que as pessoas nunca vão abrir mão da rádio-
peão. Jamais. Até porque é uma forma de elas se sentirem inseridas no processo. Se a empresa não a 
insere, ela se insere. Por favor, nunca acabem com a rádio-peão!

Tem um case interessante que você queira destacar envolvendo ou rádio-peão ou comunicação formal  
face a face?
MDO – Tem um case envolvendo aquela empresa familiar que citei há pouco. Este ano nós fizemos um 
trabalho de comunicação, com um módulo específico de comunicação, mas eu evitei trabalhar aspectos 
conceituais: “o que é comunicação”, “o processo de comunicação”. Eu quebrei isso e o que nós fizemos? 
Criamos uma página estratégica, onde eu sentei com o presidente e perguntei: para onde sua empresa vai? 
Quanto você quer vender no próximo ano? Quanto é a meta para 2010? Quais os objetivos da empresa? 
Quais os objetivos estratégicos da empresa? Então ele abriu uma página estratégica, muito conhecida como 
OPS (One Page Strategy). Depois ele teve que colocar todos os habilitadores do negócio. Depois ele teve 
que  fazer  isso com os seus  diretores.  Eles  não  perceberam,  mas  ao  invés  de  dar  um treinamento  de 
comunicação  para  eles,  eu  estavam  fazendo  com  que  eles  se  comunicassem.  Porque  eles  não  se 
comunicavam. Então eles tiveram que discutir os objetivos da empresa, tiveram que abrir os habilitadores 
do negócio, tiveram que usar os indicadores do Balanced Scorecard financeiro, de produção, de clientes,  
de competências de liderança e depois tiveram que abrir uma agenda gerencial que iria garantir que  
tudo  aquilo  que  eles  tinham  colocado  como  objetivos,  habilitadores  e  indicadores  de  resultado,  
acontecesse. Então entrava a comunicação deles com seus supervisores e estes com suas equipes. E  
amarrei isso com a avaliação de desempenho. Então quando fomos para a sala, fomos com a OPS 
organizacional pronta. Então o presidente abriu a OPS e apresentou para todos. “É para cá que vamos  
em 2009, 2010 e 2011. É aqui que precisamos atingir”. Depois cada gestor, cada gerente teve que fazer  
uma OPS da sua área. Para isso, eles tiveram que sentar com cada diretor. E depois esses gerentes  
sentaram com os seus supervisores, fecharam a sua OPS. E os supervisores fizeram sua OPS, amarrada  
com a do gerente. Na avaliação de desempenho os gestores passaram essas informações para 100% das  
pessoas de sua área. Não tinha como fugir porque eles tinham que fazer essa atividade durante o  
treinamento. Então não se falou de comunicação, nós falamos de como eles usavam a comunicação.  
Quer dizer, eles aprenderam, fazendo.

Como seria a comunicação formal e informal no mundo ideal, numa empresa ideal? 
MDO – A comunicação ideal seria a empresa que primeiramente não tem muros entre os níveis ou tem 
muros,  mas  existe  a  possibilidade  de  troca  de  informações,  que  tem  uma  cultura  de  comunicação 
transparente, aberta e rápida. Mas para isso, vai depender muito daqueles que a dirigem. Não só em termos 
de  conhecimento  e  formação  técnica,  mas  vai  depender  do  perfil  pessoal  de  cada  executivo.  Porque 
trabalhando com eles [os executivos] eu vejo onde tenho maior dificuldade: é justamente no perfil pessoal 
desses  executivos.  Ás  vezes  a  empresa  tem uma  série  de  competências  comportamentais  muito  bem 
definidas, mas não faz com que se trabalhe em cima dessas competências. Então quando ela contrata o 
profissional, muitas vezes ela traz um profissional totalmente às avessas dessa competência de liderança 
que ela quer. E aí ela quer que a pessoa tenha a competência. Então desde o momento da contratação, o 
desenvolvimento  desse  executivo  tem  que  estar  totalmente  atrelado  ao  perfil  esperado  por  ela  e  as 
competências  que ela  entende  como importantes  de  comunicação.  Agora,  é  um mundo ideal,  mas eu 
percebo que as organizações estão buscando isso principalmente as organizações mais organizadas e que 
estão muito preocupadas com o mercado. Elas estão cada vez mais preocupadas com comunicação. Foi o 
que eu disse, amanhã vou estar com 40 executivos numa sala de uma multinacional discutindo o papel 
deles de liderança a partir da comunicação estratégica. Ou seja não é comunicar qualquer coisa. Tem líder 
que fala  muito e  fala  muito bem, mas não fala  nada que é interessante  para  a  organização.  Então,  a 
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organização  é  que  tem que  saber  quais  os  objetivos  dela,  quais  os  objetivos  estratégicos  e  qual  é  a 
comunicação necessária para que esses objetivos estratégicos venham a acontecer.

ANEXO 11
Entrevista com Paulo Lage
Sindicato dos Químicos do ABC, em 23 de novembro de 2009.

PL - Inclusive agora, na última assembléia, nós estávamos fazendo a análise da campanha salarial – em 
novembro - ... as nossas assembléias sempre foram bem representativas, tanto para aprovar pauta, para 
aprovar ou rejeitar proposta. E a última a gente ficou meio frustrado porque foi a melhor campanha salarial 
dos últimos anos, mas do ponto de vista de assembléia foi uma das piores. Foi um dos melhores acordos 
que nós fizemos... nós saímos de uma crise – entre aspas – que a mídia colocou na cabeça das pessoas, e 
fechamos  um acordo melhor que o ano passado,  do ponto de vista  do ganho real.  Aí nós estávamos 
analisando... fizemos greve, fizemos protesto, um monte de coisa, paralisação e aí chegou na assembléia, 
cadê o povo? Veio muito pouco. Deu até um debate. É a questão da tecnologia: você faz um acordo numa 
sexta-feira, então você vai fazer assembléia na próxima sexta-feira... porque precisa de prazo para chamar, 
fazer a convocação...  nesse meio tempo você tem celular,  internet, e-mail, e as empresas soltaram aos 
quatro cantos  a  proposta.  E nós saímos da negociação,  os empresários  já  deram notícia  na mídia,  na 
imprensa. E a imprensa já começou a ligar para a gente, não tinha como fugir... e aí o pessoal já sabia da 
proposta. E acabou esvaziando. E antigamente não tinha esses meios de comunicação. E como você tinha 
um calendário meio que pré-definido, você já tirava uma data para a assembléia como a final. Então o peão 
já sabia que tal dia tinha assembléia. Então, não é que você omitia a informação, mas você segurava ela. 
Hoje, não. Com essas facilidades todas você tira uma data, mas a informação vem numa velocidade muito 
grande. Então acaba tendo esse problema.

Aí é o caso de usar a criatividade e saber como vai chamar...
PL - Esse é o nosso desafio para o ano que vem, como você... talvez... nós já pensamos o seguinte: vamos 
tentar ver o último dia de negociação e chamar para o mesmo dia à noite. O meu medo é se cair num dia 
ruim... pode ser feriado prolongado. E tem que ser de acordo com a negociação estadual, não pode ser 
assembléia só sua, você tem que convencer os demais sindicatos a fazer juntos. É um papel que você tem 
que analisar e ela acaba refletindo um pouco na relação dentro da fábrica. De como as empresas, hoje, 
estão disputando o espaço do sindicato. Antigamente não tinha muito isso... a empresa usava truculência, 
mecanismos que tinha da época para reprimir. Hoje, não, as empresas estão tentando o seguinte: ou ela 
disputa ou vai perder espaço. E ela tem disputado. Então a rádio que era peão e agora virou web – ou sei lá 
o quê – é uma disputa de espaço. 

E outros sindicatos também têm sentido essa disputa interna...
PL - Para você ter uma idéia, nós tivemos uma greve agora, na Basf... a maior empresa química do mundo, 
e  nós  temos  aqui  no  ABC duas  unidades,  São  Paulo  tem mais  duas,  uma administrativa  e  outra  de 
produção, e tem em Pernambuco, na Bahia,  em Guará,  e aí nós temos uma rede de trabalhadores...  E 
estávamos debatendo isso hoje...  como as empresas estão ou se fundindo ou aumentando o número de 
empresas, uma comprando a outra e vai embora, então nós temos implementado redes de trabalhadores que 
discutem temas comuns naquelas unidades. Por exemplo, a Basf tem aqui em São Paulo, mas tem uma 
política completamente diferente no Nordeste. Então como você unifica salário, benefícios, uma série de 
coisas? E aí a rede resolveu, justamente aproveitando a campanha salarial, tirar uma pauta que tivesse 
temas da campanha salarial, mas também temas específicos na Basf,  que os trabalhadores discutem na 
Basf. E aí, nós fomos fazer a greve, e a empresa utiliza os métodos dela, que ainda tem recursos que são do 
passado. Por exemplo, ela soltou um comunicado, “Basf Informa”, soltou dentro da fábrica dizendo que a 
greve era ilegal.  Quer dizer,  ela não tem nem o poder de julgar...  Mas o fato é que ela aproveitou os 
indecisos, que ela sabia que tinha, as pessoas que ficam balançando, e começou a soltar: “olha, a greve é 
ilegal” e aí, essas pessoas vão para o meio dos que estão lá e começam a falar: “o sindicato está enganando 
vocês porque a greve é ilegal”. E ela [a Basf] teve uma infelicidade porque no primeiro dia ela pediu 
julgamento dizendo... pedindo dissídio coletivo. Acho que foi o grande erro dela. E aí foi para o dissídio... 
para a audiência, para o ministério público do trabalho e o próprio  juiz disse que a greve era legal, que era 
direito legítimo dos trabalhadores de fazer o movimento, cumpria os preceitos legais, e propôs estabilidade 
de emprego e compensação dos dias parados. A proposta que era da Basf, umas horas antes... um dia antes 
nós fizemos uma reunião  com a empresa  e  fizemos uma proposta de um acordo  do tema que estava 
discutindo  que  era  a  questão  do  vale  compra,  para  discutir  até  março...  o  que  estava  pegando  era 
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estabilidade e como os trabalhadores pagariam os dias parados. Como ela pediu audiência - não fomos nós, 
que nós fomos contra... nós fomos porque fomos convocados – o juiz e o promotor reforçou que a greve 
era legítima,  a paralisação era legítima e que haveria  de ter a questão dos dias de compensação e da 
estabilidade que a empresa não aceitou. Ou seja, ela pediu, ela que disse que a greve era ilegal, soltou 
comunicado,  ela  que pediu audiência ao tribunal,  para  o  tribunal  mediar,  o  tribunal  mediou,  fez  uma 
proposta e  ela não aceitou. Então ela vai  para  julgamento...  só que ela não fez outro “Basf  Informa” 
dizendo que houve audiência e que a greve foi considerada legal pelo juiz. E o que nós estamos fazendo? 
Estamos fazendo o nosso. Fazendo um jornal e colocando no site do tribunal onde está a ata. Então são 
estas disputas que você tem, que a gente acaba tendo hoje no interior da fábrica. Então essa disputa é muito 
grande nas empresas do ponto de vista do espaço. 

Queria fazer um parêntese porque você usou um termo que chamou minha atenção. Os trabalhadores  
químicos também se chamam de peão? É comum esse tratamento?
PL - Costumar, costuma. Mas você tem... não é que deveria ser assim, mas tem trabalhador que se acha 
diferenciado. Tem o pessoal administrativo e esse pessoal, se chamar de peão...

Tipo os mensalistas?
PL - É, justamente. Se chamar de peão, é a morte. Agora, na fábrica, esse termo ainda é muito usado. A 
gente mesmo, na assembléia, na hora de falar, a gente diz “peão, faz isso, peão, faz aquilo” (...)

E as novas gerações elas se chamam de peão?
PL -  Até mais. Nós temos uma juventude que é oito ou 80. Eles vêm com muita vontade... Ás vezes até o 
sindicato  tem que  segurar  o  freio  um pouco do  pessoal...  eles  vem com garra.  Por  exemplo,  nessas 
paralisações que a gente teve aí teve fábrica que a gente segurou na unha. Em outras deu trabalho para 
suspender [a greve] porque o pessoal queriam continuar e a gente falava “gente, não dá. O tribunal chamou 
para audiência e é de bom tom a gente aguardar... “melhor recuar agora e depois vir com mais vontade”. 
Agora, a própria molecada que chega tem esse espírito. Até porque nós uma coisa aqui no ABC que era a 
atuação do sindicato. O sindicato teve um ... para você ter uma idéia nós temos 900 empresas na base... 
Não vou dizer que todo dia em todas, mas o sindicato está todo dia em porta de fábrica. Todo dia. Então, 
às vezes, você demora 3 ou 4 dias para voltar na mesma empresa porque a base é muito grande.

E são poucos os diretores?
PL -  Para as regionais, que cuidam das empresas, são 9. Alguns outros ajudam, vamos supor que são 10, 
15. Mas é muito pouco. E você tem as demandas da Central, federação, da confederação. Então você tem 
que se desdobrar. Nós somos 46 diretores, mas mesmo assim, para 900 empresas...  Ás vezes a gente é 
criticado,  mas  eu  tiro  o  chapéu.  Então  aqui  tem muito  disso,  quando  o  sindicato  chega,  os  caras  se 
identificam com o sindicato. E não é só na campanha salarial, é no ano inteiro.

Então essa nova geração também se auto-denomina “peão”?
PL - Também, também.

Então não está sumindo essa denominação de peão?
PL - Não. Talvez não seja como naquela época, porque o trabalhador mudou, o perfil muda, mas no dia-a-
dia não tem jeito. Mesmo porque o sindicato usa muito isso.

Voltando à rádio-peão, como você vê a atuação da rádio-peão hoje? Ela funciona ainda?
PL -  Hoje nós utilizamos muito pouco. Pela velocidade da informação via meios eletrônicos. Ela chega 
muito mais rápido. Um torpedo que você passa, você cadastra na conta de e-mail no seu próprio celular 
então você consegue passar a mensagem.

E vocês costumam usar os torpedos para passar mensagens?
PL - Não. Nós somos ainda muito reticentes quanto a essa questão de tecnologia. Ainda utilizamos muito 
o e-mail, mesmo assim... eu, particularmente, não gosto.

Por quê?
PL - Porque eu acho muito frio. É diferente eu te passar uma informação, que você tem que levar a diante, 
do que simplesmente digitar. Eu ainda levo muito em consideração as informações que vêm pessoalmente 
ou por telefone, tratando com as pessoas, do que pelo próprio e-mail. Eu desconsidero muita informação, 
convite de atividade que vem ou por torpedo ou por e-mail. Acho que isso não reflete aquilo que você quer 
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imaginar ou viver. Ás vezes a pessoa te liga “é importante amanhã você estar na empresa,  vai ter um 
protesto porque a empresa fez isso, fez aquilo...”. Eu digo “vou ter que estar lá”.

Você  tocou  numa  questão  interessante:  é  diferente  a  pessoa,  o  dirigente  sindical  estar  no  local,  
conversando...
PL -  Não, o dirigente sindical vive a emoção. Não tem jeito. Ele diz “eu tenho que estar lá porque o 
companheiro meu está precisando de mim, eu vou”. Se chega por e-mail... se a pessoa já está mandando 
por e-mail, não está dando a importância. Quando eu chego pergunto para a secretária “alguém me ligou 
falando que é importante?”. Se ligou é porque é importante então eu vou priorizar ele. Depois eu vejo. É 
assim que eu faço.

E esse contato na porta da fábrica? Ela incentiva a participação do trabalhador? 
PL -  Incentiva, mas você tem um outro problema. Hoje o dirigente é muito mais cobrado. Porque você 
tem, de um lado, a empresa disputando espaço junto com você, às vezes disputando em condições mais 
favoráveis porque ela tem o controle da fábrica na mão, as chefias, a gerência, informações muito rápidas. 
Do outro lado você tem os meios de comunicação também. E pior: com tudo isso, o trabalhador consegue 
visualizar o mundo de outra maneira. Então, ele tem informação. Ele abre o jornal e sabe quanto está a 
inflação, sabe onde está a crise, em que setor está. O sindicato divulga, a empresas, do jeito delas, também. 
Então ele [o trabalhador]  cobra muito. Quando você chega na porta de fábrica,  a empresa passa uma 
versão. E ele vai te cobrar porque aquela versão é verdadeira. Então, se você não tiver preparado para 
responder, acontece de o cara não confiar muito em você. Então eu costumo dizer aqui que se o dirigente 
sindical não tiver informação, não ler, não prestar atenção nos mínimos detalhes... até na novela, que passa 
um trecho lá em que o cara espinafra a gente... Hoje o dirigente sindical – a gente - tem trabalhado muito 
com isso,  as  informações...  nós  temos reunião  toda  segunda-feira  da executiva,  uma vez  por  mês da 
direção onde a gente discute tudo. Para quando o dirigente for falar na porta de fábrica, ou para dentro da 
fábrica, você tem a informação. E hoje nós somos muito cobrados. Muito. As nossas assembléias, aqui, 
tem gente que passa apurado.  Até para convencer  que este ano...  o ano passado nós pegamos 8,  este 
pegamos 6... mas tem que explicar que os 6 é melhor que os 8, porque lá a inflação foi tanto e pegamos 1,5 
de [ganho] real. E este ano nós pegamos 2. E, no piso, 3. Mesmo a  inflação sendo mais baixa. Foi melhor,  
mas se você não souber explicar, isso... tem que tomar muito esses cuidados. Então, mas hoje a gente 
utiliza muito pouco essa questão da rádio-peão.

Hoje, aqui no sindicato, qual o melhor meio de comunicação para informar os trabalhadores? Seriam 
jornais, revistas, internet...
PL – Por incrível que pareça nenhum deles. Nós temos o site, nós temos o jornal que – nós temos uma 
federação  internacional,  com sede em Bruxelas,  que  representa  os  grandes  sindicatos  de  químicos do 
mundo – e o nosso jornal Sindiquim foi considerado um dos melhores jornais sindicais do mundo. É o 
jornal sindical mais antigo do ABC, com 40 anos. E por incrível que pareça o veículo de comunicação com 
que o trabalhador mais se identifica é com o dirigente na porta da fábrica. Ele olhar o dirigente, cobrar, 
falar, ouvir.

É por isso que você tem essa preocupação de preparar os dirigentes?
PL – Exatamente.

E como é feita essa preparação? Tem um suporte que o sindicato dá?
PL –  Temos uma assessoria  política,  uma jurídica...   e  toda vez  que tem um tema sobre  conjuntura 
econômica, por exemplo, você tem o Dieese. Crise política: você tem uma assessoria. Jurídica: uma lei 
está mudando, o que isso pode refletir, etc. E às vezes faz uma reunião ou, às vezes, eu faço o dirigente se 
virar. Eu digo “Você é que vai se virar na porta da fábrica”. Eu não quero chegar na porta da fábrica e o  
peão cobrar que o dirigente não soube explicar. Então a gente tem feito isso...

E você, dá tempo de rodar as fábricas?
PL –  Não dá do jeito que eu gostaria,  mas dá sim. Por exemplo, na campanha salarial, eu estive em 
praticamente todas as empresas... que tiveram manifestação eu fui em todas. A gente madrugava, na virada 
do turno, à tarde e à noite. A gente costuma dizer que é, pelo menos, 18 horas. E eu priorizo as fábricas em 
que não costumo ir muito ou que não dá tempo de ir. E de preferência as pequenas. Porque nas grandes,  
tem que se virar para ir. Se tem uma assembléia na Basf e uma na empresa lá no fundão de Diadema, eu 
prefiro ir no fundão de Diadema. Eu sei que um dia, naquele ano, vou ter que ir na Basf e fazer uma 
assembléia. Então eu costumo dar uma balanceada.
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Queria voltar na questão de disputa de espaço das empresas. Você disse que costuma preferir o contato  
pessoalmente, na porta de fábrica. E as empresas também têm feito esse contato direto com os gerentes  
falando com os funcionários, fazendo reuniões de café da manhã com o presidente. Como você vê esses  
encontros para o trabalhador? É válido?
PL –  Na nossa categoria não tem muito disso. Não pegou... não é que não tem isso, é que não pegou. 
Como eu disse, é o seguinte: antigamente não é que as pessoas eram bobas ou ingênuas, mas é que muita 
coisa era omitida. Hoje, com a democratização – entre aspas, eu costumo dizer -, hoje todas as pessoas têm 
acesso  às  informações.  Não  adianta  o  chefe  chamar  para  um cafezinho  e  dizer  que  está  tudo  bem, 
maravilhoso... se ele sabe que no pé da máquina o gerente está pressionando, que a conjuntura não aquela 
que o cara está falando. Então muitas empresas acabaram com isso. Ela servia muito para a tentativa de 
cooptação, às vezes até em caso de assédio moral, porque o cara falava - ou o presidente ou o chefe ou sei 
lá quem era - e não estava preparado para receber uma crítica e então, ao receber a crítica, ele queria, 
depois,  pegar  o  trabalhador  na  primeira  curva  que ele  achasse...  então  acabou meio que as  empresas 
abolindo essa questão do café. Tem uns poucos casos isolados... e a gente tem batido muito contra isso e 
alertado  os  trabalhadores  que  isso  é  mais  uma  maneira  que  as  empresas  têm de  tentar  manipular  a 
informação e tal. E, aliás, temos falado para o trabalhador que quando tem, é para cobrar. É para cobrar 
mesmo porque é o espaço que eles [os trabalhadores] têm. Mas a gente sabe que quando o cara cobra as 
empresas toma as medidas delas... 

Como demitir, por exemplo...
PL – É isso mesmo. Na verdade é isso mesmo. E as empresas usavam esses espaços para identificar, 
realmente, as pessoas. Quem era o líder, quem era o cara que falava mais, quem era o que cobrava, quem 
era o cabeça... Antigamente era o seguinte: não fazia parte do  metiê deles, não atendia, eles mandavam 
embora. Hoje tem todo um processo que a pessoa faz de analisar. Eu estou falando de uma empresa, agora 
que nós fizemos a paralisação, a Basf, e eu costumo dizer para eles, eu tiro o sarro deles,... porque eles têm 
o “comitê de contingência”. Aí o Sérgio, que foi o presidente anterior, e eu fomos conversar com a direção 
da empresa e com o RH e nós falamos “Imagino você todos de verde, com aqueles capacetes, aquele mapa 
em cima da mesa, e quando tem a greve vocês ficam analisando como vão pegar a gente”. E é isso. Eles se 
reúnem, numa paralisação eles dormem dentro da fábrica.

Esse é o comitê de contingência?
PL – Isso. Eles analisam cada movimento e como eles vão... atacar – atacar não, que é uma palavra pesada 
– mas qual vai ser a defesa deles contra a gente. Então eles começam a desviar ônibus, começam a ligar 
em casa...

Das pessoas?
PL – Dos trabalhadores. Ligam.

Para quê? 
PL – Para intimidar. Mas eles não ligam quando o trabalhador está em casa, porque ele está na greve. Eles 
ligam para a esposa do cara. “Olha, estou avisando, seu marido está em greve. Quando ele chegar em casa, 
conversa com ele.” Eles também desviam o ônibus [fretado, da empresa], chamam a polícia, é esse o tipo 
de coisa que nós vivemos. E nós estamos falando de uma empresa considerada... uma empresa mundial. 
Eles  não  admitem,  hoje,  na  cabeça  deles,  o  nome  de  uma  multinacional  na  imprensa  porque  os 
trabalhadores cruzaram os braços. Então a marca, para eles... Agora tem outros movimentos que você faz 
em alto nível, a empresa respeita o direito dos trabalhadores de fazer a greve, o sindicato não extrapola... 
porque o nosso sindicato tem um mecanismo que e o seguinte, só se a empresa usar de muito radicalismo é 
que o sindicato vai radicalizar também. Mas as nossas greves, as nossas paralisações, qualquer protesto, 
você chega, pára, pede para o trabalhador parar e ouvir o sindicato. Os portões... se quiser entrar, ele entra. 
E isso incomoda muito as empresas porque as empresas querem que o sindicato feche o portão, trava, para 
elas [as empresas] chamar a polícia... e nós, não. Quer entrar, entra. Não vou ficar segurando marmanjo, de 
manhã... acordar 4 horas da manhã para segurar trabalhador em porta de fábrica? Então não tem isso, os 
portões ficam abertos. E isso, para a empresa, é a morte. Porque a empresa vê a consciência, eles estão ali 
por consciência. Ninguém acorda de manhã e diz que vai entrar em greve porque não quer trabalhar... ele 
pensa duas vezes.  Antigamente a gente era obrigado. O sistema era bastante duro contra a gente.  Eu 
costumo dizer que as empresas ainda não se adaptaram a esse modelo.

Um novo modelo...?
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PL  –  Ao  novo  modelo  de  negociar,  de  ver  o  trabalhador  parado  e  ela  tem  que  entender  que  se  o 
trabalhador parou é porque tem alguma coisa errada e ela tem que consertar e hoje, para elas, ainda não... 
Então é democrático desde que a coisa seja como eles pensam.

A  empresa,  muitas  vezes,  joga  uma  informação  na  rádio-peão,  para  ver  qual  seria  a  reação  do  
trabalhador em determinada situação. Você já vivenciou ou presenciou isso?
PL – Já pegamos casos, sim. Mas, geralmente, são informações quando você está em conflito, não é uma 
situação do dia-a-dia. Eu já tive um caso comigo. Por exemplo, numa empresa que eu fui quando eu não 
era nem presidente do sindicato, eu era coordenador de São Bernardo. E uma grande empresa de autopeças 
se instalou em São Bernardo e como a gente não conhecia essa empresa, eu fui fazer uma visita. Ela era 
grande e os problemas eram do tamanho dela... era um atrás do outro. A empresa quase fechou, mas hoje 
ela se recuperou e está bem. E eu cheguei a ser vaiado pelos trabalhadores numa assembléia. Aí depois eu 
fui entender porque eu era vaiado. O que acontecia? Eu chegava, os trabalhadores me cobravam por uma 
série de problemas, eu ligava para o RH e eles diziam “Não, vem cá que eu te atendo”. Eu levava as 
demandas para o RH, a gente discutia, e eles falavam “vamos andar na fábrica”. E eu andava na fábrica 
para conhecer a fábrica, saía, o pessoal começava a perguntar o que eu estava fazendo lá dentro. O RH 
dizia “não, está tudo acertado com o sindicato. Entre eu e ele está tudo resolvido”. Tipo assim, “ele vem 
aqui,  ponho um [dinheiro]  na mão dele,  ele vai  embora e  não faz nada”.  Eles falavam isso:  “Eu e o 
sindicato aqui nós já nos acertamos”. A minha sorte é que um trabalhador veio e me falou. E eu fiquei p da 
vida... aí teve uma assembléia  e o pessoal começou a vaiar e eu pensei “como vou sair dessa?”. E nesse 
momento, se você gaguejar, já era. Então tomei conta da assembléia e comecei a cobrar deles também, do 
próprio trabalhador, e falei “teve um companheiro de você que me falou o porquê”. E fui falando, falando. 
E uma ou duas semanas depois, teve uma greve na fábrica. E aí o RH mostrou quem era... a ponto de um 
dia de manhã o cara do RH apareceu armado...

E quanto tempo faz isso?
PL – Já faz uns 8 anos. Mas eu costumo dizer que a relação com os trabalhadores mudou. O trabalhador 
mudou para melhor, está muito mais consciente, cobrando mais... e isso é bom porque faz com que a gente 
não fique falando coisas do famoso “embromation”... o cara pergunta uma coisa e o outro fica enrolando... 
Esse sindicato aqui, tudo o que ele faz é dialogado com os trabalhadores, nenhum acordo sai daqui sem 
antes de uma assembléia. Nem que emite uma opinião, o sindicato acha que é bom o peão acha que é ruim, 
a gente tenta fazer uma leitura mais ampla, porque o trabalhador é imediatista. Ele acha que o acordo tem 
que ser aquele naquele momento. E às vezes você tem que mostrar que é melhor pegar aquilo que você fez 
porque mais pra frente você pode conquistar outras coisas. Porque às vezes você perde tudo, querendo...  A 
pauta tem 10, você avança 5, o cara quer as 10... Não fica nem com as 5. Então, às vezes, é melhor pegar  
5, mais para frente você avança... então, às vezes, tem o calor do debate, mas nenhum acordo aqui... se não 
tiver assembléia, não acontece.  A ponto de ter uma audiência em Diadema, de uma empresa que quis 
reduzir jornada e salário e nós não aceitamos... Ela entrou com processo e o juiz falou na frente da empresa 
“se o Sindicato dos Químicos falou que não é para reduzir, eu acredito no sindicato porque esse sindicato é 
sério”. Então você tem respaldo... a gente tem feito o nosso trabalho e o trabalhador também tem feito o 
dele e nós somos reconhecidos.

ANEXO 12
Entrevista com Sérgio Nobre
Sindicato dos Metalúrgicos, em 12 de novembro de 2009.

Antes  de  falarmos  da  comunicação  dentro  das  empresas  gostaria  de  perguntar  uma  outra  coisa.  É  
verdade que as novas gerações não gostam de ser chamados de “peão”? Uma de minhas entrevistadas 
comentou isso e gostaria de conferir com você.
SN - Então, esse é um debate atual... se isso é verdadeiro, se não é verdadeiro... Inclusive nós vamos fazer 
uma pesquisa, no ano que vem, e um dos elementos que a gente quer checar é esse. A coisa do “peão” 
algumas pessoas entendem como pejorativa. E não é. Pessoas entendem como um tipo de trabalho que não 
tem conteúdo, não tem qualificação... equivocadamente porque o “peão”, para nós, é um jeito carinhoso 
que o trabalhador tem de se tratar, é divertido. Porque o processo de produção é muito duro. Só quem vive 
no dia-a-dia sabe o quanto é duro. Agora, o que faz ele ser suportável são exatamente essas coisas que o 
trabalhador tem, que são as válvulas de escape, as piadas que se conta, as brincadeiras, os apelidos... então 
isso é uma coisa que faz parte da cultura do trabalhador e isso é o que o leva a suportar bem o processo de 
produção... não enlouquecer, não ficar em depressão. (...) Então é uma coisa carinhosa, mas de uns anos 
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para cá uns questionam isso: como o perfil do trabalhador mudou muito, em relação à escolaridade... é 
visível... até porque nas empresas, hoje, ninguém entra mais sem o segundo grau, que é exigência mínima 
para você ingressar na maioria das empresas. Então se você pegar a escolaridade, hoje... os metalúrgicos, 
mais,  mas não nó os  metalúrgicos,  as  outras  categorias  também...  você  tem elevação  total  do ensino 
formal. Você tem ainda poucas pessoas com o ensino fundamental incompleto, mas são pessoas que vem 
lá de trás, pessoas que estão com 30 anos, trinta e poucos anos de empresa. Mas o percentual é muito 
pequeno. E nós já estamos com quase 30% do pessoal com curso superior ou cursando. Então é um perfil 
novo e surgiu essa discussão de que o pessoal que não viveu aquele período dos anos 1980 tem um certo 
“Q” de ser chamado de peão. Mas não tem nada que comprova isso.

É uma pena porque o nome peão remete ao passado de luta em que os trabalhadores eram demitidos...  
não sei se é isso mesmo...
SN -  É isso mesmo. O pessoal “rodava” porque era demitido de uma empresa e contratado por outra 
ganhando menos. Era aquela rotatividade, e chamava de peão por conta disso: o pessoal rodava, girava de 
empresa em empresa.  Faz parte da história.  E se a gente detectar  isso, tem que fazer  um trabalho de 
preservação da cultura, na verdade. E dizer que não tem nada de pejorativo, ao contrário, e explicar a 
origem das coisas para eles, para não se perder. Então, tem certas coisas... quando eu comecei na categoria, 
em 1980 mais ou menos, em 1982... em 1980 comecei como aprendiz do Senai, com 14 anos...

Onde você começou?
SN - Na Scania. Quando eu comecei a trabalhar, que estava estagiando na fábrica, tinha um personagem... 
tinha, não, tem... que é o João Ferrador. Eu não sabia porque era “ferrador”. Eu achava que era de “ferrar”, 
“ferrador”,  que “ferra” todo mundo! Mas, na verdade,  ele é um personagem bom porque era ditadura 
militar e ele era um personagem que aparecia no jornal do sindicato fazendo crítica ao regime, propondo 
saídas, etc. Mas tinha esse nome: João Ferrador. E ele é o símbolo do sindicato até hoje. Então, quando eu 
assumi a presidência do sindicato eu falei assim: “De onde veio esse João Ferrador?”... porque nós estamos 
agora premiando pessoas e organizações que, de alguma maneira, contribuem para a melhoria da classe 
trabalhadora, do país, e o prêmio tem esse nome: “Prêmio João Ferrador”... e isso é da história. Por que ele 
é João Ferrador? Tem várias histórias, mas a mais contada é de que os ferradores de cavalo foram os 
precursores da categoria metalúrgica, eles eram os primeiros metalúrgicos. Então o João Ferrador ferrava 
cavalos... ele não queria “ferrar” ninguém, era o ofício dele. Então o ofício de ferrar cavalos é que fundou 
a categoria. Então, quer dizer, você tem que buscar na história... e se as pessoas soubesse o sentido do 
“peão”,  do  “companheiro”...  o  companheiro  é  aquele  que  partilha,  que  divide  aquilo  que  tem,  de 
compartilhar esperanças, sonhos, a vida dura... é simbólico o “companheiro”. Então são coisas que tem que 
trabalhar.

Voltando, então, à rádio-peão... como você vê a rádio-peão hoje nas empresas? Ela ainda funciona?
SN - O sentido da rádio-peão, a minha experiência com a rádio-peão... ela era um instrumento importante 
porque  no  regime  militar  você  tinha  muita  restrição  para  você  desenvolver  o  trabalho  sindical  nas 
empresas. Então a militância não aparecia, você buscava preservar a militância no interior da fábrica senão 
a fábrica demitia. Se identificasse, ela demitia. Então era um trabalho muito clandestino. O próprio jornal 
do sindicato entrava clandestinamente na fábrica... era deixado nos banheiros, nos vestiários para o pessoal 
ler e a militância entrava com eles escondido. Então quando você queira passar uma informação para o 
conjunto da fábrica, então aí era a rádio-peão... chegava na hora do almoço e falava “olha, gente, ouvi 
dizer que...” e aquilo ia se espalhando dentro da fábrica. Era o jeito de você espalhar as notícias dentro da 
fábrica e sem aparecer. Então, ganhou esse nome... “a rádio-peão está falando”, “a rádio-peão está falando 
que tem assembléia amanhã”, “a rádio-peão está falando que vai ter demissões”, etc. E tem uma certa 
credibilidade porque o pessoal fala que se a rádio-peão está falando é que alguma coisa tem. Agora o que 
mudou é que hoje, na categoria, se criou muitos espaços de representação, de diálogo, de negociação. O 
jornal entra diariamente na fábrica, sem restrição, o pessoal tem acesso. Tem uma liberdade, o sindicato 
está instalado dentro da fábrica, tem uma representação interna. Então quando as pessoas querem saber da 
informação elas têm a quem procurar. Mas ainda assim tem a rádio-peão. Então hoje o pessoal checa com 
a representação. “A rádio-peão está dizendo... é verdade?” Agora checa a veracidade... “a rádio-peão está 
dizendo” e tal... “que a negociação já fechou. Fechou mesmo?”. Porque quando você faz uma negociação 
ou alguma coisa, tem sempre uma secretária que está acompanhando, tem sempre alguém... e falou no 
ônibus, pronto. É uma notícia de interesse, vai para a fábrica... 

E como você falou, a rádio-peão tem muita credibilidade...
SN - A credibilidade é muito grande. E ela teve um papel importante na época da ditadura... não sei se os 
trabalhadores...  se eles eram conscientes,  mas foi fundamental.   A forma de organizar de mobilizar os 
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trabalhadores, de fazer a identidade deles com o sindicato, foi muito importante. Agora, era um trabalho 
muito organizado pela militância, acho que essa é a diferença, que trabalhava isso naquele período porque 
não tinha muito espaço de atuação. 

E hoje é mais espontâneo?
SN - É, eu acho que hoje é mais espontâneo, embora ainda eficaz.

E o  sindicato,  as  comissões  de  fábrica  ainda  usam  muito  a  comunicação  face  a  face  para  passar  
informações, não é assim?
SN -  É uma característica do sindicato porque a informação não é só você ler. Você tem que discutir 
aquela informação que está ali, o porquê dela, qual é o contexto. Quando você lê... aqui a gente fazia muito 
esse exercício, em 1980, quando, de vez em quando, a gente fazia leitura coletiva para ler um livro. O peão 
não tinha muita cultura. Hoje é diferente, mas no passado, não tinha muita cultura de ler. Então quando ia 
ler  um  livro  muito  importante  a  gente  lia  coletivamente.  Cada  um  lia  um pedaço.  O  curioso  era  a 
interpretação diferente que as pessoas faziam da mesma coisa. Você lê o mesmo livro, a mesma história, 
mas ela tem um significado completamente diferente para cada um. Incrível. Você está falando a mesma 
coisa, mas as pessoas têm uma visão completamente diferente. É como filme... você vai no cinema assistir 
um filme  e um acha uma porcaria, o outro chora... cada um tem uma visão. A informação é a mesma 
coisa.  Quando  você  distribui  um  jornal  na  fábrica,  o  jornal  do  sindicato,  o  cara  lê,  mas  qual  é  a 
interpretação que ele faz daquilo? As interpretações são diferentes também. A gente sabe disso e, por isso, 
é importante o diálogo... você discutir, fazer assembléia, olho no olho, tira dúvida, pergunta... Não que 
você elimina a visão diferente, você coloca de forma clara qual é o contexto, porque aquela matéria foi 
produzida daquela  maneira,  porque  o sindicato  está  atuando assim.  Então,  isso é  fundamental  e  nada 
substitui isso. 

Tanto que agora as empresas estão propondo formas de comunicação face a face, como os encontros em  
executivos e funcionários, o “café da manhã” com diretores...
SN - Teve uma mudança... as empresas têm adotado coisas que são práticas nossas, têm assimilado... claro 
que para atender os seus objetivos, que são diferentes dos nossos... mas aproveitado coisas que a gente 
construiu. Ontem, por exemplo, um jornalista me ligou falando que os empresários estavam buscando 
formas de dar mais representatividade para os sindicatos empresariais, que tem pouca representatividade, 
muito inspirados em experiências nossas, aqui, de como trazer a participação dos trabalhadores na vida do 
sindicato... então eles estão estudando isso e implementando coisas nossas. Eu acho bom, porque se você 
quer  uma  sociedade  democrática,  tem  que  ter  diálogo  entre  os  atores:  sociedade,  trabalhadores, 
empresários,  etc  têm  que  dialogar.  Agora,  para  os  diálogos  acontecer,  as  partes  precisam  ser 
representativas, senão não tem sentido. Eu acho importante. Agora, as empresas vêm adotando muito essas 
coisas que aprenderam coma gente na comunicação muito por uma mudança muito forte no gerenciamento 
das empresas a partir dos anos 90. De 1990 para trás, quando chegava o mês de negociação salarial com o 
sindicato, uma das coisas que a gente observava era a quantidade de estoque que as empresas tinham. E 
eles tinham estoque de um mês, dois meses, e eles se preparavam para greves longas. Quer dizer, uma 
greve para afetar a fábrica e faltar produto no mercado, precisava ser muito longa, tinha que durar 30 dias, 
trinta e poucos dias... eram greves muito longas. Hoje, na administração moderna, essa competitividade 
que a globalização trouxe, nenhuma empresa trabalha mais com estoque desse tamanho senão ela fica 
inviável...  porque  o  estoque  é  um  dinheiro  parado  e  aquilo  gera  uma  ineficiência  na  empresa  que 
dificilmente ela sobrevive. Então hoje as empresas têm apenas estoque de segurança. É aquela coisa de 
meio dia de estoque, um dia, um dia e meio no máximo porque é uma coisa de segurança mesmo: de 
repente o fornecedor não trouxe uma peça e você tem que se virar enquanto ele atrasou porque quebrou a 
máquina ou coisas do tipo. Então hoje, qualquer conflito que você tiver dentro da fábrica, ele te tira do 
mercado. Você tem que ter uma relação melhor com o sindicato porque senão a fábrica fica parando toda 
hora, então ela foi obrigada... essa realidade ajudou muito a democratizar as relações e os problemas de 
comunicação.  Porque  muitas  vezes  você  tem  problema  de  parada  de  produção  por  problema  de 
comunicação...  porque  um não  falou  com o  outro  ou  o  cara  entendeu  errado...  e  isso  custa  caro.  A 
comunicação precisa ser muito eficaz, se você não tiver uma eficácia na comunicação você está ferrado. 
Então são as  duas  coisas  que  eu acho  importantes:  a  relação  com os funcionários,  que  não pode ser 
conflituosa para a fábrica funcionar, e a informação que precisa fluir desde o presidente até lá embaixo ela 
precisa  chegar  bem senão  a fábrica  não funciona.  Então grandes  organizações  estão investindo muito 
nisso, no diálogo, na história do café, faz reunião, apresenta os objetivos da fábrica. E tem gente que não 
entende esse processo... eles falam “a fábrica faz mais reunião do que...é complicado”. Mas é necessário 
porque se você não fizer, é aquela história do telefone sem fio: você fala uma coisa do cara aqui e quando 
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chega lá na ponta é outra completamente diferente. Então essas coisas tem muito a ver com a forma de 
gestão das empresas que mudaram muito...

Até  como  você  comentou  da  década  de  1990,  que  foi  a  época  em  que  começaram  as  práticas  do  
toyotismo...
SN - Isso, exatamente. Foi uma mudança brutal. Tanto na maneira de produzir e de organizar e gerenciar a 
fábrica como nas relações de trabalho. Ela impõe mudanças também. Assim como a própria estabilidade 
da economia brasileira...  nos anos 1990 você tinha inflação de 30% ao mês e o sindicato negociava o 
salário todo mês. Imagina perder 30% do poder de compra em 30 dias. Então era negociação salarial 
permanente. Agora, quando você tem 4% de inflação no ano, perde a importância, outros temas entram na 
agenda...  Então essa mudança  na gestão  das  empresas,  a  competitividade levou a investir  muito num 
ambiente menos conflituoso, com informação mais eficiente... isso tem a ver com esse modelo. De vez em 
quando  eu  ouço  pó  aí  alguns  empresários  falam  “a  gente  repensou,  a  gente  era  idiota  que  ficava 
perseguindo, não queria negociar”. Um pouco é isso também, mas em grande parte é porque a realidade 
mudou. É uma outra forma das empresas competirem que levou a isso... foi o grande responsável. Não é 
que eles repensaram como eram idiotas lá atrás. A realidade mudou e a necessidade de sobreviver é maior. 

Você tem alguma história envolvendo a rádio-peão ou da comunicação formal face a face para contar?
SN -  Tenho uma engraçada e uma triste...  A engraçada, quando eu trabalhava na Mercedes...  trabalho 
ainda, sou funcionários da Mercedes... então numa época eles estavam fazendo uma construção, estavam 
construindo uma caixa d’água que ia ficar subterrânea e tem uma laje grandona. E a laje, quando é muito 
grande, se você deixar sem água ela trinca por causa do sol. Imagina um cimentado grandão com tijolinhos 
baixinhos [em volta desse cimentado] e eles encheram de água para não trincar pelo efeito do sol. E ali 
circula muita gente porque é do lado do restaurante. E um dia eu estava saindo do restaurante e muita 
gente estava chegando porque era hora do almoço. E eu era coordenador da comissão de fábrica e esse 
pessoal me perguntou: “que negócio é esse aí?” E eu respondi: “Sabe o que é isso aí? Eles vão fechar esse 
restaurante e isso aí é para esquentar marmita”. Mas aquilo virou, dentro da fábrica... porque o pessoal saiu 
falando. Quando foi no outro dia, por volta das 10h, o diretor de RH me liga: “Sérgio, vem cá que eu 
preciso falar com você”.  Aí eu cheguei  lá :  “Sérgio,  que história é essa de fechar  restaurante e botar 
marmita para esquentar?”. Aí eu falei: “era brincadeira...”. E o diretor: “Era brincadeira, mas está todo 
mundo na fábrica ligando para mim querendo saber quando vai fechar o restaurante”. Foi muito engraçado. 
Até desmentir a história, porque foi uma brincadeira. 

E a história triste?
SN – Essa foi em setembro de 1995, não vou esquecer nunca na vida. Nós estávamos numa negociação e... 
era um momento de crise dentro da fábrica e não vendia caminhão, na verdade... e a fábrica, quando não 
vende fica com os pátios todos lotados de caminhões. E estava numa negociação, sobrando muita gente na 
fábrica e a rádio-peão falava assim “a fábrica vai demitir”. E eu ia na fábrica e dizia “a rádio-peão esta 
dizendo que vai demitir” e eles falavam “imagine! Se houver demissões a primeira coisa que a fábrica vai 
fazer é procurar o sindicato, vai comunicar, não vamos fazer uma negócio desses... isso é voltar 20 anos no 
passado”. E a rádio-peão continuava “vai demitir, vai demitir”. E os caminhões começaram a sumir da 
fábrica. E a rádio-peão “sabe por que estão tirando os caminhões da fábrica? É porque tem medo da reação 
da gente, de queimar os caminhões, etc. Porque vai demitir”. Aí eu ia na fábrica e falava “é muito forte o 
negócio da demissão”. E eles “não, não”. Quando foi um belo dia, foram 1.300 demissões, sem falar nada. 
A rádio-peão estava certíssima.

E estavam tirando os caminhões por esse motivo?
SN – Estavam tirando por isso. No dia da demissão não tinha absolutamente nada dentro da fábrica, estava 
tudo vazio... planejaram muito bem. Aquilo marcou minha vida.

Isso foi na Mercedes?
SN –Foi.

E quantos empregados tinha a fábrica, na época?
SN –Naquela época deveria estar com uns 8 mil ou 9 mil empregados. Ela tinha 16 mil e veio reduzindo, 
reduzindo. Mais de 10%, foi muito forte.

A rádio-peão sempre tem razão...
SN – Sempre tem razão.

216



Falando em rádio-peão,  queria perguntar uma coisa que foi  comentada em algumas entrevistas  com  
professores de administração, de sociologia, de psicologia. Diz que as empresas, às vezes, soltam uma 
informação na rádio-peão para testar como é a recepção dos trabalhadores. Acontece isso?
SN – Acontece. É o que se chama de balão de ensaio. Solta um balão de ensaio. Eles negam que fazem, 
mas a gente sabe que faz. Tem um determinado tema que eles querem saber como cai na fábrica então 
pede para alguém soltar e vê a reação, se é positiva, se é negativa. Se vai mobilizar ou não. Nega que faz, 
mas a gente sabe que faz. 

Ou vão dizer que quem plantou a informação foi o sindicato...
SN – E às vezes a gente faz também. O sindicato também faz, tem o balão de ensaio. Faz parte, é uma 
forma de aferir, às vezes, determinada coisa, quer sentir como faz. Então a gente brinca que na fábrica tem 
os fofoqueiros aquele cara que você chega nele e diz “estou te contando, mas é segredo”. E ele fala “tá  
bom”...  você  vira  as  costas,  quando você  vai  ver...  então  todo mundo sabe  quem é.  Então  quando o 
sindicato queria soltar alguma coisa na fábrica sabia com quem falar. Se você quer fazer o seu balão de 
ensaio, já sabe aonde vai. Você fala com ele e diz “é segredo, não vai contar para ninguém”.

E para desfazer, como faz? Para falar que não é?
SN – Você acaba aferindo o sentimento. O balão de ensaio é isso: você solta, aquilo ganha a fábrica e você 
vê se aquilo é positivo ou não. Então você analisa se a repercussão é muito ruim, você fala “não, nada a 
ver”. Quando a repercussão é boa, você fala “opa, aqui tem um caminho”. Você tem espaço para usar, é 
um a forma de aferir... e é legítima, acho que faz parte. Nenhum dos lados admite que faz, mas os dois 
fazem.

Mas você acabou de me contar que os sindicatos fazem...
SN – Fazem, fazem... mas é muito comum em negociação salarial, quando você quer checar o índice, por 
exemplo.  A gente  usa  muito  isso.  A  gente  fala  “olha,  acho  que  chega  a  tanto,  mas  não  conta  para 
ninguém”. Aquilo [faz um gesto de espalhar]. Aí você já sente qual é a reação. 

E aquilo volta para vocês?
SN –  Volta. Porque vão perguntar “é verdade que vai ser isso aqui mesmo?” . Porque quando ele ganha a 
fábrica, aí é público. “É verdade que a negociação vai chegar a tanto?” Então aí é uma forma de você 
aferir, de você sentir e a gente usa muito nessas ocasiões de negociação, de saber as expectativas. Esse 
episódio das demissões de 1995 talvez tenha tido um pouco disso também, porque soltou na fábrica a 
notícia das demissões e num determinado momento a fábrica pode avaliar. “A fábrica assimilou a idéia das 
demissões, a fábrica já está falando, falando...”. Talvez essa possa ter sido a origem da rádio-peão. Vai 
saber? Essas coisas são... mas é uma possibilidade. 

Para encerrar,  você  acha que  se a  empresa  tivesse  uma política de  comunicação mais  aberta,  mais  
transparente ela consegue fazer com que o volume da rádio-peão abaixe?
SN  –  Eu acho que não. A rádio-peão é uma coisa cultural,  faz parte do mundo do trabalho, ela está 
incorporada, assim como a coisa dos apelidos. Agora, canais mais eficazes de informação, mais seguras, 
com fontes  seguras,  eu  acho  que  alivia  um pouco.  A  ausência  de  canais  confiáveis  de  comunicação 
fortalece a rádio-peão, por um lado. Agora,  quando você tem canais confiáveis que você pode buscar, 
diminui  a  importância.  Agora,  acabar  eu  acho  que  não  acaba.  Tem  empresas  que  tem  políticas  de 
comunicação muito eficazes. Tem empresa que tem rádio interna, tem uma equipe de jornalistas muito 
eficiente, investe muito, às vezes o presidente fala periodicamente aos funcionários em vários sistemas de 
diálogo. Então, o peso da rádio-peão se volta mais para o cotidiano dos trabalhadores, para brincadeira que 
faz  parte  do  mundo  do  trabalho.  Então  acho  que  muda  a  característica  dependendo  da  eficácia  da 
comunicação da empresa, muda o papel da rádio-peão. Ela exerce papéis diferentes, eu acho. Acabar, não, 
porque ela faz parte do mundo do trabalho.

E os executivos das empresas não se queixam para vocês, nas reuniões com o sindicato, que a rádio-peão 
está falando muito? Ou não é assim?
SN –  No passado, por exemplo, os diretores... aqueles que andam pouco na fábrica, perguntavam para a 
gente “como é que eu estou na rádio-peão? O pessoal esta falando mal de mim?” Era uma curiosidade. O 
pessoal sabe que é uma forma de aferir a gestão do cara. Mas hoje eles têm mecanismos de aferir isso, 
porque na época não tinha. Hoje eles devem ter pesquisas de satisfação interna, de clima organizacional... 
eles investem muito nisso até por conta do que eu te falei, a fábrica tem que funcionar direitinho senão 
perde espaço. Mas dos anos 90 para trás era muito raro isso. Eu me lembro que na Mercedes, na década de 
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1980, ele propunha fazer uma rádio lá. E os caras achavam que ele era doido, maluco... e uns dez anos 
depois colocaram uma rádio. O cara enxergava longe. Era um visionário e achavam que era doido.

ANEXO 13
Entrevista com Sidinéia Freitas
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, em 22 de outubro de 2009.

Como você vê hoje a rádio-peão.
SF - Em primeiro lugar, você vê como é a questão da abordagem. Não só a literatura aponta, mas toda a 
experiência que a gente tem com organizações, teve no passado, trabalhando, tem na academia, lendo, 
estudando... Em primeiro lugar, a chamada comunicação informal onde ela se dá basicamente, não só a 
literatura aponta, mas nós percebemos na nossa rotina de trabalho, muito em função da própria necessidade 
de interação do ser humano. Começa daí. E se você for pegar, por exemplo, no campo da Administração, 
que seria uma das formas de abordagem, excluindo a Comunicação, vamos ver na visão gestora, então, 
existe a comunicação face a face para um gestor formal. Que é o que você se referiu. Não existe formal. 
Porque, ao contrário, se não se formaliza, segundo as correntes mais administrativas de análise, se você 
não formaliza, fica o dito pelo não dito. E às vezes pelo ponto de vista jurídico, “você falou” “não, eu não 
falei”.  Então  veja,  essa  classificação  do formal  e  informal  face  a  face  é  discutível.  Não  é  uma...  há 
incertezas, vamos chamar assim. Partindo de uma dessas visões, óbvio está que eu, que tenho formação em 
comunicação, é claro que eu entendo que há situações onde o face a face terá que ser mais cerimonioso e, 
portanto,  ele  tem que  ser  mais  formal.  Você  veja,  numa  cerimônia  de  posse,  um  evento  que  tenha 
autoridades, políticos, e que há toda uma estratégia montada. Aí você vai ter uma comunicação, na visão 
do comunicador, face a face, mais formal. Acho que é por aí que a gente tem que começar a analisar. 
Agora, para mim, o termo “rádio-peão” lá na década de 1960-70 nós já ouvíamos falar, a rádio-peão nada 
mais é do que...  existe,  existiu e sempre existirá...que a questão do humano. E acho que aí você tem 
suportes teóricos muito bonitos. Você já tem texto, produção, cases, que mostram que é na organização 
informal, nas networks, nos relacionamentos, que os humanos interagem, se colocam, tanto que há até 
julgamentos nesse campo “não fulano não fez isso, eu conheço”, sentimentos, o caráter... então eu acho 
que a gente tem que entender que isto sempre existiu porque o diálogo entre os humanos é uma prática de 
comunicação. Quando nós falamos em diálogo, todo mundo pensa em conversa. Mas veja, ainda que não 
exista corpus teórico que defina com consenso da comunidade científica, a questão dos gestos, do olhar... 
que é uma forma de diálogo (... exemplo do casal que só de olhar já sabem o que estão pensando...). Então, 
temos outras formas de comunicação. Agora, a questão da rádio-peão que cresce, que se estabiliza mas que 
provavelmente vai chegar até a explosão com o advento das redes sociais pela tecnologia digital e que não 
tenho dúvida disso tanto que já estão pensando, no Brasil, em estabelecer regras para os tais dos fakes que 
rolam nas redes sociais é uma questão de normatização. Por quê? Porque o meio digital, ao contrário do 
que muitos pensam, facilita muito o diálogo como prática de comunicação.

Também nas próprias empresas?
SF - Quando cai na questão das empresas – e está cheio de empresa com receio, com medo, controlando... 
controlando não, porque não consegue controlar... mas tentando acompanhar as redes sociais – exatamente 
porque  quando  a  gente  começa  a  pensar  no  formal,  no  informal  dentro  das  organizações,  outros 
componentes  exercem  grande  influência.  O  poder  cuja  influência  é  meio,  fonte,  instrumento;  a 
mentalidade  da  gestão;  a  questão  das  lideranças;  a  questão  da  cultura  daquela  organização  que  está 
localizada no estado, na região, no país. Que cultura é um termo que deve também ser visto de uma forma 
mais ampla. 

No caso das multinacionais, que tem uma mistura de culturas.
SF - Uma mistura de culturas. No caso de fusões, que a gente vê. Sempre existe a questão da dominação 
que se coloca. 

E também a questão de que a comunicação é poder.
SF –  Sem dúvida que a comunicação é fonte e/ou instrumento de poder. Tem todas essas questões. Ao 
comunicador, a rádio-peão existiu, existirá, ela tem uma grande força. E hoje a relação das organizações, 
devido às redes sociais, com o externo está pior ainda. Eu diria que hoje a rádio-peão não se estabilizou, 
ela cresceu e está virando global. Hoje tem a rádio-peão escrita...

E com esse crescimento, cresce também a vontade das empresas em controlar a rádio-peão?
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SF – É evidente. Qual a base, por exemplo, no sistema capitalista, do poder? É o capital. Isto posto, com a 
crise  do capitalismo,  que necessita  de profundas  transformações...  então  veja:  este  mundo digital  que 
explode... você tem blogs... você pode criar canais de denúncia... o Brasil está aí preocupado, esses dias, 
em identificar o lobby... mas agora porque é interesse deles. Porque a coisa está muito clara, cada vez mais 
clara. Então atrás disso tudo tem a questão da transparência e do discurso falso, da dissonância total entre o 
discurso da organização e a ação da organização. A área de Relações Públicas, que é minha formação na 
graduação,  fala  que  nós  estamos  para  além  do  marketing,  tanto  que  Relações  Públicas  fala  em 
transmarketing, porque o que está em jogo não é mais só a questão da venda de produtos ou serviços. Tem 
a questão da sustentabilidade, da empresa cidadã, da responsabilidade social. Mas com critério e seriedade. 
Não apenas o discurso para ganhar prêmios. Aliás, prêmio que pagam muito alto para se inscrever.  Já 
começa daí.  (...)  É óbvio que a questão dominação,  quanto mais repressiva,  que mais ela vai  ...  Está 
comprovado, mas ela reforça a questão do informal. A rádio peão não fica fervendo durante um conflito? 
Quanto mais reprimir, mais ela vai se manifestar. As pessoas precisam se sentir elas mesmas... é a questão 
do interior, do humano. Não é a questão das regras, do salário, é a questão do humano que se coloca. Mas 
não é o humano visto como capital. Não, são pessoas. Ta bom, se vamos pensar em capital, eu pergunto: 
qual  o  valor  financeiro  da  vida  humana?  Não  tem  valor.  Existem  até  alunos  que  respondem  “ah, 
professora, cada um tem seu preço, é o custo as corrupção”. É uma coisa terrível. 

E a comunicação formal, aquela proposta pela empresa, como você vê essas práticas de café da manhã 
com executivos...
SF – É uma tentativa de humanização... eu acho saudável. Agora, precisa ver que vai depender muito da 
mentalidade do gestor conseguir colocar, fazer isto prevalecer. E realmente acompanhar isto como estilo 
de gestão. Se vai começar com enganação, não vai funcionar. Mas as empresas que vão trabalhar com 
seriedade...  depende  muito  daqueles  que  decidem  o  negócio.  A  comunicação  depende,  RH depende, 
marketing depende... todos nós dependemos. Então é por isso que a gente discute a liderança como algo 
que não  tem nada de  periférico  quando se fala  de  gestão.  O que  as  empresas  precisam é  cuidar  das 
patologias dos seus líderes. Se elas querem modificar esse quadro... é uma questão de saúde mental das 
lideranças que reflete nesse ambiente interno. Em “Comunicação e Cultura Organizacional” eu falo isso, 
no “Obtendo Resultados...”. A questão, por exemplo, do terror do desemprego está acima de tudo... ou faz 
ou... é uma questão de dominação pelo capital pura e simples colocado. 

Na sua visão, as empresas começam a se abrir um pouco mais...
SF –  Ah, sim, muitas já estão percebendo, já não há esse temor... eu que já sou dessa área de relações 
humanas, estudiosa e interessada nisso, desde 1972, quando fui dar aula de relações humanas no trabalho... 
comecei a ler e me preocupar com o interno das organizações... é uma preocupação antiga nossa que nunca 
abandonei, na verdade eu fui criando links. Nossa, mudou muito... eles não queriam nem ouvir falar. O 
funcionário não podia nem responder pesquisa. Eu passei por isso com cliente... uma dificuldade enorme 
de obter os dados... fora aqueles diretores ou gerentes que entravam nos grupos que estavam respondendo 
e tentavam por todas as formas forçar as respostas. Isso aconteceu comigo na metade da década de 1970. 
Eu estava aplicando uma pesquisa, uma vez, que tive que parar. O gerente entrou e começou a dizer que 
aquilo não ia dar em nada, foi uma situação desagradável. De lá para cá melhorou muito. Só que, somente 
a empresa séria,transparente, que fizer isto de acordo com a ética e a moral adequada, uma empresa que 
tenha, em decorrência de tudo isso, o que se chama caráter, vai prevalecer. Não vai adiantar esse discurso 
do humano como instrumento de marketing. Acho que chega, né? Ninguém mais é trouxa.

Você acha que as empresas, não as sérias, com a comunicação formal face a face, tentam substituir ou  
baixar o volume da rádio-peão?
SF –  Qualquer organização deveria levar mais a sério a questão do seu discurso institucional. Seja ele 
escrito, por meio da palavra falada, seja com ou sem imagem – porque a gente vive num mundo imagético 
– eu penso que o empregado de uma maneira geral,  para que ele  tenha envolvimento,  sentimento de 
pertencimento, ele tem que ver franqueza no discurso e sintonia entre discurso e ação. Porque senão, ele 
quebra,  como a maioria tem feito,  o contrato psicológico  que ele  contraiu quando ele  entrou naquela 
organização. Porque ele viu perspectivas de crescimento, de mudança da própria vida dele, do seu próprio 
eu. Quer dizer, ele vai sempre mais feliz e acreditando no discurso. Aí passa um tempo e ele quebra a sua... 
perde a credibilidade.  Então,  aquele contrato psicológico que o indivíduo está...  veja,  eu quebrei  meu 
contrato psicológico... obviamente eu vou reforçar a rádio-peão. Se eu não acredito, sei que tudo é falso, 
que estão todos me enganando e obviamente eu vou ter outros em situação similar, eu vou reforçar a rádio-
peão ou eu vou embora. 

É o que você disse há pouco, é uma questão saudável...
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SF –  A  maior  parte  das  pessoas...  eu  não  acredito  que  elas  querem  viver  na  falsidade,  num  clima 
organizacional repressor...  ninguém. E acho que o ser humano está entendendo cada vez mais que não 
precisa de tanta coisa para ser um pouco mais feliz e ter um pouco mais de paz. É por isso que a gente já  
escreveu  sobre  o  diálogo  como prática  de  comunicação,  porque  não  é  verdade  que  precisa  de  tanto 
investimento, de tanta coisa para que as pessoas se envolvam. Eu me recordo na minha vida profissional, 
principalmente nas minhas experiências mais jovens, eles tinham uma vontade enorme de trabalhar, de 
produzir e as empresas gostavam de reprimir isso. Ele só quer trabalhar mais, olha que idiotice, quer se 
envolver  mais...  porque as  estruturas de poder queriam prevalecer...  e as  quebras  de hierarquias  estão 
acontecendo, os gestores mais democráticos, mais participativos. E não é só aqui, é no mundo todo. Os 
comitês de representatividade... é uma gestão mais democrática, de caráter mais socializante. 

Esses dois formatos de comunicação têm algumas características em comum, como o contato pessoal, a  
credibilidade, a gestualização... eles são muito parecidos...
SF – São

Será que a comunicação formal  foi  buscar essas  raízes  da comunicação informal para imaginar um  
formato mais participativo?
SF – Não é uma questão ideológica... é mais longe... são políticas das organizações.

E será que eles percebem essa importância da rádio-peão na empresa?
SF – Ah, percebem. Muitos fingem que não levam a sério, mas há grandes organizações que trabalham o 
diálogo, há grandes organizações inclusive estatais onde diretores de alto nível integram a rádio-peão. Eles 
também têm críticas...  mas a  questão do emprego,  nas  estatais,  o  risco é  muito menor.  Mas existem 
exemplos  de  empresas  privadas  que  tem  uma  prática  de  comunicação  baseada  na  abertura,  na 
transparência, no diálogo, são muito premiadas. Existem as que efetivamente merecem. Lamentavelmente 
elas  não  são  a  maioria.  Se  você  colocar  1.000  organizações,  tem 3  ou  4  sérias.  Infelizmente  é  essa 
proporção. Pelo menos, a gente pode ver certas coisas como exemplo. 

Tem algum case sobre isso?
SF – Eu vi um case muito legal que esse eu achei interessante. É o reconhecimento que este país precisa, 
antes  de  mais  nada,  de  educação.  É  uma  empresa  do  Rio  de  Janeiro,  que  fez  um  trabalho  muito 
interessante. (...) É uma empresa de energia elétrica pequena que resolveu os tais dos “gatos” (ligações 
clandestinas).  Veja  como a  empresa  pode  educar,  participar  de  valores  de  uma  cultura  e  ainda  sair 
ganhando. Ela começou a mostrar para o indivíduo que se ele não fizesse “gato”, ia ser bom para ele, de 
uma maneira planejada, organizada. E começou a dar subsídios, trocar a fiação das casas, usar lâmpadas 
econômicas, mostrando que se não fizesse gato, ele ia ganhar com isso. Foi um trabalho educativo, de 
aproximação com a comunidade, fez as pessoas saírem lucrando, a companhia saiu ganhando. Então eu 
penso que isso é uma coisa inteligente porque é uma composição de interesses. Porque uma empresa não 
pode beneficiar de um lado sem lucrar com isso. São duas grandes visões: uma é o lucro para já e outra é o 
lucro com o decorrer do tempo, que vai formar a solidez, a reputação séria. Você não vai ter uma imagem, 
uma reputação, uma identidade – o nome que você quiser dar – se não é com a vivência. É a mesma coisa 
na rádio-peão. Eu não vou acreditar se falarem uma coisa de um amigo meu que eu conheço... conheço a 
alma, conheço o caráter. Então pode vir o discurso que vier, fizeram bobagem, o fulano não é assim. Vê 
como é o humano que se coloca? 

Você imagina uma empresa ideal, com um comunicação ideal...
SF –  Não existe e não vai existir. Sabe por quê? Porque o ser humano é genérico, único, singular. Ele 
interage sob todos os... Essa coisa de perfeição é coisa da Academia. O próprio Weber, quando idealizou 
uma organização ideal, ele mesmo disse “ela não existe”. É isso que tem que ser, mas ela não existe. O que 
é feito pelo humano não é perfeito porque nós não somos perfeitos. 

Mas vai evoluindo? A comunicação interna vai evoluindo?
SF – Vai, é obrigada a evoluir. Isto está diretamente ligado a nós mesmos.

Alguma consideração a mais?
Você vê que todo esse discurso bate diretamente com as questões políticas de gestão. Não adianta dizer 
que não. E eu particularmente não sigo a filosofia da comunicação integrada porque acho que do ponto de 
vista da realidade do mercado de trabalho, é uma coisa inexeqüível. Acho que isto é algo perfeitamente 
compatível  do ponto de vista da estruturação didática,  mas cada  organização tem a sua história,  seus 
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fundadores, as missões que eles mudam conforme muda a moda, ela tem seus perfis que se espalham, seus 
valores culturais, que hoje, além de tudo no planeta global...

ANEXO 14
Entrevista com Suzel Figueiredo
Ideafix Estudos Institucionais, em 16 de outubro de 2009.

Hoje as empresas têm pedido pesquisas sobre a comunicação face a face, tanto da formal quanto da  
informal?
SF – A gente tem feito muita pesquisa e a abordagem dos canais informais é um aspecto de avaliação da 
pesquisa que inclui a comunicação interna como um todo. Evidentemente ninguém faz uma pesquisa só 
para verificar isso. Mas quando você vai fazer pesquisa para avaliar a comunicação interna, isso nasce 
naturalmente.  Se você está num projeto de pesquisa qualitativa exploratória,  por exemplo, os próprios 
funcionários mencionam a comunicação informal como uma fonte de informação muito importante. Em 
algumas  empresas  ela  é  quase  equilibrada  com  a  comunicação  formal.  E  da  mesma  forma  que  na 
qualitativa isso aparece, na quantitativa a gente estimula. Os nossos projetos, todos eles, a gente considera 
a comunicação informal como uma medida de avaliação da comunicação interna. Só que existe ainda hoje 
uma discussão nas empresas que a comunicação informal pode ser um elemento muito importante para a 
comunicação  interna  desde  que  ela  seja  controlada.  Controlada  no  sentido  de  conhecida,  mapeada, 
entender que existe. Em muitas empresas, eles dizem “nós não temos comunicação interna”. Impossível. 
Todo lugar, toda empresa, toda organização, instituição tem comunicação interna, quer ela seja estruturada 
ou não. Porque a comunicação formal, como a gente conhece na comunicação corporativa, atende alguns 
interesses  dos  funcionários,  mas  ela  nasce  para  atender  os  interesses  das  empresas.  E a  comunicação 
informal é justamente um olhar do indivíduo por onde correm as informações que interessam mais às 
pessoas que às empresas .

O pessoal costuma chamar de rádio-peão mesmo?
SF – Existem variações.  A rádio-peão  nasceu de um olhar  industrial.  Hoje,  por exemplo, na área  de 
serviços, você tem rádio-corredor... porque não tem fábrica. Ou o pessoal trata mesmo como comunicação 
informal, fofoca, bate-papo, boato. Tem uma série de denominações. O que a gente tem tentado entender é 
que... existir ela sempre existe... mas em que medida ela ajuda e em que medida ela atrapalha.

E com as pesquisa você consegue...
SF – A gente consegue identificar. Porque a gente tem uma série de perguntas e a gente avalia o quanto 
essa comunicação informal é contrária à comunicação formal ou quanto ela ajuda a comunicação formal. 
Então, por exemplo, se você... se a comunicação da rádio-peão nasce a partir de uma comunicação formal 
é muito positivo. Se ela é contrária, é um problema. E se ela tem mais credibilidade do que a comunicação 
formal,dá risada...

Essa questão da credibilidade é muito importante também.
SF – É isso o que a gente mede também. A gente tem uma escala que a gente pergunta se o funcionário se 
ele acredita mais em uma que em outra, se ele acredita de forma igual e se ele se lembra de coisas que a 
rádio-peão circulou. É curioso porque as pessoas têm uma sensação de que a rádio peão é forte...  em 
algumas  empresas,  evidentemente...  mas nem sempre elas  conseguem tangibilizar  em lembranças,  em 
memórias o fato. “ah eu me lembro que circulou tal informação e era verdadeira”. Quando a gente faz o 
teste da comparação da comunicação formal, a gente consegue pegar que a retenção, na maioria das vezes, 
vem da comunicação formal e não da informal. E hoje, na área de prestação de serviço, você vai encontrar 
um organismo muito diferente porque a gente tem uma estrutura na comunicação das indústrias muito 
diferente do que você tem na comunicação do serviços. Nas empresas industriais ela é mais hierárquica. 
Então ela vai passando por um cascateamento até chegar no peão. E nesse cascateamento ocorre uma perda 
de mensagens, de significação. E da forma que ela sai da diretoria e chega na base, tem muitas distorções. 
Quando se está falando de uma empresa de prestação de serviços, a comunicação é mais linear. Ao invés 
de ser mais vertical, ela é mais horizontal porque as pessoas têm acesso simultâneo à comunicação. Porque 
a informação está na Internet, na Intranet, nos Blogs, no Twitter, é uma outra dimensão. Então ela é mais 
rápida,  é em maior volume e daí a gente tem outro tipo de problema. Muito embora ela chegue mais 
rapidamente, as pessoas desse perfil, que é um perfil mais escolarizado, mais crítico, são bombardeadas 
pela informação e dão menos valor à informação. Mas o objeto do seu estudo, que é a rádio-peão e essa 
comunicação  informal,  ela  acontece  em  todos  os  níveis,  inclusive  na  diretoria.  Porque  ela  não  está 
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associada, neste caso, ao nível hierárquico, mas ao aspecto do indivíduo. As pessoas gostam de comentar. 
Nas empresas mais fechadas, a rádio-peão tem mais valor. Quanto mais abertas as empresas são... então, 
por exemplo, nas empresas de capital... que estão com suas ações na bolsa, elas comunicam mais, elas 
estão no jornal, você tem fácil acesso às informações, está tudo no site, no portal, na Intranet. Então as 
pessoas não têm tanta angústia a respeito da informação. Nas empresas familiares,  nas empresas mais 
fechadas, acaba tendo um problema que aparece mais, mas que a sua primeira pergunta se as empresas 
estão medindo? Sim, elas estão preocupadíssimas com isso. E algumas estão tentando medir. E a gente tem 
percebido que a rádio-peão vai acontecer sempre e que, como a gente não pode controlar, a gente tem que 
conhecer, entender os processos. Até  porque no meu ponto de vista, o processo da rádio-peão é muito 
mais eficaz do que o processo da comunicação formal. Porque ele passa pela credibilidade das pessoas 

E pela participação, também. A pessoa não se sente mais motivada a participar de uma comunicação  
informal?
SF –  Então, muitas empresas  tentam informalizar a comunicação formal.  Ou seja,  elas identificam os 
formadores de opinião naturais, que já existem na empresa, e a gente tem depoimentos engraçadíssimos... 
“Ah, porque na nossa empresa, a rádio funciona em AM, FM, ondas médias, ondas curtas”. Porque é uma 
coisa bacana. Só que precisa tomar cuidado com isso, tem que conhecer e tentar entender porque se você 
tem  grandes  líderes  de  opinião  internos  estimulando  a  rádio-peão  você  vai  desestruturar  a  área  de 
comunicação interna formal. Porque ela começa a brigar com a credibilidade da comunicação formal. O 
que as empresas, hoje, mais têm dificuldade é na comunicação face a face, que é a comunicação formal, 
informal. 

É um processo de comunicação formal porque planejada pela empresa...  
SF – Ela planeja o processo, mas não consegue muitas vezes planejar o conteúdo. Por exemplo, o jornal 
tem uma cara. A comunicação face a face pode ter uma idéia, mas ela não tem uma cara. Porque a cara da 
comunicação  face  a  face  é  a  cara  do líder.  Então  você  tem um processo  estabelecido...  você tem 20 
gerentes  de  fábricas  diferentes  de  uma mesma empresa,  eles  tem que  passar  para  sua  estrutura  uma 
comunicação. Eles receberam a orientação e dali para frente eles vão colocar o seu perfil, a sua linguagem, 
o seu estilo, a sua habilidade comunicacional e isso vai variar muito de pessoa para pessoa. E aí a empresa 
perde o controle. Ela consegue controlar o processo. Mas não consegue controlar o jeito de fazer. E esse é 
o grande desafio porque os gestores não sabem, muitos deles, como se comunicar. Eles sabem... muitos 
são técnicos que deram certo. A gente tem um depoimento famoso aqui de um supervisor “eu sou um 
operário que deu certo, não entendo nada disso. Não sei, não gosto, não quero”. E não é só questão de estar 
acostumado, a comunicação é uma habilidade que pode ser aprendida, mas vem muito da personalidade do 
indivíduo. Então, se é uma pessoa mais tímida, mais quieta... e além do que, a comunicação face a face 
tem um dos maiores benefícios que a comunicação pode ter: ela tem feedback na hora. Em que outro meio 
de comunicação você vê isso? Eu até tenho falado umas coisas aí que as pessoas não gostam de ouvir, que 
é assim: muitas empresas  não têm departamentos ou áreas  de comunicação,  têm áreas  de informação. 
Então se você fala que o processo da comunicação... se você entende comunicação como entendimento de 
uma mensagem, “olha, eu comuniquei o que eu queria dizer”, o outro precisa te dar um feedback. Se você 
não tem processos de medida de feedback, você não sabe se você está comunicando. Então, os meios de 
comunicação não comunicam, eles informam. E os processos de comunicação nas empresas deveriam ser 
processos participativos. E processo participativo prevê uma coisa que as empresas, pouquíssimas estão 
acostumadas a fazer, que é o diálogo e a escuta. As empresas adoram falar, mas não gostam muito de 
ouvir. E, de novo, passa por essa liderança. E se você não tem uma liderança capacitada para ouvir, você 
dificilmente vai ter uma comunicação face a face bem azeitadinha. Você só tem uma face... comunicação 
face. E muitas empresas nesse processo de comunicação face a face, a face de um com a face de muitos... 
então elas colocam o encontro do presidente... mil pessoas e o presidente falando. É comunicação face a 
face? Ela é face a face, mas não é uma comunicação dialógica. Porque a comunicação dialógica, como o 
nome diz, prevê diálogo. Então uma comunicação face a face...   como o encontro com o presidente é 
comunicação  face  a  face  pouco dialógica.  Porque  esse estabelecimento do relacionamento  não existe. 
Então,  o  que  eu  vejo  para  o  futuro?  Vejo  uma  comunicação  interna  migrando  para  processos  de 
relacionamento. Mais que processos só comunicacionais. Processos relacionais.

Como aconteceria?
SF – É nesse processo dialógico. Na medida que o outro é considerado como participante do processo ele 
começa a dialogar, se ele começa a dialogar você começa a se relacionar.  Não há relacionamento sem 
comunicação. Tivemos uma discussão intensa com um cliente nosso da área de Recursos Humanos de uma 
empresa multinacional muito grande, eram 15 gerentes de RH dessas diferentes fábricas e a gente estava 
mostrando  os  resultados  da  pesquisa  de  comunicação  interna  e  a  gente  avaliava  a  comunicação  e  o 
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relacionamento. E a discussão passou por isso: é possível você se relacionar sem comunicação? Tem gente 
que acha que sim. Esses processos de restabelecer o relacionamento são processos complicados porque a 
comunicação  nasce  como um processo  de  gestão  antigo  e  está  migrando  para  o  processo  de  gestão 
sistêmico. O processo de gestão da comunicação foi o que mais ou menos... ele nasceu num momento 
taylorista, num processo de comunicação com uma linha de produção. No modelo sistêmico de gestão, que 
envolve a participação desses  stakeholders todos, para você se relacionar, você tem que ouvir. E daí a 
gente  chega:  “porque  a  rádio-peão  é  bacana?”  Porque  as  pessoas  participam.  Elas  intervêm,  elas 
modificam a mensagem... aquela história de quem conta aumenta um ponto, é bem isso. O olhar da história 
com a visão de cada um. E é errado que algumas empresas acham que conseguem controlam os processos 
de comunicação e não controlam. Não controlam porque... aliás esse é o grande erro de você tentar colocar 
tudo numa forminha. Porque a comunicação vai ser mais eficaz quanto mais vinculada à pessoa ela estiver. 
Se você  tem fábricas  no Brasil  inteiro,  se  você  tem agências  de banco no Brasil  inteiro,  você  tem a 
mensagem única que vai ser adaptada e direcionada de acordo com a tua audiência. Então se você está 
falando no norte do Brasil, a mesma mensagem vai ter uma carinha diferente do que vai ter no sul. Se você 
está falando com diretores, você não vai usar a mesma linguagem – embora a mensagem seja a mesma – 
do que você vai falar com o operário. Então essa modulação tem que ser entendida porque a rádio-peão 
funciona para todos os níveis hierárquicos, mas de acordo com o discurso de cada estágio. Os diretores têm 
rádio-peão, mas eles falam da linguagem deles... e o peão tem também,as ele fala na linguagem dele. E a 
mensagem que circula é mais ou menos a mesma. 

Você tocou duas vezes num ponto que achei interessante. Hoje as empresas procuram fazer pesquisas 
para baixar o volume da rádio-peão?
SF – Depende da empresa. Existe. Eu diria que, porque não se sabe qual é o espaço da rádio-peão, quando 
você sabe que tem e todo lugar tem, o primeiro ímpeto é “vamos controlar”.  Mas quando a gente vai 
medir, a gente vê que tem, mais benefícios do que problemas, na maioria das vezes. Porque se você quiser,  
numa sociedade democrática como a nossa, se você quiser intervir nesse tipo de relação entre as pessoas, 
isso é absolutamente inaceitável hoje em dia. É como você controlar o que as pessoas dizem... isso é um 
absurdo. E no movimento da comunicação onde cada pessoa tem acesso, quer dizer, não adianta ... se você 
proibir a comunicação dentro da empresa,  ele vai para o Orkut, abre uma comunidade, para falar “na 
minha empresa eles proíbem o que eu falo.  Eu vou falar para fora”.  Hoje em dia você não tem mais 
comunicação interna e externa. Você tem comunicação. A gente tem casos de análise de clientes daqui que 
tinha mais de 70 comunidades de funcionários da empresa no Orkut. Algumas delas tinham mais de 1.000 
pessoas. Então se você não proporciona que as pessoas falem dentro, elas vão falar fora. Você não vai 
calar a boca das pessoas. Então é bom que fique claro que não há como controlar. Não dá para proibir. 
Porque a pessoa vai mandar um Twitter, ela vai abrir um blog, ela vai abrir uma comunidade “eu odeio não 
sei quem”. As comunidades que têm mais gente no Orkut tão odiando alguém. Alguma empresa, algum 
produto, não dá para controlar. Eu não vou falar, mas pode pensar em qualquer empresa, qualquer uma que 
você trabalhou, um cliente nosso tem uma comunidade “Eu odeio a empresa tal”.

Dá  para  usar  a  rádio-peão  como  um  termômetro  da  empresa  para  beneficiar  os  funcionário  ou  a  
empresa?
SF – Claro que dá. Dá para usar beneficiando à medida... eu tenha a impressão que será menos prejudicial 
à medida que ela seja mais livre. Quanto mais você tentar proibir pior vai ser. Porque daí, você valoriza. Se 
você proíbe é porque ela é importante. Porque alguém – o diretor ou o presidente – vai se incomodar com a 
rádio-peão se ela falasse mentira, se ela fosse desimportante... ninguém ia dar bola.  Agora, ela começa a 
tomar importância, à medida que ela é verdadeira. A rádio-peão sempre tem um fundo de verdade. Porque 
antes do funcionário do RH antes do diretor de produção ser um funcionário,  ele é colega de alguém. 
Então começa aquele  papo “nossa fiquei  sabendo de uma coisa.  Eu vou te contar,  mas que não saia 
daqui...”. Daí esse fulano tem um segundo amigo do peito e diz “olha, fiquei sabendo, mas não posso 
contar quem me disse. Vou passar pra frente, mas morre aqui”. E aí vai indo porque todo mundo tem um 
confidente, pelo menos um. E isso vai se alastrando. E as pessoas têm mais vínculo com os colegas do que 
com o chefe. E já aconteceu comigo, pessoalmente, de estar entrevistando um vice-presidente de empresa 
e ele quase chorar. “olha, eu não tenho com quem conversar. Eu não posso falar algumas coisas para meus 
colegas da diretoria, porque ninguém vai me ouvir. Eu não posso falar para o presidente porque ele vai 
achar que eu sou um fraco. Não posso falar para os meus subordinados porque como vou colocar um 
problema desses para os funcionários?”. Então, quanto mais você sobe, mais difícil vai ficando essa rádio-
peão. Mas, na base, as pessoas não têm esse tipo de problema, elas são mais iguais. Então, acho que tentar 
controlar não funciona, e que se você minimizar a importância, ela naturalmente vai tender... não a acabar,  
porque ela não vai acabar nunca, mas ela vai tender a ser uma das fontes e não a principal fonte. Queria 
fazer uma observação que enquanto eu falava, eu me lembrei. O grande risco da rádio-peão é que se a 
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origem  dela  for  vinculada  ao  sindicato.  Porque  daí  você  pode  ter  um  antagonismo  de  forças  de 
comunicação  dentro  de  uma  empresa.  Mas  nos  últimos  15  anos  os  sindicatos  estão  se  esvaziando 
completamente. Eles não têm mais muitos...  desde a estabilização da moeda, eles não têm muito mais 
força...  política,  inclusive, e a comunicação do sindicato também foi perdendo força.  Se você tem um 
sindicato que se comunica bem na empresa e ele sempre senta e cita as informações da empresa, aí você 
tem um problema sério. Porque o sindicato pode ter a comunicação oficial da porta para fora, na maioria 
das empresas. E da porta para dentro a comunicação deveria ser mais forte a formal. Quando você tem 
uma comunicação sindical muito forte dentro de casa, é um problema sério. Essa comunicação nasce no 
vácuo, quando não tem uma comunicação interna bem estruturada. No vazio, alguém ocupa o espaço.

Se a empresa tem políticas de comunicação,é  transparente, participativa, a tendência é abaixar o volume  
da rádio-peão?
SF – A questão não é de volume, mas de alcance. Não adianta você ter o volume alto no núcleo. Você 
pode ter o volume baixo, mas com o alcance grande. Pega todo mundo. Então é mais danoso o alcance do 
que o volume, na minha ótica. Porque a gente tem casos aqui, que a gente avalia muito as empresas. A 
comunicação formal das empresas é muito distante da vida das pessoas como ela é. Então você tem, por 
exemplo, uma empresa onde a matriz estabelece a comunicação interna: os meios, os canais,  o jornal, 
mural, TV. E você tem uma vida acontecendo na base. Quanto mais distante quem gerencia e produz e 
planeja a comunicação interna tiver da base, mais difícil vai ser de você falar aquela linguagem. Quando 
você tem pessoas da comunicação dentro da empresa, na base, dificilmente você vai ter uma rádio-peão 
muito  boa.  Quanto  mais  distante  o  funcionário  percebe  quem  faz  a  comunicação  e  quem  recebe  a 
comunicação,  pior  é.  Isso  tem acontecido  com muita freqüência.  As áreas  de comunicação  de muitas 
empresas têm pouco relacionamento com as pessoas com quem eles devem se relacionar. Não sabem nem 
conversar. Não sabem como falar. Então usa um discurso que não chega, usam associações metafóricas 
que  eles  não  compreendem,  usam  conceitos  inexplicáveis,  usam  uma  terminologia  num  anglicismo 
absurdo... e as pessoas, a rádio-peão fala a língua delas... ela só é bacana porque a gente entende. Então, 
por exemplo, não é a toa que o Lula faz analogias com futebol, com carnaval que todo mundo entende. 
Quando ele diz: “estratégia é o seguinte...  sabe quando a  gente vai armar um jogo? Você fala assim: 
vamos atacar,  vamos por três, quatro na defesa...  não sei o que”.  É explicar dessa forma e fazer uma 
analogia  com as  empresas  que a  pessoa compreende.  Agora,  você querer  utilizar  terminologias  como 
Balanced Scorecard,  downsize, e as empresas percebem que não funciona e elas continuam utilizando. A 
gente tem casos muito legais...

Fique a vontade para citar cases envolvendo rádio-peão ou a comunicação formal face a face.
SF – Tenho uma empresa grande e que eles contrataram da gente um produto que é uma medida trimestral. 
Então esses indicadores que a gente mede trimestralmente com uma amostra acompanhando esses 300 
casos  por  trimestre...  não,  nesse caso  eram 600 porque era muita  gente...  e  a gente  acompanha esses 
indicadores. Então existem alguns indicadores que se relacionam.  A eficácia, no nosso entendimento, é 
quando a sua mensagem foi retida. Então não adianta você fazer lindos murais, revistas maravilhosas, 
ganhar prêmios e tudo o mais, se as pessoas não estão entendendo. Então, entre o esforço que a empresa 
faz em comunicação e a retenção da mensagem que você queria divulgar são muito distantes esses índices. 
Você faz uma campanha para atingir 100% dos seus funcionários, 70% dizem que viram, 55% dizem que 
leram o que você mandou, uns 30%, 28% dizem que entenderam o que você quis dizer. Então isso vai se 
perdendo  no  processo.  A  eficácia  nas  empresas,  principalmente  nas  industriais,  está  associada  com 
algumas coisas e a comunicação do chefe é a principal porque quanto melhor é a comunicação do chefe, 
maior é a possibilidade da eficácia da mensagem. Porque nesses casos, o chefe é uma fonte importante de 
informação. E é a fonte relacional. É o lugar em que ele fala “mas eu não entendi” e o chefe explica. Então 
é o único lugar que ele tem de meio, de canal, que ele pode interagir para explicar. Porque o fato da 
comunicação  emitir  a  informação  não quer  dizer  que as  pessoas  estão  entendendo.  Esses  indicadores 
medem vários níveis... medem a medida de processo, a medida de chegada, de recepção, e a medida de 
retenção,  que é  o  entendimento.  Então  quando você  me pergunta:  tem casos  para  contar?  Tem. Essa 
empresa nós fizemos 10 fábricas. Numas fábricas, a retenção chegava perto de 60%, era muito bom. Em 
outras, chegava a 19%, 20%, era muito baixo. Quando a gente cruzava os indicadores, a gente descobria 
que naquelas onde [o índice] era muito ruim também era muito ruim a comunicação com os gestores e a 
rádio–peão era muito forte. Então você tinha essa relação entre a rádio-peão muito forte, a comunicação 
com o gestor muito fraca,  a retenção muito ruim. E o que a gente descobriu? Eles entenderam que o 
problema... e onde ela era mais eficaz de tudo – 85% - na matriz. Porque a matriz tinha gente de altíssima 
escolaridade a pessoa entendeu tudo que foi explicado, etc. E essa fábrica é no interior da Bahia, a que tem 
o índice mais baixo. As pessoas não estavam entendendo o que estava escrito, os gestores não contavam 
para elas, elas não entenderam nada. E como elas não entenderam nada, a rádio-peão começou a inventar. 
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Alguém começa a falar, mesmo porque é o vácuo. A questão é: o que a rádio-peão fala, como ela é muito... 
ela não é consistente, porque um fala uma coisa, outro fala outra... a retenção é baixa. Daí, a primeira 
rodada  quando  a  gente  viu  que  a  rádio-peão  era  muito  alta,  a  gente  colocou  mais  perguntas  no 
questionário, na seqüência, para ver se a rádio-peão era muito forte. Era forte, mas ninguém lembrava. 
Todo mundo falava... “tem rádio-peão?” “Nossa é fortíssimo” “Então me conta o que falou.” E as pessoas 
não conseguem reproduzir. Porque como cada hora ela fala uma coisa... Daí, qual foi o processo nessa 
empresa?  Eles  pegaram as  melhores  práticas  das  fábricas  que  tinha  os  melhores  índices  de  eficácia, 
reuniram todas as pessoas e as melhores práticas foram passadas para as outras fábricas. E a cada trimestre 
vai subindo um pouquinho 

Porque eles vão melhorando a comunicação...
SF – O jeito de fazer, a comunicação do líder.

Interessante como essa comunicação do chefe, que se, como pessoa, ele não consegue se comunicar, essa  
comunicação formal face a face...
SF – Está prejudicada.  

É  interessante  também  essa  questão  de  você  adotar  algumas  características  da  rádio-peão  para  a 
comunicação formal face a face...
SF – Então, porque o que a rádio-peão tem de legal? Ela é democrática. Qualquer um pode dar origem a 
uma informação. E porque as empresas estão se distanciando demais das pessoas. A comunicação interna 
está ficando cada vez mais chata. Por quê? É engraçado, nunca fiz uma análise mais profunda...  Você 
lembra?  Não  sei  há  quanto  tempo você  está  no  mercado,  mas  a  comunicação  interna  tinha  algumas 
características,  no passado, quando era o “jornalzinho da empresa” que falava do time de futebol, dos 
aniversariantes do mês, nasceu o filho de um, outro casou... era uma coluna social. E tinha as informações 
da  empresa.  Com  a  tal  da  comunicação  estratégica,  ela  foi  migrando  para  uma  coisa  totalmente 
corporativa,  que só fala da empresa,  das metas, dos resultados,  e esqueceu as pessoas.  Encontrar esse 
equilíbrio de uma comunicação... onde a comunicação é mais eficaz? Quando os meios de comunicação 
interna usam as pessoas da base para vivenciar a estratégia. É humanizar. A gente faz análise disso. Tem 
veículos de comunicação interna que tem 28, 32 páginas e você vai olhar e 70% é diretores e gerentes 
falando. Em uma empresa de 40 mil funcionários, que aparece 3 fotinhos de 3 pessoas da base. Então, com 
o passar do tempo, “ah, essa comunicação não é pra gente”. E daí eles criam a comunicação deles. O maior 
problema que tem acontecido, além dessa comunicação face a face, é que se a comunicação formal não dá 
conta de resolver, as unidades vão criando seus modelos de comunicação. Então existe comunicação que a 
empresa não controla,  mesmo a [comunicação] formal. Porque, por exemplo, imagine estruturas muito 
grandes “a comunicação corporativa não fala aquilo que minha área quer saber, mas a gente fala.  A gente 
faz nossas próprias iniciativas.  A gente tem um blog.  A gente conversa entre  a gente.”  Porque isso é 
natural, a rádio-peão, hoje, não é simplesmente uma rádio-peão. É uma internet-peão, um twitter-peão, um 
blog-peão, um Orkut-peão. Essa rádio ficou antiga demais. TV-peão, tem de tudo... o cara filma no celular 
dele, bota no Orkut... tem que mudar o nome. Ficou um twitter-peão... os tempos mudaram. Tanto é que 
muda-se muito a terminologia do fim, mas a do começo continua... inclusive rádio-corredor... Eu estava 
moderando um grupo de discussão uma vez e disseram “a não chega a ser uma rádio, é um burburinho de 
corredor, digamos assim.”

Nas últimas pesquisas de Comunicação Interna da Aberje, observamos que desde 2002 está acontecendo 
um aumento da comunicação formal  face a face.  As empresas estão valorizando mais  esse canal de  
comunicação – podemos chamar de canal de comunicação?
SF – Pode... Então, a questão é a seguinte: quando a gente vai fazer uma medida e de avaliação, a gente 
pergunta “o que você quer avaliar? Quer avaliar o departamento, a área de Comunicação Interna ou quer 
avaliar a comunicação interna?”. Que é diferente. A comunicação interna não depende só do departamento 
de comunicação... todo mundo comunica. Então o que a área de comunicação tem que fazer? Estimular as 
pessoas. Quando a comunicação é uma política da empresa, funciona muito melhor. Porque quanto mais 
amarrada ela for, pior é. Então, por exemplo, em empresas que naturalmente são abertas, que as empresas 
participam mais, que você pode questionar o seu chefe, é óbvio que a comunicação funciona melhor. Em 
empresas que são mais fechadas, mais estruturadas, mais verticais, isso demora mais. Porque você faz uma 
reunião com o chefe e com o peão: “alguém tem alguma pergunta?” “não”. Ninguém pergunta. Porque as 
pessoas têm vergonha, porque as pessoas não sabem como vão ser vistas pelos colegas, como burras... e as 
pessoas não perguntam. Nos lugares que são mais democráticos,  é um debate.  O chefe está lá, o cara 
pergunta, um discorda, outro concorda, outro dá idéia. Não é só a comunicação face a face que vai resolver 
um conjunto de idéias, de mudança de jeito de fazer, porque você não vira um botão da noite para o dia e 
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pronto, a partir de agora nós temos uma comunicação face a face. Não é assim. É um processo educativo. 
É um processo cultural. Então é óbvio que você pega uma empresa européia, ela vai ser muito mais aberta 
que uma empresa asiática. Pela natureza da cultura. Se você pega uma empresa japonesa, eles têm um 
processo de comunicação muito rígido. Pega uma empresa inglesa, é diferente, as pessoas são mais iguais. 
A hierarquia não é tão forte. Então isso tudo varia muito de cultura para cultura, varia muito de tipo de 
empresa, varia muito se é uma empresa de tecnologia ou de uma empresa de bens de base, indústria de 
base. A natureza do negócio se faz sentir. Se você vai num banco, é uma empresa de serviços, as pessoas 
se relacionam o tempo inteiro com o cliente. Agora, se você vai numa siderúrgica, é outro jeito de ser, é 
outra cultura, são outras pessoas, são outros chefes. 

(mostrando slides no computador)
Aqui, este é nosso índice interno que é um índice de eficácia de comunicação interna... este é o quebra 
cabeça da eficácia: para você ter eficácia você tem que ter retenção, conteúdo, interesse e credibilidade. 
Sendo fundamental a credibilidade. Você não acredita em quem está te mandando a mensagem, você não 
presta atenção,  acabou, morreu. No processo de comunicação interna...  isto aqui a gente fala para um 
processo sistêmico, então, você diagnostica, planeja, implementa, avalia e você só pode saber se você está 
sendo eficaz se você tinha um planejamento anterior... onde eu queria chegar e onde estou no meio desse 
caminho. Aqui são aqueles três momentos: o que a empresa faz, os outputs, o que publico diz que recebe e 
o que o público diz que entende. E isso aqui é... vai perdendo, perdendo até a chegada no entendimento. E 
pensando nisso a gente desenhou os processos que é esse índice...  são 10 indicadores:  seis são fixos e 
quatro o cliente pode escolher. Então tem aqui: avaliação da comunicação, grau da informação, retenção 
da mensagem, comunicação com o gestor, coerência entre discurso e prática e credibilidade. Isso aqui a 
gente não mexe. Daí o cliente pode ainda escolher mais quatro desses: transparência, agilidade, alcance - a 
comunicação é linda, mas não chega para todo mundo – e aí a gente faz essa avaliação... comunicação 
informal/rádio-peão. E a gente trabalha com escala de 5 pontos, que evidentemente para cada pergunta 
essa escala se modifica, ela trabalha sempre com cinco pontos, mas, por exemplo: o que seria um grau de 
entendimento? Para quem disse que entende muito, é o muito eficaz e assim vai. E aqui a gente faz uma 
simulação de indicador: a avaliação é boa, a transparência é boa, a comunicação informal é ótima. Porque 
a comunicação informal é ótima? Porque a comunicação simétrica é ruim, porque ele não tem o vai e volta 
e a comunicação com o gestor também não é boa. Daí a retenção é baixa. Muito embora a transparência 
seja alta... por que ele acha que é tão transparente? Porque a comunicação informal é alta. E isso a gente 
tem os processos, tem os pesos que a gente faz e aí faz a pesquisa. Daí a credibilidade é que tem o maior 
peso. Pesa 20 na escala de 6; a comunicação com o gestor e a retenção são as duas que vêm na seqüência; 
daí vem a coerência do discurso e prática; grau de informação, avaliação... e aqui a comunicação informal 
tem peso baixo porque ela não é fundamental para a comunicação existir. Mas se isso daqui... isso é a 
freqüência de resposta...  você tem que é muito eficaz e eficaz...  daí você chega num índice de 78 de 
eficácia que é o índice composto e que é ótimo. Acima de 75 tudo é muito bom. Daí você faz a simulação. 
Essa daqui é de verdade – não é simulação – nós pegamos esse slide de um projeto verdadeiro. Então, olha 
a credibilidade: altíssima, da matriz para o consolidado49. A comunicação com o gestor na matriz é 72%, 
no consolidado, 52%. Aqui a gente pega só a matriz... olha, a credibilidade é parecida nos dois lugares, 
mas olha a diferença da retenção da mensagem. Porque a pessoa não entende o que está sendo falado, é um 
discurso  escolarizado.  Daí,  a  coerência  discurso/prática  é  igual  para  os  dois  lugares,  não  tem grande 
diferença. A diferença está aqui: na relação da comunicação com o gestor e a retenção da mensagem. O 
resto é parecido. Aqui, a comunicação informal: na matriz é mais alta porque aqui ela é invertida, quanto 
mais baixa é  a comunicação  informal,  pior é.  E aqui,  o alcance  da informação,  a  matriz  ainda tem a 
percepção de que eles têm mais coisa para saber porque os escolarizados querem saber mais. Daí tem a 
metodologia, que é quanti... A gente já fez o trabalho para várias empresas, por exemplo na filial paulista 
de empresa brasileira, então você tem você tem várias empresas, e começou a acompanhar, ao longo do 
tempo, o que acontecia em cada uma dessas unidades e eles foram fazendo ajustes e foi melhorando a 
retenção. Eles vivem apresentando esse case. É bacana porque ao invés de você ficar investindo em tudo, 
você sabe exatamente o que tem que fazer para melhorar. 

Não tinha idéia que as empresas pediam para pesquisar a comunicação informal. 
SF – Pesquisam. Por exemplo esta fabricante de bebidas com sede em São Paulo. A rádio-peão é forte. É 
uma pergunta de concordância,  A opinião dos colaboradores  é valorizada.  Então a gente  cruza várias 
informações. A comunicação é boa entre a diretoria e os colaboradores. Então você vai mapeando e vê 
onde é o problema. Você localiza onde é o problema. Por exemplo, “comparando o que a empresa fala e o 
que ela faz”. Então você vê, tem rádio-peão, a empresa não cumpre o que fala, o gestor não fala com a 

49 Todas as unidades, conforme explicação da entrevistada. 
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equipe. Então nenhuma comunicação do mundo vai dar jeito porque o problema não é a comunicação. Se 
você tem credibilidade alta, boa transparência e comunicação com o gestor, pronto. Vai ter eficácia com 
certeza. Se não tem eficácia o problema está no processo de comunicação. Agora, se você tem processos 
muito bons e não funciona, é porque o problema não é a comunicação. Então quando a gente mede aquelas 
três dimensões, o meu processo esta funcionando: as pessoas estão recebendo e não estão entendendo é 
porque ou eu não acredito,  ou porque sai  uma coisa na comunicação interna  e o chefe fala outra  ao 
contrário  –  discurso/prática  –  ou  porque  não  é  transparente,  porque  se  você  tem alguns  elementos  a 
probabilidade de ter uma comunicação eficaz é enorme. Então não tem magia, não tem nada a ver com os 
meios, a beleza dos meios. Tem a ver com o quanto esses meios dizem aquilo que as pessoas valorizam, o 
que elas querem saber, o que elas entendem, o que tem interesse e o que tem a ver com a vida delas.  
Recentemente teve um cliente nosso, no começo desse ano, com os veículos super bem avaliados e a 
retenção baixa. Qual o problema? As pessoas gostavam da comunicação... era uma empresa muito fechada 
e agora ela quer abrir. Só que faz 50 anos que é fechada... não é do dia para a noite. Todo esse processo vai  
passar por um modelo educativo de comunicação. Aí você vai passando a informar como é que se faz e 
você tem que começar a vir do diretor para o superintendente, para o diretor, para o supervisor até chegar 
lá embaixo. O processo é devagar. 

Para finalizar,  queria fazer  uma exercício  de  imaginação: vamos  imaginar uma empresa  ideal,  num 
mundo ideal, com uma comunicação ideal. Como seria a comunicação face a face, tanto a formal quanto  
a informal nessa empresa ideal?
SF – Isso é bem platônico, né? No mundo das idéias. O grande conflito do relacionamento do capital com 
o  trabalho,  são  os  interesses  divergentes.  A  empresa  quer  ganhar  dinheiro  às  custas  do  operário. 
Considerando que numa empresa ideal não teria esse modelo, porque as pessoas participariam de forma 
equilibrada, num lucro que elas próprias estariam gerando, numa empresa ideal o nível hierárquico não 
seria  motivo  de  priorização  de  informação.  Isso  é  mundo  ideal  mesmo,  é  fictício,  se  não,  isso  não 
funcionaria. É a origem talvez do marxismo, mas que também se mostrou inviável. Eu acho que a primeira 
função que a comunicação deveria ter é a de abrir as informações importantes para todas as pessoas. E 
informações importantes são as que impactam na vida das pessoas. E que permitissem uma construção 
coletiva não só do processo produtivo, mas também da comunicação. O que são as redes sociais, que não 
uma  democratização  da  comunicação?  Pensando  nesse  sentido,  todas  as  pessoas  são  produtoras  de 
comunicação. Mas você teria que ter um moderador de tudo isso. Imagino que tivesse um ombudsman 
interno, que todas as pessoas pudessem falar, a diretoria, os operários, supervisores, gerentes, e falassem 
suas opiniões com um objetivo comum. Acho tão fictício isso, que não funcionaria. Trazendo um pouco 
mais próximo para a nossa realidade, uma comunicação contemporânea, seria uma comunicação dialógica 
mesmo,  de  maior  relacionamento.  E  não  relacionamento...  dialógica,  porém  não  bidirecional.  Uma 
dialógica bidirecional é um indivíduo aqui, outro ali, vai e volta. Ela seria uma comunicação em rede. Uma 
comunicação relacional com muitas pessoas. Todo mundo se relaciona com quem quiser se relacionar. 
Evidentemente que algumas pessoas ficam fora desse modelo, mas por opção. Quem entrar no modelo 
pode participar. E essas redes automaticamente vão se organizando. Vão postar mais informações aquele 
que tiver  mais...  provavelmente  as pessoas  que originam hoje a  rádio-peão  estarão  nesse  processo.  O 
pessoal formal estará nesse processo, o gerente que quiser participar mais estará nesse processo. Estarão de 
fora aqueles que naturalmente, pela sua posição, já são assim mesmo. Eu não vou me lembrar agora... mas 
existem teóricos a respeito de quais são as características dos formadores de opinião. Essas pessoas são 
sempre as mesmas, elas desenvolvem diferentes papéis de liderança em diferentes momentos. Então o cara 
que é um líder dentro da fábrica de comunicação informal, ele também é o técnico do time do clube, ele 
ajeita para fazer o churrasco, ele é aquele que levanta a mão quando alguém diz “alguém quer falar?”. 
Porque essas pessoas existem na sociedade. Você nunca vai conseguir incluir todo mundo, mas hoje o 
modelo não inclui nem estas pessoas que querem falar.  Então, estas pessoas existem. Eu acho que as 
empresas que conseguirem identificar essas lideranças informais e colocarem essas lideranças informais 
para trabalharem junto com a comunicação formal, serão muitíssimo bem sucedidas porque elas já são 
líderes naturais. E por serem líderes naturais, eles têm opinião. Eles podem formar opinião de dois lados: a 
favor ou contra. Se eles forem convencidos que a empresa está com bons propósitos, eles serão porta-
vozes informais da informação oficial que a empresa quer transmitir. É uma mescla. Num mundo ideal, 
você não terá todo mundo participando de forma igual porque isso não existe. Na história da humanidade 
nunca houve uma situação onde todo mundo fosse igual...  e nem haverá.  Sempre vão ter aqueles que 
mandam e aqueles que obedecem. Não por cause de uma estrutura econômica local, mas por causa de uma 
estrutura humana. Tem gente para cada tipo de coisa, imagina se todo mundo fosse gerente? O mundo 
parava. Agora, o mundo não pararia – será? - se todo mundo fosse operário? Também não ia funcionar 
porque alguém teria que negociar, organizar, supervisionar. A organização social, até a mais primitiva, se 
você for fazer estudos antropológicos das comunidades indígenas, você tem uma hierarquia, você tem o 
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pajé,  o  líder  religioso,  o  líder  comunitário,  o  líder  científico,  quem entende  das  leis.  É  assim que  é 
organizado e na empresa não seria diferente. 
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