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Apresentação  
 

Tendência. s.f. et. lat tendentĭam. Disposição natural que leva 
algo ou alguém a se mover. Evolução de alguma coisa num sentido 
determinado. Propensão que orienta alguém a fazer ou realizar 
determinada coisa. Nessa direção, imersos num contexto dinâmico, a 
busca por tendências nos levou ao encontro de um cenário rico de 
perspectivas e experiências de pesquisa e mercado que vêm contribuir 
com o mosaico de possibilidades e aplicações dos estudos nas áreas 
de comunicação organizacional e das relações públicas.  

Esta obra tem origem no trabalho do Grupo de Pesquisa 
EstratO - Estratégias Midiáticas Organizacionais (CNPq) orientado 
pelos professores Daiane Scheid, Jones Machado e Patrícia Milano 
Pérsigo, do Departamento de Ciências da Comunicação, da 
Universidade Federal de Santa Maria, Campus Frederico Westphalen. 
Desde 2015 colabora com e para reflexões teórico-práticas de 
acadêmicos de graduação, por meio dos encontros, pelo saber 
partilhado em eventos acadêmicos e por meio da obra Estrato de 
verbetes: dicionário de comunicação organizacional (2018). 

Sabemos que a comunicação é constantemente impactada 
pelas mudanças sociais, culturais, econômicas e tecnológicas e que 
diversos temas e áreas perpassam o estudo da comunicação 
organizacional e das relações públicas. Nessa perspectiva e partindo 
de um projeto de pesquisa, desenvolvemos este livro didático voltado 
para a divulgação científica dos principais temas emergentes na área 
a fim de contribuir com a compreensão dos atuais fenômenos que 
ocorrem em contextos organizacionais, servindo para a atuação 
profissional e acadêmica. Tal proposta alinha-se ao reconhecimento 
da importância de não apenas produzir conhecimentos no âmbito dos
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 grupos de pesquisa, mas possibilitar a sua circulação e o amplo acesso 
aproximando a produção científica do mercado. 

A presente publicação justifica-se tendo em vista a 
dinamicidade da área da comunicação, do mercado, das estratégias, 
das mídias e das organizações. Não pretende contemplar ou esgotar 
todos os temas atuais, mas trazer à luz novas perspectivas para que 
sejam postas em circulação e reflexão. 

Numa conjuntura de cortes de investimentos na educação 
superior pública, para a publicação e distribuição desta obra de forma 
gratuita, online e impressa, contamos com o apoio de diversas 
organizações e pessoas. Agradecemos à UFSM; a cada pesquisadora e 
pesquisador convidado, que disponibilizou uma parte do seu tempo 
para colaborar; aos discentes que estudaram, aprenderam e 
ensinaram uns aos outros e a nós no processo do desenvolvimento do 
estado da arte dos temas pelo Grupo. Ainda, aos alunos e alunas que 
já participaram do EstratO, especialmente a Luiza Fanfa dos Santos, 
que atuou diretamente no desenvolvimento desta publicação.  

Também, fazemos um agradecimento especial à agência 
Fluence Comunicação Estratégica, ao Jornal O Alto Uruguai, à Conceito 
A Studio e à Grafimax Editora Gráfica, patrocinadores da publicação. 
Assim como agradecemos o suporte da Editora FACOS-UFSM e o apoio 
institucional do Departamento de Ciências da Comunicação e do Curso 
de Relações Públicas Bacharelado da UFSM campus Frederico 
Westphalen. 

Daiane Scheid 
Jones Machado 

Patrícia Milano Pérsigo  
 

Pesquisadores do Grupo de Pesquisa EstratO (ufsm.br/grupos/estrato) 
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Prefácio 
 

Vivemos momentos de grandes transformações políticas, 
sociais e culturais que interferem diretamente nas pesquisas e nos 
estudos relacionados à comunicação em contextos organizacionais.  A 
obra “Tendências em comunicação organizacional: temas emergentes 
no contexto das organizações” coordenada pelos professores da 
UFSM, Daiane Scheid, Jones Machado e Patrícia Pérsigo, ocupa um 
lugar importante no cenário acadêmico, e nos leva a repensar o campo 
a partir de todas as mudanças que vivenciamos.  Traduz, assim, o 
esforço e a necessidade de se atualizar e repensar a comunicação a 
partir da presença das mídias sociais digitais, da influência do virtual 
nas relações, do reconhecimento da diversidade, da memória e da 
acessibilidade em ambientes organizacionais.  
 A comunicação no âmbito das organizações constitui-se como 
nosso objeto de pesquisa e de atuação profissional e, por isso, torna-
se de fundamental importância compreendê-las como espaços de 
interação, nos quais acontecem os processos comunicacionais, sejam 
em relação aos empregados, às comunidades, aos fornecedores, 
clientes, enfim aos diversos interlocutores com os quais se 
relacionam.  
 Nesse sentido, presenciamos rápidos movimentos de 
deslocamentos diante da perda da centralidade da organização na 
sociedade e do aumento dos fluxos informacionais levando-as a se 
depararem com uma avalanche de demandas dos interlocutores, que 
são, ao mesmo tempo, emissores e receptores que ocupam os espaços 
de interlocução com vozes críticas, agindo cada vez mais como sujeitos 
do processo comunicativo.   
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 Assim, as organizações passam a conviver com uma outra 
realidade de gestão e de comunicação que ultrapassa a noção de 
informação fazendo com que passem a pensar e/ou repensar suas 
políticas e ações a partir dos processos relacionais. Afinal, estamos 
falando de um mundo de interações e de relações, da presença do 
outro, no qual se percebe a impossibilidade de controle do processo 
comunicativo. Diante da iminência da falta do controle e da ruptura da 
ideia de linearidade dos processos informativos/comunicativos, as 
organizações buscam formas de se atualizar e de repensar sua atuação 
na sociedade, bem como alternativas para se aproximarem e 
estabelecerem vínculos com os diferentes interlocutores. 
 Como tal e devido à sua interferência na sociedade, essas são 
importantes atores sociais que demandam ser observados a partir do 
cotidiano, da cultura, da economia, do negócio, da presença do outro 
na dinâmica comunicativa, reconhecendo as vivências pontuais e 
determinadas e a necessidade de buscar uma teorização que desvele 
as características do mundo organizacional, da cultura, das relações de 
poder e das constantes mudanças nos processos de interlocução.  
 A comunicação é uma prática social que se desenvolve em 
torno das noções de relação, de interação, de linguagem/discurso e de 
produção de sentidos. Assim, para compreender e analisar o 
fenômeno comunicacional é preciso ir além da ideia de fluxos 
informacionais e de práticas já consolidadas e, nessa perspectiva, 
tentar avançar para compreender a lógica sobre a qual se sustenta a 
construção da interação, envolta em complexas operações 
enunciativas. O sentido nasce no processo de interação e ele não é 
autônomo e absoluto, porque é processado e construído na instância 
receptora, a partir de estratégias que dinamizam o processo 
(CHARAUDEAU, 1993). 
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 Diante desse atual cenário ressaltado e das perspectivas 
teóricas que compreendem a comunicação a partir dos processos, a 
obra, que ora se apresenta para a comunidade acadêmica e científica, 
é um livro didático de grande valor epistêmico e vai ocupar um espaço 
importante no processo de consolidação do nosso campo, pois traz 
aportes conceituais e metodológicos inovadores e com perspectiva 
atualizada sobre as questões que atravessam a comunicação no 
contexto organizacional.  
 A influência das tecnologias e suas possibilidades e 
tendências, a inclusão e diversidade nas organizações, as novas 
práticas incorporadas e a relação com a sociedade são temáticas que 
compõem o livro, elaborado juntamente com indagações referentes 
às articulações com outros saberes para compreender a midiatização, 
a responsabilidade socioambiental e a complexidade da comunicação 
no âmbito das organizações. 

 
Ivone de Lourdes Oliveira 

Professora do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da PUC-
Minas e Pesquisadora em comunicação no contexto das organizações 
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O CENÁRIO (MUTÁVEL) DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E 
DAS RELAÇÕES PÚBLICAS. 

 
Daiane Scheid 

Jones Machado 
Patrícia Pérsigo 

 
Abordamos, neste texto inicial, a comunicação organizacional 

e a atividade de relações públicas num contexto de rápidas 
transformações tecnológicas e sociais. Com isso, apresentamos um 
panorama que situa as discussões que compõem esta obra. 

Compreender e investigar o cenário comunicacional, de modo 
geral, constitui um desafio. Isso porque a comunicação contempla 
uma diversidade de fenômenos e um essencial dinamismo. França 
destaca tais características ao abordar a variedade de fatos e práticas 
que compõem o objeto comunicacional.  

 
A essa diversidade soma-se a mobilidade do objeto 
empírico: a constante mutação das práticas 
comunicativas, verdadeiras revoluções tecnológicas a 
que temos assistido particularmente nos últimos anos, 
dá-se num ritmo que a reflexão acadêmica não 
consegue (em função de sua natureza e seu tempo) 
acompanhar (FRANÇA, 2001, p.49). 

 
Porém, ao destacarmos o desafio que tais características da 

área da comunicação trazem para a pesquisa, também salientamos a 
riqueza de objetos e perspectivas que essa conjuntura oferece. Nessa 
linha de pensamento, Calhoun (2012) ressalta a importância do campo 
da comunicação para o estudo das mudanças sociais. Segundo o 
pesquisador, a diversidade de objetos empíricos não constitui um 
problema para o campo e essa pode ser justamente a sua virtude. Por 
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esse motivo, consideramos os temas emergentes na área da 
comunicação - em especial, a comunicação organizacional - um 
terreno fértil para estudos. 
 Dentre os grandes temas que surgem do atual contexto social, 
impulsionando diferentes comportamentos por parte das 
organizações, destacamos as questões socioambientais, a diversidade 
nas organizações, novas práticas comunicacionais e apropriações 
tecnológicas. 

Segundo resultados da última pesquisa sobre a ação social das 
empresas realizada pelo IPEA (2006), observamos um crescimento 
generalizado na participação social das empresas, variando entre as 
regiões do país, destacando-se o Sul que apresentou um aumento de 
46% de empresas atuantes, em 2000, para 67%, em 2004. Outro 
aspecto que a pesquisa expõe é que, mesmo que as grandes empresas 
detenham maior taxa de participação em ações comunitárias em 2004 
(94%), há que se atentar para a atuação das organizações de pequeno 
e médio porte. É expressivo o crescimento da sua atuação, subindo de 
54%, em 2000, para 66%, em 2004, no caso das microempresas (um a 
10 empregados) e de 67% para 86% das empresas de médio porte (101 
a 500 empregados). Esse crescimento sinaliza que a pauta da 
responsabilidade social está, hoje, presente de forma mais 
generalizada na esfera organizacional. 

Entendemos que a ampliação da atuação social das 
organizações resulta do grande volume de demandas locais e globais, 
que têm tensionado as organizações a posicionarem-se quanto a essas 
pautas. O que também acontece com a temática da sustentabilidade. 

Segundo relatório do Uniethos (2012) sobre estratégias 
empresariais para a sustentabilidade no Brasil, dentre as empresas 
pesquisadas, há amplo reconhecimento sobre a necessidade de inserir 
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a sustentabilidade no planejamento estratégico. Empresas que 
tivessem um conjunto integrado de políticas sociais ou ambientais 
com relação direta com os seus negócios participaram desse 
levantamento. A pesquisa identificou cinco perfis de organizações, 
distintos pela existência de estratégia de sustentabilidade e pelo tipo 
de foco em competitividade: as que declararam não ter estratégia 
para sustentabilidade (6%); as que atuam sem estratégia clara, 
buscam seguir a maioria e têm objetivos dispersos (24%); as que 
buscam essencialmente ganhar mercado principalmente pela 
diferenciação e em novos negócios (20%); as que buscam resultados 
de desempenho na gestão dos riscos e eficiência em custos (18%); e 
as que visam a novos negócios, desempenho e baixo impacto 
concomitantemente  (32%).  

A pesquisa foi respondida por 250 corporações de um 
universo composto pelas maiores empresas no Brasil e associadas ao 
Instituto Ethos. Considerando esse perfil, ganha relevância o dado de 
que 30% delas atuam sem estratégia ou sem clareza quanto a ela. 
Acionamos essa informação para sinalizar o quanto ainda temos que 
avançar para a sustentabilidade ser incorporada de forma efetiva e 
generalizada nas organizações, com estratégias claras e foco não 
apenas no mercado, mas na redução do impacto ambiental. 

Também podemos relacionar a responsabilidade social e a 
sustentabilidade das organizações à adequada gestão de pessoas. 
Nesse sentido, há, hoje, amplo reconhecimento sobre a necessidade, 
a relevância e o potencial da diversidade no ambiente de trabalho. 
Porém, sabemos que a mera presença da diversidade numa 
organização não é garantia de acessibilidade ou mesmo de uma gestão 
voltada para essas questões. 
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Segundo dados do Instituto Ethos (2016), oriundos de uma 
pesquisa sobre perfil social, racial e de gênero das 500 maiores 
empresas do Brasil e suas ações afirmativas, a maioria das pesquisadas 
não possui medidas para incentivar a presença de mulheres em seu 
quadro de pessoal, dado que chega a 72,4% no caso de trainees 
(posição hierárquica a partir da qual a participação feminina reduz).  A 
presença de negros no quadro pessoal é ainda menos incentivada, o 
número de empresas que reconhece não possuir ações com esse 
propósito ultrapassa os 80%, em todos os níveis hierárquicos. 

Já para ampliar a presença de pessoas com deficiência, de 
acordo com o mesmo relatório, a falta de iniciativas das organizações 
fica mais evidente quando se trata de postos de comando. Nível 
hierárquico no qual a ausência de medidas para incentivar a presença 
dessas pessoas é de quase 58% (numa média entre quadro executivo, 
supervisão e gerência). Fazemos uma ressalva aqui em relação à Lei 
8.213/91, a qual disciplinou a reserva de vagas para pessoas com 
deficiência. Mas, ainda nesse sentido, percebemos o pouco interesse 
dos governos, já que esta lei só foi sancionada em 2015, como a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Neste cenário, reside 
um ponto nevrálgico da inclusão de pessoas com deficiência, já que 
muitas empresas se limitam apenas a contratar para atender a lei. 

  O pouco interesse em incluir pessoas com mais de 45 anos 
também fica evidente, pois a falta de qualquer tipo de atividade para 
esse fim caracteriza 85,5% das organizações, quando se trata do 
quadro funcional. Ademais, apenas 19,7% das empresas respondentes 
desenvolve alguma política visando à promoção da igualdade de 
oportunidades para o público LGBT. 

Outro dado relevante é que, dentre as organizações que têm 
atividades voltadas para incentivar a presença dos grupos 
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anteriormente citados, apenas uma pequena parte configura políticas 
com metas e ações planejadas, sobressaem-se, nesse sentido, as 
ações pontuais. Ou seja, falta planejamento, leia-se, falta gestão no 
que diz respeito a essas iniciativas. Observamos que a média de 
políticas e metas com ações planejadas nos diversos níveis 
hierárquicos é muito baixa, não chegando a 12% no incentivo à 
presença das mulheres, a 4% no que se refere aos negros e a 8% para 
pessoas com mais de 45 anos. A média mais significativa de políticas e 
metas com ações planejadas atinge os 23% no incentivo às pessoas 
com deficiência, possivelmente em virtude de exigências legais. 

A atuação estratégica e adequada gestão das políticas e ações 
organizacionais, tanto voltadas para temas socioambientais, de 
inclusão ou diversidade, passam necessariamente pela comunicação. 
Acreditamos que a comunicação é fator essencial para possibilitar o 
diálogo com os públicos estratégicos a respeito dessas questões, bem 
como para - por meio da informação e da transparência - buscar a sua 
colaboração.   

E as transformações tecnológicas têm promovido outros 
hábitos e experiências comunicacionais, tanto em âmbito individual 
quanto organizacional. Observamos “[...] desde a perspectiva de cada 
indivíduo, cada ator social e gradativamente para toda classe de 
instituições – que as tecnologias de informação e comunicação se 
apresentam intuitivamente como um verdadeiro entorno 
midiatizante” (VIZER; CARVALHO, 2013, p. 45, tradução nossa). Nesse 
sentido, experimentamos, hoje, tanto em nível individual quanto 
organizacional, a comunicação por meio de novos suportes, lógicas, 
apropriações e linguagens. 

Há disponível uma série de relatórios que sinaliza essa 
realidade, especialmente no que se refere ao uso das redes sociais 
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digitais. Segundo indica a pesquisa Social Media Trends (2019), 96,2% 
dos usuários brasileiros de internet estão nas redes sociais digitais, 
dado que apontou crescimento em relação a 2018. Em nível 
organizacional, o relatório aponta que – na mesma proporção - a 
grande maioria das empresas também está presente nas redes sociais. 
E dentre os benefícios de estar nessa ambiência, apontados pelas 
organizações, destacam-se a divulgação da marca (indicada por 53% 
dos respondentes) e o engajamento com a audiência (44,2%). 
 Cabe aqui destacar o dado trazido pela mesma pesquisa de 
que o principal motivo pelo qual as empresas não estão nas redes 
sociais é a falta de conhecimento, aspecto que sinaliza um mercado 
para os profissionais de comunicação, aptos a atender essa relevante 
demanda. Ainda no que se refere às organizações, são apontados 
como principais desafios das redes sociais manter o público engajado 
(69,4%) e aumentar o alcance das publicações (57,3%). A pesquisa do 
Latin Communication Monitor (2018-2019) aponta como um tema 
estratégico a ser gerido pela comunicação das organizações o fato de 
os públicos demandarem por mais informações e pela transparência 
organizacional.  

Esses dados servem para sinalizar que novas práticas 
comunicacionais viabilizadas pelas tecnologias não são uma promessa, 
senão uma realidade. Com isso, observamos a demanda por mais 
conhecimento sobre essas e outras mídias, bem como a necessidade 
de uma atuação estratégica, que gere tanto alcance quando 
engajamento, ou seja, que não fique limitada à cobertura das 
mensagens, mas que efetive, de fato, a comunicação de mão dupla e 
seus objetivos. 

Dados como estes permitem reconhecer uma realidade que 
exige das organizações posicionamento estratégico frente aos 
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desafios globais e locais. Para isso, ressaltamos o papel da 
comunicação organizacional - enquanto área acadêmica e enquanto 
estratégia - para a compreensão da situação posta e para a adequada 
atuação organizacional, tendo em vista que: “O estudo da 
comunicação nas e das organizações [...] procura a compreensão dos 
processos, dos cenários e dos desafios de comunicar e organizar no 
contexto de uma sociedade global” (RUÃO; KUNSCH, 2014, p.7).  

Para abordarmos a comunicação organizacional, apoiamo-nos 
nos estudos de Oliveira e Paula (2007), que identificam a importância 
de um tratamento dialógico na relação entre organização e atores 
sociais. As autoras evidenciam a insuficiência do paradigma clássico 
informacional para atender a complexidade de fluxos comunicacionais 
e de relacionamento que fazem parte da realidade das organizações. 
Atrelada a isso, está uma tendência de compreender a comunicação 
organizacional como produtora de sentido estratégico por meio da 
interação entre as organizações e os atores sociais.  

Atentamos, então, para o conceito de comunicação 
estratégica, de Tironi e Cavallo (2006, p.33, tradução nossa), como 
“[...] a prática que visa transformar o vínculo das organizações com o 
ambiente cultural, social e político no qual está inserida em uma 
relação harmoniosa e positiva do ponto de vista dos seus interesses 
ou objetivos”. Para esses autores, a comunicação estratégica busca 
projetar a identidade das organizações em uma imagem confiável 
perante a sociedade e a adesão por parte dos seus públicos. 
 Assim, salientamos a relevância do posicionamento das 
organizações frente às questões culturais, sociais e políticas que 
caracterizam o ambiente em que estão inseridas e o quanto o 
relacionamento com esse entorno é necessário para a sua 
sobrevivência e legitimação. 
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 Tendo em vista o contexto delineado, é imperativo desapegar-
se do homogêneo, do previsto e do controlável. A mudança constante 
passa a ser o ponto de equilíbrio. Um cenário mutável como única 
certeza. Dessa forma, precisamos refletir sobre a atuação dos 
profissionais de relações públicas e/ou do mercado da comunicação. 
Buscamos, assim, nesta obra, desvelar uma série de perspectivas de 
trabalho ou saberes profissionais em um ambiente dinâmico, 
multifacetado e de interfaces intercambiantes. As possibilidades de 
atuação estão cada vez mais em aberto e, sendo a comunicação uma 
área-meio, de articulações simbólicas e intangíveis, ela é flexível e 
adaptável. Eis aqui o "xeque-mate" da rodada, se o contexto é 
dinâmico, lembre-se: a comunicação é aquela que se move para todos 
os lados e, assim, sempre encontra o seu lugar.  
 O pensamento apresentado neste texto fica assim ilustrado: 
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INFLUÊNCIA DIGITAL: OPORTUNIDADE PARA A COMUNICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL 

 
Como lidar com influenciadores, microinfluenciadores, funcionários 

conectados e ainda posicionar a organização como agente 
influenciadora digital. 

 
Carolina Frazon Terra 

 
A questão dos influenciadores não é nova, porém, com o 

surgimento das plataformas de mídias sociais, por volta dos anos 2000 
em diante, ganhou visibilidade e força.  Nos dias de hoje, faz sentido 
estudar e entender como a tríade organização-influenciadores-
audiência se comporta.  

A mídia clássica ou tradicional, composta pelos jornais, 
revistas, televisão e rádio adotavam1, na era pré-internet, o formato 
de broadcast2 e da comunicação unidirecional. Havia pouco ou 
nenhum espaço para o protagonismo das pessoas comuns, no sentido 
de difusão e compartilhamento de suas ideias e pensamentos. Nos 
dias atuais, vários usuários têm a oportunidade, por meio das 
ferramentas de mídias sociais de se expressaram e constituírem 
diálogos, no chamado processo de socialcast. Obviamente tal tipo de 

                                                                    
1 Cabe, aqui, um esclarecimento de que mesmo os veículos tradicionais de 
comunicação, como os citados no texto acima, estão adotando formatos mais 
interativos de comunicação. Com o rádio, é possível nos comunicarmos via WhatsApp; 
nos programas de TV, usamos o Twitter e as hashtags e conseguimos participar; nas 
revistas, há recursos de ver entrevistas completas no Youtube ou assistir a 
transmissões ao vivo e por aí vai. Assim, mesmo a mídia clássica aderiu aos recursos 
das mídias digitais para promover maior participação e interação de suas audiências. 
2 Do inglês, transmitir. Trata-se do processo pelo qual se transmite ou difunde 
determinada informação de uma fonte emissora para uma grande audiência. 
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interação3 sempre existiu, porém sua amplitude, velocidade e 
durabilidade são inéditas com as potencialidades oferecidas pela rede. 

No modelo de socialcast, os usuários produzem, replicam e 
distribuem conteúdos entre si, seguindo a lógica da disseminação de 
informações de muitos para muitos oportunizados pelas tecnologias 
sociais da internet. É nesse contexto de socialcast que os 
influenciadores digitais surgem e ganham terreno. 

Nesse contexto de importância dos influenciadores tanto 
para usuários quanto para organizações e marcas é que vamos 
aprofundar questões sobre influência digital, tipos de influenciadores, 
marcas como influenciadoras, entre outros temas. 
 
Influenciador digital: muitas nomenclaturas e definições 
 

Influenciador digital (e sua variante em inglês, digital 
influencer), formador de opinião online, produtor de conteúdo (ou 
creator), youtuber, blogueiro, vlogueiro. Esses são alguns dos termos 
usados para designar o usuário que produz conteúdo no ambiente 
digital, sobretudo em plataformas de mídias sociais ou em suas 
propriedades digitais (site, blog), podendo ou não ganhar dinheiro 
com tal produto. 

Para efeitos didáticos e de simplificação, iremos adotar o 
termo “influenciador digital” como primeira opção, podendo usar os 
demais como sinônimos de usuário produtor de conteúdo no meio 
digital. 

                                                                    
3 Adotaremos o conceito de interação de Oikawa (2011) em que se caracteriza pelo 
movimento gerado pela recursividade de três elementos: as práticas dos sujeitos em 
ambientes on-line, suas motivações e as interações estabelecidas nesses espaços. 
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Martino (2018, p. 7) resgata o conceito de líder de opinião, de 
Lazarsfeld, Berelson e Gaudet (1967) aproximando-o com o de 
influenciador digital: 

 
A ideia dos “influenciadores digitais”, isto é, pessoas 
que, via redes sociais, “influenciam” ou “lideram 
tendências”, poderia ser compreendida como uma 
descendente longínqua da noção de “líder de opinião”, 
entendida originalmente pelos autores de “The People´s 
Choice” como a pessoa altamente especializada em 
algum assunto à qual os outros recorrem quando 
precisam tomar uma decisão. 
 

E, ao falar das características de um líder de opinião e 
estendendo o conceito aos influenciadores digitais, Martino (2018, p. 
8) assim o faz: 

Essa figura não está “acima” das outras pessoas em 
termos absolutos, mas apenas no momento em que sua 
informação, experiência e ponto de vista se tornam 
necessários para a tomada de decisão ou formação da 
opinião do grupo; ele não é uma figura externa, distante, 
mas está inserida no mesmo contexto dos outros 
participantes, destacando-se apenas 
momentaneamente. 
 

Quem são, de fato, os influenciadores digitais 
 
Karhawi (2017) aponta que o termo influenciador digital 

recebeu atenção especial, sobretudo pela cobertura feita pelos meios 
de comunicação, a partir de 2015. A autora defende que houve uma 
guinada discursiva, uma vez que o que antes eram “apenas” 
blogueiros, vlogueiros e afins passaram a serem denominados como 
influenciadores digitais e Youtubers, respectivamente. Assim, para ela, 
influenciadores são aqueles que “(...) têm algum poder no processo de 
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decisão de compra de um sujeito; poder de colocar discussões em 
circulação; poder de influenciar em decisões em relação ao estilo de 
vida, gostos e bens culturais daqueles que estão em suas redes.” 

Assim, para a mesma autora, influenciadores são aqueles que 
“(...) têm algum poder no processo de decisão de compra de um 
sujeito; poder de colocar discussões em circulação; poder de 
influenciar em decisões em relação ao estilo de vida, gostos e bens 
culturais daqueles que estão em suas redes”. Segundo Karhawi (2016, 
p. 42-43), os influenciadores digitais “têm redefinido as práticas e 
dinâmicas dos mercados contemporâneos ao se consolidarem como 
figuras de destaque no ambiente digital.” 

Saad Corrêa (2017, p. 31) também caracteriza quem é o 
influenciador nos dias de hoje e como este conquistou o seu espaço 
no ambiente das mídias sociais:  

 
O influenciador não emerge num dado grupo social 
como uma espécie de fênix. Ele precisa angariar, 
publicizar e visibilizar as características de influência que 
lhe conferem tal agenciamento, seja pelo acúmulo de 
capitais, seja pelo acionamento de suas redes de 
relações ou seja pela sua capacidade em promover 
mudanças nessas redes. 

 
Dada a importância que começaram a adquirir junto às 

audiências da rede, os influenciadores passaram a chamar a atenção 
das organizações. Para atingir a audiência do influenciador, algumas 
marcas/organizações iniciaram ações de relacionamento ou até de 
pagamento junto a esses. Williamson comenta o porquê do 
movimento de aposta das organizações junto aos influenciadores:  

 
(...) as marcas estão se apegando aos influenciadores 
para tentar combater o bloqueio às peças publicitárias, 
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para dar um novo brilho criativo para suas ações de 
comunicação (especialmente em vídeo) e conquistar a 
aprovação do público jovem – que deposita mais 
confiança em celebridades e estrelas das mídias sociais 
do que outras faixas etárias (WILLIAMSON, 2016) 

 
Tipos de influenciadores 
 

Grandes ou pequenos, influenciadores são resultado de 
uma geração conectada e, para quem pesquisa 
estratégias de comunicação, sua importância no atual 
panorama da sociedade é unânime. (CRISCUOLO, 
MONTEIRO E NAVARRO, 2017, p. 24). 

 
A organização especializada em marekting de influência, 

YouPix4, criou uma classificação para os tipos de influenciadores 
presentes no mundo digital. Nas palavras do Youpix: 

 
Entre celebridades digitais, funcionários e micro-
influenciadores existe um universo grande e variado de 
influenciadores à disposição da sua marca. Cada um 
atende a um objetivo de comunicação da marca e 
oferece vantagens que contribuem para ele. 
 

Assim, propuseram (TIPOS DE INFLUENCIADORES, YOUPIX, 
2017) sete possibilidades de influência digital:  

                                                                    
4 Youpix é um site de conteúdo sobre influenciadores digitais e também se apresenta 
como uma consultoria (presta serviços para marcas e agências) e uma escola (organiza 
cursos, palestras, seminários e eventos) sobre o tema. Entenda mais em: 
www.youpix.com.br. Também é possível saber mais sobre o que são os 
influenciadores para a YouPix em: 
https://www.youtube.com/watch?v=havPIp1j3hA&feature=youtu.be. Acesso em 
19/07/2019. 
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1. Top Celeb: são pessoas famosas, nativas ou não digitais, sem 
afinidade com o tema ou audiência da empresa; 

2. Fit Celeb: pessoas famosas nativas ou não digitais com 
afinidade e relevância com os assuntos da marca; 

3. Autoridade: figuras respeitadas dentro de determinado 
segmento ou região com afinidade e ressonância sobre o tema 
ou audiência; 

4. Ecossistema: muitos pequenos influenciadores dentro de um 
tema que, juntos, podem fazer a diferença; 

5. Trendsetters: especialistas em seus campos de atuação e 
respeitados por serem early adopters, embaixadores ou 
lideranças de causas ou temas; 

6. Jornalistas: trabalham na mídia tradicional e têm grande 
alcance, podendo ou não ter relevância direta com o tema; 

7. Público interno: micro-influenciadores da marca por estarem 
dentro das organizações; 

A nosso ver, falta a figura do microinfluenciador que não é 
apenas o funcionário de uma organização, mas alguém que detém 
uma audiência interessada em uma determinada temática ou está em 
fase emergente, mas ainda não despontou (talvez nunca atinja) para 
o patamar de webcelebridade.  

A consultoria digital Kuak (2018), por sua vez, apresentou 
uma pirâmide evolutiva em termos de quantidade de usuários para 
classificar os influenciadores digitais, como podemos ver abaixo. A 
classificação tem início nos everyday influencers, isto é, nos 
influenciadores do dia a dia, aqueles em nossa rede de contatos, com 
até 1000 seguidores. A seguir, vem os nanoinfluenciadores, com 1000 
a 10 mil seguidores. Na sequência, vem os microinfluenciadores, com 
10 mil a 100 mil seguidores. Depois, os macroinfluenciadores, de 100 
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mil a 500 mil seguidores. A partir deles, os megainfluenciadores, com 
500 mil a 1 milhão de seguidores e, por fim, as celebridades que 
possuem acima de 1 milhão de seguidores e são artistas, atletas, 
cantores e afins. 
 

Figura 1 – Pirâmide de influência digital, segundo a Kuak (2018). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=a5mkNyqHuVQ&index=38&list=WL&t=0s. 
Acesso em 19/07/2019. 
 

Em matéria no Jornal Meio e Mensagem (IN CRISCUOLO, 
MONTEIRO E NAVARRO, 2017, p. 23), a classificação relativa aos 
influenciadores digitais assim se resume: 
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Figura 2 – Tabela produzida por CRISCUOLO, MONTEIRO E NAVARRO, 2017, p. 23. 
 

Os microinfluenciadores, de acordo com a figura acima são 
aqueles que geram maior engajamento, proporcionalmente, do que 
influenciadores e celebridades. Os influenciadores têm um número 
maior de seguidores e falam mais sobre temas genéricos, do cotidiano 
e produzem conteúdo junto às marcas. Já as celebridades são 
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personagens famosos e notórios que estão em outras plataformas 
para além, apenas, do universo digital. 
 
Quem são os microinfluenciadores 

 
Os microinfluenciadores são agentes que se dedicam a um 

nicho temático ou a uma região geográfica. São segmentados e 
específicos. 

Um estudo conduzido por Jonah Berger (2016) em parceria 
com Experticity, Wharton e Keller Fay Group, afirmou que os 
microinfluenciadores têm 22,2 vezes mais conversações envolvendo 
compras e recomendações de produtos, por semana, do que o 
consumidor médio; 87% das recomendações do influenciador 
acontecem face a face (comparadas a 78% das recomendações da 
população em geral no mesmo sentido); os influenciadores são mais 
diretos em suas recomendações com 74% de encorajamento para 
comprar ou experimentar algo  (comparando-se a 66% da população 
em geral agindo da mesma forma).  

O estudo (BERGER, 2016) ainda traz a definição de 
influenciador e microinfluenciador, sendo o primeiro definido como 
uma pessoa com grande alcance e impacto por meio do boca-a-boca 
em um mercado relevante. Já os microinfluenciadores não são 
celebridades tradicionais, mas indivíduos que trabalham em 
categorias de verdadeiro conhecimento, paixão e autenticidade, além 
de serem vistos como fontes confiáveis ao recomendarem situações 
de compra. 
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Em suma... 
Entendemos que os influenciadores digitais podem ser assim 

resumidos: 
 as celebridades digitais, que são os atores, atrizes, músicos, 

jornalistas e apresentadores, todos oriundos da mídia 
tradicional, mas que cultivam uma presença e entenderam a 
dinâmica no ambiente digital;  

 os influenciadores digitais, originários das mídias sociais 
construíram sua fama e sua base de seguidores e fãs a partir 
do ambiente digital;  

 os embaixadores e fãs de marca, que por participarem 
ativamente das propriedades digitais das marcas que 
admiram, acabam defendendo-as, recomendando-as, 
podendo ser considerados um tipo de microinfluenciador. 
Fazem, muitas vezes, propaganda espontânea dos 
produtos/serviços/marcas que gostam; 

 os funcionários das organizações em que trabalham. São o 
primeiro exército de divulgação de uma marca e, se bem 
estimulados, podem ser um valioso ativo nas difusões de 
conteúdo. Também são considerados como um subtipo de 
microinfluenciador. 

Sobre os funcionários, entendemos que estes merecem uma 
categorização especial no rol de influenciadores digitais, os 
influenciadores internos. 
 
Funcionários conectados: agentes influenciadores digitais?  

 
Em função dos funcionários estarem conectados e munidos de 

acesso às redes sociais, geram-se também questões polêmicas sobre 
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como estes devem se identificar ou não como público interno, que 
tipo de informação da companhia pode ou não ser divulgada, que tipo 
de conteúdo pode ser atribuído como fala de porta-voz de empresa 
quando publicado em mídia social e assim por diante. Temos, aí, um 
papel importantíssimo a ser desempenhado pela área de comunicação 
interna ou similares no sentido de orientar o corpo de colaboradores 
sobre normas e diretrizes de conduta5 em mídias sociais. 

Entendemos que pelo fato do funcionário ser o primeiro 
influenciador em termos de transmitir uma imagem positiva e por ele 
ser uma constante fonte de disseminação de conteúdos acerca da 
organização que representa, ele seja um elemento crucial para que 
esta seja influente. Se ela se utiliza do seu corpo de funcionários como 
estratégia de influência para o ambiente externo, o empregado acaba 
disseminando informações para a sua rede de contatos e a 
privilegiando, de certa forma. 

Falamos disso em outra oportunidade (TERRA, 2017, p. 7):  
 
Portanto, um colaborador é um potencial produtor de 
informações acerca das organizações e deve ser 
estimulado, incentivado, preparado adequadamente 
sobre limites, fronteiras e como pode ser o primeiro 
embaixador de uma organização, marca, ideia, produto 
ou serviço. 

 
Há, também, outras possibilidades de uma organização se 

fazer influente: por meio da figura do seu líder, CEO, presidente. É uma 

                                                                    
5 De acordo com o Guia de Mídias Sociais da Abradi (2013, p. 23), as políticas de uso 
de mídias sociais são um documento que define como estas devem ser utilizadas no 
contexto corporativo; e o manual de conduta em mídias sociais é um conjunto de 
diretrizes que orientam a conduta do público interno (colaboradores, estagiários, 
terceiros, etc.) nas mídias sociais. 
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estratégia de usar influenciadores internos como alternativas para 
influenciar e chamar a atenção para os negócios.  

Acreditamos que embora existam diversas possibilidades de 
uma marca se relacionar com influenciadores digitais, ela própria, 
pode ser um agente influenciador nesse âmbito também. 
 
Marcas como publishers e agentes influenciadores 

 
Diante de tantos influenciadores e de uma possível ou suposta 

bolha nessa área, será que as marcas vão se tornar, elas próprias 
publishers6? Antes de adentrarmos na especificidade do assunto, 
falemos sobre a importância de uma organização ser publisher de si 
mesma e, portanto, saber trabalhar as narrativas adequadas ao meio 
digital para que isso aconteça.  

Vale destacar, também, a tendência – Direct Brands - já 
apontada pelo IAB (2018) de que muitas das marcas devem dedicar-se 
a falar diretamente com suas audiências, sem a intermediação de 
veículos de mídia ou quaisquer outros formatos nesse sentido e 
também em termos de varejo. Apesar do estudo focar mais no quesito 
comercial, ou seja, das vendas, podemos transportar a realidade para 
o segmento da comunicação direta.  

Uma marca direta seria aquela que se relaciona diretamente 
com seu público consumidor. Para o IAB Direct Brands (2018, p. 19), 
uma “direct brand” cria valor por meio de poucas barreiras, capital 
flexível, cadeia de suprimentos consignada ou alugada e por meio de 
relações diretas entre a companhia e seu consumidor final. 

                                                                    
6 Segundo o dicionário de comunicação (RABAÇA E BARBOSA, 2002), o publisher faz a 
seleção e o filtro de informações, decidindo sobre o que é relevante para uma 
determinada publicação, mesmo que o dado não tenha sido inteiramente apurado. 
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Figura 3 – Estudo IAB Direct Brands 2018, Founders’ Insights, sobre a diferença de 
uma economia de marca indireta e direta, slide 19. 
 

Isso acontece exatamente porque as marcas estão assumindo 
o papel da mídia, de publishers. Elas criam e fazem seus próprios 
veículos de mídia que vão "falar diretamente" com os seus públicos, 
elaborando, discursivamente, conteúdo desintermediado. Mas nesse 
caso, exercem o papel de municiar o público com informações e 
influenciar a formação de uma opinião favorável aos seus interesses 
institucionais ou comerciais. 
 
Considerações finais 
 

Do ponto de vista da Comunicação Organizacional e das 
Relações Públicas, é possível destacarmos diversos agentes que 
podemos identificar como influenciadores digitais e promovermos 
ações de relacionamento (pago ou orgânico), visibilidade e 
engajamento. Como pudemos observar temos à disposição 
influenciadores digitais nativos; microinfluenciadores; embaixadores 



 

   
35

de marca; funcionários conectados e funcionando como agentes de 
influência corporativa; e lideranças e CEOs como porta vozes e, 
portanto, também influenciadores para as suas organizações.  
 A novidade é que podemos posicionar a própria organização 
como agente influenciadora no âmbito digital. Além de publishers, as 
marcas também exercem papel de influenciadoras e aproximam-se 
dos formatos utilizados por canais de influenciadores digitais. Diante 
de tantas vozes, por que não pensar em estratégias que destaquem a 
própria organização como influenciadora digital? 
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WHATSAPP NA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 
Bruno Carramenha 

O WhatsApp está, indiscutivelmente, integrado à dinâmica 
social contemporânea. Com mais de 1,5 bilhão de usuários e presente 
no celular de 95% dos brasileiros (LIMA, 2019), o app já se incorporou 
à forma como as pessoas interagem umas com as outras, tanto nas 
relações pessoais quanto no ambiente de trabalho.  

É notório o uso do WhatsApp no contexto organizacional e, 
recorrentemente, tema de questionamento por parte dos 
profissionais à frente da gestão dos departamentos de comunicação 
nas organizações: usar ou não usar este app como canal de 
comunicação oficial da organização? A resposta a esta pergunta, como 
é característica do nosso campo, não é exata. Para ajudar a refletir 
sobre ela, proponho um caminho a partir de quatro premissas: 

1. O WhatsApp é uma ferramenta que emerge no contexto 
social contemporâneo para dar conta de como as pessoas 
de comunicam no seu dia a dia, portanto está na ordem 
das relações interpessoais, que são, prioritariamente 
informais. As próprias funcionalidades do app remetem a 
um tipo de comunicação coloquial – desde os emojis, gifs 
e figuras até a possibilidade de mandar áudios sem edição 
ou revisão. 

2. A articulação que o WhatsApp estabelece com a dinâmica 
social transforma o “jeito tradicional” dessa dinâmica. 
Esse fenômeno não é uma exclusividade do WhatsApp, 
mas sim da própria noção de mídia, e se engrandeceu a 
partir das novas tecnologias digitais, que agigantaram a 
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patamares nunca antes vivenciados a integração da lógica 
dos meios de comunicação à vida das pessoas e ao jeito 
que fazemos as coisas, denominado em teoria da 
comunicação de midiatização. 

3. As organizações são reflexos do contexto social – em 
maior ou menor grau, a depender de sua própria cultura 
organizacional, estabelecida ao longo de sua trajetória a 
partir de um acúmulo de aprendizados. Portanto, as 
organizações agem e reagem às transformações sociais de 
formas diferentes. É preciso estar atento a isso para 
reconhecer a integração das novas tecnologias aos seus 
processos comunicacionais institucionalizados. 

4. A gestão da comunicação nas organizações e seu grau de 
maturidade no entendimento e integração de conceitos 
de Relações Públicas às práticas gerenciais difere de 
organização para organização. Assim, o gerenciamento de 
mídias e conteúdo por parte das organizações não poderá 
se dar de forma padronizada ou seguindo uma fórmula 
preestabelecida. 

Neste capítulo, passarei por essas quatro premissas para 
debater o espaço do WhatsApp na gestão da comunicação nas 
organizações. 

 

WhatsApp e Comunicação Informal 
 
Todos os dias, os usuários do WhatsApp utilizam a plataforma 

para enviar 65 bilhões de mensagens, compartilhar 4,5 bilhões de 
fotos, 1 bilhão de vídeos e fazer 100 milhões de ligação (STATISTA, 
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2019 apud LIMA, 2019). Parece inquestionável: aplicativo faz parte da 
vida das pessoas e da forma como se comunicam7.  

Parto do entendimento já anteriormente debatido 
(CARRAMENHA, CAPPELLANO & MANSI, 2016) para reconhecer a 
natureza dialógica de um processo de comunicação entre indivíduos 
que se estabelece na ordem da informalidade como uma troca de 
“significações a respeito daquilo que é de interesse comum [...]. Essa 
troca promove o enlaçamento social, ou seja, o posicionamento do 
sujeito enquanto parte de um elo de pertencimento e 
reconhecimento” (p. 55). Assim, esta abordagem considera a 
comunicação que se vale de “uma narrativa prioritariamente centrada 
na pessoa que fala e na sua experiência, fato que aproxima o universo 
de referência dos interlocutores e, portanto, faz com que a narrativa 
seja mais atraente” (CARRAMENHA, CAPPELLANO & MANSI, 2016, p. 
56). 

Reconhecer essa característica da relação social estabelecida 
entre indivíduos, independentemente dos grupos sociais dos quais 
fazem parte, é ponto fundamental para entender o espaço de 
comunicação que o WhatsApp ocupa. Este entendimento reconhece 
como característica central desta comunicação, informal, uma 
confiança estabelecida entre os interlocutores a partir de uma 
“‘presentificação’ da intenção, da opinião e da verdade do 
interlocutor, pois os significantes ditos ganham gestos e expressões” 
(p. 56), assim, podemos concluir que esta mídia, que prescinde da 
noção de presença física, oferece ferramentas de materialização deste 

                                                                    
7 A comunicação aqui referenciada não leva em consideração, necessariamente, o 
WhatsApp como meio de intermediação dos indivíduos – discutiremos este espaço da 
ferramenta um pouco mais adiante –, mas, a princípio, chamo atenção para o 
processo comunicativo em si. 
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conceito no contexto digital, isso porque, tem dado conta de sustentar 
e amplificar a comunicação de natureza informal entre os sujeitos. 

Destacamos seis características da constituição do WhatsApp 
que fizeram com que potencializasse sua penetração e disseminação 
(CARRAMENHA, CAPPELLANO & MANSI, 2016), visto que o aproximam 
da natureza da comunicação informal. 

 

Enlaçamento 

O app baseia-se essencialmente no uso da 
comunicação escrita ou falada. Ambas têm 
condição de permitir a formação do diálogo, 
que produz uma sensação de pertencimento. 

Sincronicidade 

Comumente, ambos, emissor e receptor, 
estão online ao mesmo tempo. Assim, 
efetivamente, configura-se a ideia de um 
diálogo. 

Perecibilidade 

O conteúdo que circula tende a ser 
importante, válido e relevante (e deve ser 
consumido) somente naquele espaço de 
tempo. 

Descorporificação 

A tecnologia ainda não permite a 
presentificação, por conta disso, o app 
centra-se fortemente na comunicação verbal, 
oral e escrita. Como as características 
complementares da mensagem dita face a 
face, que colaboram para o aumento do 
entendimento do conteúdo disseminado, 
desaparecem, emoticons são recursos 
utilizados para esta substituição. 
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Amplificação 

A comunicação que se estabelece no 
WhatsApp amplia o espaço de abrangência 
do discurso, tornando a dimensão física da 
distância irrelevante e a obrigatoriedade da 
presença física dispensável. 

Segurança 

A sensação de segurança e conforto, que 
permite ao indivíduo expressar de forma 
aberta suas ideias e até mesmo opiniões 
polêmicas. 

 
Tabela 1 - Características do WhatsApp 
Adaptado de Carramenha, Cappellano & Mansi, 2015. 
 

O sucesso do WhatsApp, expresso nos números que abrem o 
início deste tópico, é fruto de uma evolução que os comunicadores 
instantâneos foram adquirindo no contexto das relações sociais, 
iniciado, no Brasil, pela febre do comunicador ICQ no início deste 
século e que foi migrando para smartphones. Este tipo de articulação 
entre uma atividade corriqueira – como conversar com amigos – e a 
lógica de um tipo mídia – como ouvir um som de notificação quando 
é demandado ou responder imediatamente assim que é acionado – é 
característica fundamental do conceito de midiatização, bastante 
relevante para entender o WhatsApp na comunicação organizacional. 

 
WhatsApp e Midiatização 
 

Em nossas vidas, estamos submetidos, direta ou 
indiretamente, a uma natural articulação das mídias com o cotidiano, 
que transformam o modo “tradicional” de cumprir determinadas 
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atividades básicas do dia a dia e reorganizam a sociedade a partir da 
lógica midiática. Não como uma imposição da mídia em si, mas num 
processo complexo, ao longo do tempo, que muitas vezes se torna 
invisível, de tão integrados à rotina das pessoas. 

A mídia vem mudando dinâmicas sociais, ao passo que a 
mudança das dinâmicas sociais vem mudando as mídias. Perceba que 
a abordagem aqui não é da mídia como “a” responsável pela 
(re)organização da interação entre as pessoas ou campos sociais, mas 
como um fenômeno atrelado à constituição e ao funcionamento das 
práticas da sociedade (NETO, 2008). Este jeito de entender as relações 
humanas e as práticas sociais “não encara os meios como um agente 
externo que influencia o indivíduo, mas, sim, como parte indissociável 
da sociedade contemporânea” (CARRAMENHA, CAPPELLANO & 
MANSI, 2016, p. 50). 

Assim acontece no jeito pelo qual consumimos 
entretenimento, pelo qual arrumamos um/a novo/a namorado/a, 
procuramos imóveis, pedimos comida delivery, pelos quais se definem 
as regras dos campeonatos de futebol... E eu poderia citar outras 
centenas de situações ou processos sociais que se articulam com a 
lógica das mídias, que, então, passam a assumir um espaço de 
“coprodutoras de nossas representações mentais, de nossas ações e 
relacionamentos com outras pessoas em uma variedade de contextos 
privados e semiprivados” (HJARVARD, 2014, p. 23). 

Essa transformação social se dá, em grande parte, por conta 
da noção de ubiquidade. Por um lado, podemos entender o conceito 
de ubiquidade a partir das mídias, como sugere Martino (2014), 
lembrando que os meios de comunicação estão espalhados “por todos 
os lugares, seja na forma de dispositivos móveis, como celular e 
players, seja nas telas eletrônicas, cartazes, outdoors” (MARTINO, 
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2014, p. 241). A ubiquidade das mídias é engrandecida a partir dos 
anos 2000, fortemente vinculada – mas não exclusivamente – a um 
tipo de mídia que se desenvolveu neste período: as mídias digitais, 
especialmente as mídias sociais na internet. 

“As mídias digitais e a internet passaram a fazer parte do 
cotidiano, espalhando-se não apenas no uso de computadores, mas 
também, em um segundo momento, em celulares e smartphones e 
outros equipamentos" (MARTINO, 2014, p. 13), e logo fizeram emergir 
“sites ou aplicativos com baixo custo de desenvolvimento, em que o 
conteúdo surge de baixo para cima [...] a partir do relacionamento 
entre participantes" (SPYER, 2007, p.28). 

As organizações, como elementos atuantes e pertencentes ao 
contexto social, participam dessa transformação. Assim, para 
aprofundar o debate sobre o espaço do WhatsApp na comunicação 
organizacional, é preciso olhar para o impacto que as tecnologias 
causaram nas relações que se estabelecem nas e com as organizações, 
como agentes sociais. 

 
WhatsApp, tecnologias digitais de informação e Organizações 

 
Para Corrêa (2003), as organizações demoraram a levar em 

consideração o aspecto interativo das novas tecnologias e deixaram 
em segundo plano o fato de serem ferramentas bidirecionais e de 
colocarem “produtor e receptor no mesmo patamar” (p. 25). O 
aspecto relacional que as mídias sociais na internet possibilitam foi 
tardiamente percebido e trabalhado pelas organizações. Concordam 
com essa afirmação Barrichello e Machado (2012), que atentam para 
uma nova característica dos meios de comunicação, que “deixam de 
ser considerados canais de transmissão de mensagens e conteúdos 
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para serem entendidos como uma ambiência, na qual os polos 
(emissor e receptor) hibridizam-se” (p. 166). 

Isso acontece e se potencializa por conta de (e por meio de) 
uma outra noção de ubiquidade, características da 
contemporaneidade, a ubiquidade dos indivíduos. 

Um indivíduo ubíquo é aquele que quer testemunhar 
tudo em mobilidade, ou seja, uma pessoa que tem 
uma visão completa graças a uma atitude de 
movimento e dinamismo. O objetivo de uma pessoa 
ubíqua é ter acesso ilimitado ao maior volume possível 
de informações do maior número de fontes possíveis. 
Se transferirmos esta informação ao conceito de 
ubiquidade, podemos defini-la como a habilidade de 
estar permanentemente presente e em 
movimentação ilimitada. O uso da tecnologia para 
estar conectado a fontes de informação e 
conhecimento permite a criação de redes, não apenas 
de pessoas, mas também de fontes que mediam 
nossas necessidades de comunicação e informação e 
nos ajudam a acessar e expandir nossas competências 
de cognição e gestão de nossa identidade (LAZO et al. 
apud CORRÊA, 2016, p. 63). 
 

 A noção de ubiquidade dos indivíduos ilustra muito bem o 
espaço que o WhatsApp ocupa e ajuda a compreender sua 
capilaridade no contexto social. Corrêa (2009) remonta o quanto as 
tecnologias digitais têm impulsionado uma transição nos diversos 
campos sociais, especialmente nas organizações. 

As transformações na sociedade afetam diretamente a forma 
como as pessoas trabalham, pois, naturalmente, afetam a maneira 
como as organizações funcionam.  
 

Hoje experimentamos uma midiatização intensificada 
da cultura e da sociedade que não está limitada ao 
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domínio da formação da opinião pública, mas que 
atravessa quase toda instituição social e cultural, como 
a família, o trabalho, a política e a religião. As mídias 
são coprodutoras de nossas representações mentais, 
de nossas ações e relacionamentos com outras 
pessoas em uma variedade de contextos privados e 
semiprivados, e deveríamos considerar essa revolução 
significativa também (HJARVARD, 2014, p. 23). 
 

Como Hjarvard pontua, as transformações são de ordem 
cultural, e, portanto, no contexto das organizações há de se atentar ao 
aspecto cultural também, que está relacionado a seu modo particular 
de agir e reagir às situações. As organizações podem se mostrar mais 
abertas – ou não – a um processo de reconhecimento e acolhimento 
da nova dinâmica comunicacional oriunda das tecnologias digitais de 
informação, a depender de sua cultura organizacional. 

Isso porque, se por um lado, a organização é “ambiente de 
reflexo da realidade social” (CARRAMENHA, 2019, p. 60), por outro, 
ela também desenvolve “seus próprios sistemas culturais a partir da 
história e das relações que nela se realizam ao longo de sua existência” 
(p. 60). O impasse, neste sentido, se dá quando há uma dissonância 
entre os elementos mais vívidos da cultura social e os modus operandi 
da cultura organizacional. 

A comunicação entre pessoas mediada por aplicativos de 
comunicação instantânea é uma realidade no contexto social e, 
portanto, vai se estabelecer no contexto das organizações em maior 
ou menor escala, com mais facilidade ou enfrentando maior 
resistência, a depender das particularidades de cada cultura 
organizacional. 97% das pessoas declaram que usam WhatsApp 
mesmo durante o horário de trabalho e 94% delas fazem parte de pelo 
menos um grupo formado por colegas da empresa (4CO, 2019, apud 
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LIMA, 2019), assim, proibir seu uso no contexto das organizações vai 
de encontro com essa prática. 

Ilustração relevante neste sentido está na empresa Tigre, 
indústria brasileira multinacional de construção civil. A organização 
trocou os telefones fixos por celulares para os mais de mil empregados 
administrativos em todos os níveis hierárquicos. Entre os ganhos com 
a mobilidade, a organização passou a adotar o WhatsApp como meio 
oficial de comunicação interna (LIMA, 2019). O benefício de integrar a 
ferramenta, altamente aceita no contexto social, à dinâmica da 
organização, também carrega alguns riscos – tanto no nível de 
aceitação da gestão quanto no bom uso por parte dos empregados; 
entretanto, a adoção da ferramenta integra uma mudança cultural 
cujo processo se iniciou há quatro anos (LIMA, 2019). 

O movimento da Tigre em adotar o WhatsApp como 
ferramenta oficial da organização, demonstra uma aproximação da 
gestão da comunicação a um espaço que, tradicionalmente, fica na 
ordem da informalidade, discutida anteriormente neste texto. Assim, 
a organização se apropria da tecnologia digital e suas particularidades 
que estão bem estabelecidas na comunicação informal, para 
promover um movimento de comunicação institucionalizada (quando 
adota o WhatsApp como ferramenta oficial), assegurado por um 
cabedal da área de Relações Públicas. A atuação da Tigre é uma 
estratégia de Relações Públicas Digitais, de acordo com a conceituação 
de Terra (2019), como “os relacionamentos estabelecidos pelas 
organizações com as suas audiências no ambiente digital 
oportunizadas pelas plataformas de mídias sociais e pelo ferramental 
online disponível” (p. 14). 
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WhatsApp e as Relações Públicas 
 

Dreyer (2017) dedicou-se a avaliar a atividade de Relações 
Públicas, seus profissionais e atividades a partir das transformações 
ocasionadas pelas tecnologias digitais. Para ela, “para que a atividade 
seja praticada na atualidade, é necessário que o profissional de 
relações públicas se antecipe e se adapte a fim de saber lidar com as 
mudanças” (DREYER, 2017, p. 83). A autora vale-se da noção de 
ubiquidade dos indivíduos para sugerir repensar tarefa relevante na 
atuação de Relações Públicas, a de definir públicos. 

É preciso “levar em consideração as características do 
indivíduo conectado, isto é, ativo, produtor de conteúdo, protagonista 
da comunicação e em constante deslocamento, mantendo sua 
conexão às diversas redes digitais” (p. 53). Desde a integração das 
tecnologias digitais, a atividade de Relações Públicas vem se 
transformando, a partir das características de transformação das 
próprias tecnologias. 

 
Relações Públicas 

1.0 
Relações Públicas 

2.0 
Relações Públicas 

3.0 e 4.0 
   

 Comunicação em 
sites e jornais e on-
line, e-mails e 
newsletters 
 

 Presença maior no 
cenário off-line 

 Atividade de 
mediação e/ou 
interação com 
públicos 
 

 Uso dos meios 
digitais para 

 Muito mais 
interação 
 

 Mais facilidade de 
obter e interpretar 
dados 
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 Uso de meios de 

comunicação de 
massa e impressos 
na maioria 

 
 Domínio dos meios 

para comunicar 

comunicar e 
canais com 
participação e 
retorno de 
usuários 
 

 Vídeos, áudios, 
fotos, links 

 
 Conteúdo gerado 

por usuários 

 Participação ativa 
de usuários 
 

 Apps 
 

 Internet das coisas 
 

 Ubiquidade 

 
Tabela 2 - Evolução do Campo das Relações Públicas. 
Adaptado de Dreyer, 2017. 

 
É preciso estar atento, pois, com tecnologias digitais e a 

interação e manifestação das pessoas livremente na rede, “por um 
lado, abre oportunidades para exposição institucional para as 
organizações; por outro, deixa-as muito vulneráveis” (TERRA, 2011, p. 
264). Entender, portanto, de que forma esta exposição se estabelece, 
quais as ferramentas de gestão direta da organização e por que meios 
ela está sendo falada é uma atividade necessária. 

Baldissera (2009) nomeia o que seriam três dimensões da 
comunicação organizacional, a saber: a organização comunicada, que 
se refere “aos  processos  formais e, até, disciplinadores, da fala 
autorizada; àquilo que a organização seleciona de sua identidade e, 
por meio de processos comunicacionais (estratégicos ou não), dá 
visibilidade objetivando retornos de imagem-conceito” (p. 118); a 
organização comunicante, que dá conta de entender o “processo 
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comunicacional que se atualiza quando [...] qualquer sujeito (pessoa, 
público) estabelecer relação com a organização. [...] assumem relevo 
os processos que se realizam na informalidade; inclusive aqueles que 
irrompem sem que a organização tenha conhecimento” (p.118); e 
organização falada, relacionada aos “processos de comunicação 
informal indiretos [...] que se  realizam  fora  do  âmbito  organizacional  
e  que  dizem  respeito à organização” (p. 119). 

Assim, a partir desta abordagem, podemos debater de que 
forma o WhatsApp vem aparecendo como ferramenta na 
comunicação que se dá no contexto das organizações. 

 

Organização 
comunicada 

 WhatsApp utilizado como canal oficial, 
independentemente do stakeholder para 
disseminação de conteúdo organizacional 

 Lista de transmissão para divulgar conteúdo 
(interno, comercial ou outros) 

 Canal de SAC para esclarecer dúvidas e atender 
cliente ou outro stakeholder 

Organização 
comunicante 

 WhatsApp utilizado como canal oficial ou não 
para interagir com stakeholders. 

 Grupos de WhatsApp entre empregados, 
empregados e líderes ou de empregados e 
qualquer stakeholder (empregados-
fornecedores; empregados-clientes; etc.) 

 Canal de SAC para esclarecer dúvidas e atender 
cliente ou outro stakeholder 
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Organização 
falada 

 Conversas individuais entre qualquer 
stakeholder da organização em que a 
organização é objeto de fala. 

 Grupos de empregados sem a presença de 
lideranças. 

 Grupos públicos de discussões sobre questões 
setoriais. 

 
Tabela 3 - Dimensões da Comunicação Organizacional e o WhatsApp. 

 

Este cruzamento revela a inserção que o WhatsApp tem no 
contexto organizacional, seja como canal oficializado, seja na noção 
dos espaços informais. O tipo de uso que as organizações podem fazer 
dessa ferramenta dependerá de um correto mapeamento de sua 
maturidade para interagir com os públicos, em havendo interesse de 
integrá-lo ao portfólio de canais oficiais institucionalizados. Cabe 
ressaltar, entretanto, que, completamente aderente ao contexto 
social, a ferramenta já se faz presente nos processos de comunicação 
na ordem da organização comunicante e falante, visto que são 
processos comunicativos que não demandam, necessariamente, ação 
direta da organização. 
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O PODCAST COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL: TENDÊNCIAS E POSSIBILIDADES 

 
Mirian Redin de Quadros 

 
A contribuição do rádio para a comunicação das organizações 

é variada e longeva. Desde as primeiras transmissões radiofônicas, no 
início do século XX, as emissoras de rádio são mídias importantes para 
a promoção de marcas, produtos e serviços, tanto por meio da 
publicidade radiofônica em suas diferentes possibilidades, quanto da 
veiculação de informações corporativas em programas jornalísticos. O 
alcance e imediatismo do rádio, sua linguagem direta e o baixo custo 
em comparação a outras mídias são alguns dos principais atrativos 
para o investimento por parte de gestores de comunicação de 
empresas e instituições. Por outro lado, as rádios corporativas, 
voltadas à sonorização de ambientes e cujas primeiras iniciativas 
remontam aos anos 1930, são ferramentas interessantes que 
promovem uma experiência acústica, além de servirem, também, para 
a divulgação de informações, produtos e serviços a clientes e 
colaboradores.  

No atual contexto de constantes desenvolvimentos 
tecnológicos e de saturação informacional, contudo, a efetiva 
comunicação entre as organizações e seus públicos torna-se cada vez 
mais complexa e a cooperação com o rádio demanda reinvenções 
contínuas. É preciso descobrir e dominar novas ferramentas, 
monitorar hábitos e tendências de consumo, observar o surgimento 
de novas linguagens, e, sobretudo, identificar e investir em formas 
inovadoras de comunicação. É justamente neste sentido que o 
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podcast8 – um produto radiofônico alinhado às lógicas 
contemporâneas de consumo sob demanda e adequado às práticas de 
engajamento e compartilhamento próprias das mídias sociais – revela-
se como uma ferramenta promissora para a comunicação corporativa 
sonora.  

Nosso objetivo neste capítulo é, inicialmente, introduzir esta 
modalidade de comunicação radiofônica, contextualizando seu 
surgimento e popularização. Em seguida, apresentamos algumas 
tendências e possibilidades de uso do podcast como ferramenta da 
comunicação organizacional.  

 
Novos formatos radiofônicos: a ascensão do podcast 

 
Inserido em um contexto de convergência, que desde o fim do 

século XX vem provocando significativas transformações na indústria 
midiática resultantes do desenvolvimento sucessivo de novas 
tecnologias, o rádio revela, mais uma vez, sua capacidade de 
adaptação às mudanças. Em vez de competir, o rádio tomou as novas 
mídias como aliadas. Por meio da internet e das mídias sociais, o rádio 
estendeu seu alcance geográfico, passou a complementar sua 
linguagem, antes estritamente sonora, com conteúdos 
multimidiáticos, a oferecer novos canais para interação com o ouvinte 
e a disponibilizar conteúdos para consumo sob demanda. A este 
“novo” rádio, Kischinhevsky (2016) atribuiu a designação expandido, 
sintetizando, deste modo, seu transbordamento para os novos 
serviços e canais de distribuição e interação, responsáveis por 

                                                                    
8 O termo podcast é utilizado, neste texto, para identificar os programas e episódios 
em áudio, enquanto que podcasting é empregado para designar a prática de produção 
e distribuição destes arquivos.  
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potencializar seu alcance e circulação de conteúdos. “O rádio é hoje 
um meio de comunicação expandido, que extrapola as transmissões 
em ondas hertzianas e transborda para as mídias sociais, o celular, a 
TV por assinatura, sites de jornais, portais de música” 
(KISCHINHEVSKY, 2016, p. 13). 

Um dos principais desdobramentos deste novo rádio é o 
podcast – foco de nossa discussão neste texto. Representante da atual 
lógica de consumo midiático sob demanda e assíncrono, a oferta de 
conteúdos sonoros no formato de podcasts libera o consumidor das 
tradicionais grades de programação com horários fixos e a 
necessidade de atenção constante para oferecer-lhe possibilidades de 
consumo personalizado: quando, onde e como desejar. A prática do 
podcasting, iniciada em meados dos anos 2000, ganhou maior 
visibilidade e popularidade a partir de 20149, e, desde então, vem 
registrando uma expressiva ascensão em audiência, principalmente 
no mercado norte-americano, mas também com significativo 
crescimento no Brasil.  

Avelar, Prata e Martins (2018, p.1) explicam que o termo 
podcast “é um neologismo criado pela união das palavras pod (do 
tocador de MP3 da Apple, iPod) com cast, sinônimo de transmissão, 
em inglês”. A denominação foi atribuída pela primeira vez pelo 
jornalista Ben Hammersley, em artigo publicado no jornal The 

                                                                    
9 Em outubro de 2014, o lançamento de Serial é considerado um marco na história do 
podcasting. Produzido pela jornalista norte-americana Sarah Koenig em colaboração 
com a emissora pública WEBZ, de Chicago, a primeira temporada do podcast narrou 
uma história de não ficção ao longo de 12 episódios. No mesmo ano de seu 
lançamento, quase 40 milhões de norte-americanos afirmaram haver consumido 
algum episódio da série. Conforme Linares de Palomar e Neira Borrajo (2017), o alto 
número de downloads e a repercussão obtida por Serial levaram à identificação de 
2014 como o ano do renascimento do podcast.  
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Guardian, em fevereiro de 2004, para reportar o crescimento na 
circulação de arquivos de áudios em formato MP3 (BONINI, 2015).  

Em meados dos anos 2000, o fenômeno surge diante da 
popularização de kits multimídia domésticos, softwares de edição de 
áudio gratuitos e do desenvolvimento de sistemas de distribuição 
automatizada de arquivos digitais, a partir de feeds (KISCHINHEVSKY, 
2016). A produção de conteúdo em áudio, neste contexto, deixa de 
ser de domínio exclusivo da mídia tradicional, abrindo espaço para que 
o usuário comum também se torne um emissor. Por outro lado, o 
podcasting não se restringiu somente à expressão desintermediada 
dos consumidores, mas logo foi apropriado pela indústria radiofônica. 
Para Castro (2005), o podcasting representa uma possibilidade do 
rádio tradicional contornar a fugacidade da mensagem radiofônica, 
permitindo a permanência dos conteúdos veiculados pelas ondas 
hertzianas.  

O frisson causado pelo surgimento do podcasts, em 
consonância com a crescente ascensão da cultura participativa 
fomentada, principalmente, pelo desenvolvimento das mídias sociais, 
no início dos anos 2000, contudo, não foi suficiente para que o podcast 
se popularizasse de forma significativa naquele período. Foi somente 
após 2013, de acordo com Linares de Palomar e Neira Borrajo (2017), 
que os podcasts passam a atrair maior interesse de consumo, 
principalmente no cenário norte-americano. O desenvolvimento 
tecnológico foi, novamente, um fator determinante para esta 
“segunda era” do podcasting, como denominou Bonini (2015). 

Para ouvir podcasts, no início dos anos 2000, o usuário 
precisava fazer o download do arquivo de áudio e transferi-lo para o 
dispositivo onde faria a escuta. A distribuição dos podcasts se dava por 
meio de sites próprios e portais, além de feeds e programas 
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agregadores. Atualmente, conforme explica Vicente (2018), com a 
popularização dos smartphones, as melhorias e o barateamento do 
acesso às redes de dados por meio da telefonia móvel, a prática do 
download de arquivos para audição foi substituída pelo consumo em 
streaming. A distribuição segue sendo feita por meio de sites e 
agregadores, mas recebeu o reforço de aplicativos específicos para 
podcasts e ainda a adesão de plataformas de streaming musical 
populares como Spotify10 e Deezer11, que passaram a disponibilizar e 
investir na produção de podcasts.  

O recente boom dos podcasts também é atribuído, por Bonini 
(2015), à popularização de plataformas digitais de financiamento 
coletivo e ao aumento no número de profissionais dedicados à 
produção de conteúdo sonoro para distribuição independente. 
Linares de Palomar e Neira Borrajo (2017) acrescentam, ainda, a maior 
conectividade disponível nos carros, a possibilidade de investimentos 
em publicidade direta e segmentada, além da facilidade e do baixo de 
custo de produção. 

Essa popularização dos podcasts tem sido atestada por meio 
de pesquisas e dados de acesso e download de arquivos em 
plataformas de streaming12. Uma pesquisa divulgada em janeiro de 
2019 pela CBS News, revelou que dois terços dos norte-americanos 
escutam podcasts ocasionalmente, e pelo menos 23% ouvem este tipo 
de conteúdo mais de uma vez por semana. Um ano antes, a mesma 

                                                                    
10 https://www.spotify.com/br/. 
11 https://www.deezer.com/br/. 
12 A mensuração de audiência dos podcasts ainda é problemática, já que não existe 
uma padronização nas métricas. De acordo com Linares de Palomar e Neira Borrajo 
(2017), a pulverização na distribuição e a falta de dados que distingam downloads de 
escutas reais prejudicam a precisão das informações sobre o consumo deste tipo de 
produto midiático.  
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pesquisa havia diagnosticado que a maioria dos entrevistados nunca 
havia ouvido um podcast13. Números divulgados pelo Spotify também 
reforçam esse avanço: de abril de 2017 a abril de 2018, a plataforma 
registrou um aumento no número médio de ouvintes de podcasts 
diário de 330% no mundo inteiro14. No Brasil, uma pesquisa realizada 
pelo Ibope Inteligência e divulgada em maio de 2019 indica que 40% 
dos internautas brasileiros já ouviram podcasts, sendo que 19% tem o 
hábito de consumir este tipo de conteúdo três vezes ou mais por 
semana15.  
 
Tendências e possibilidades do uso dos podcasts na comunicação 
organizacional 

 
À medida que diferentes indicadores sinalizam a ascensão no 

consumo de podcasts, crescem também as oportunidades de 
aplicação desta ferramenta no ambiente organizacional, seja como 
estratégia de marketing, visando a captação e fidelização de 
consumidores, ou como canal de comunicação interna, com conteúdo 
direcionado aos colaboradores. Apesar de despontar como alternativa 
para a comunicação organizacional em um contexto de mídia sociais e 
marketing 3.0, o uso dos podcasts pelas organizações ainda é 
incipiente (SELLAS, 2018).  

                                                                    
13 https://www.cbsnews.com/news/cbs-news-poll-the-jump-in-popularity-in-
podcasts/ 
14 https://oglobo.globo.com/cultura/a-era-de-ouro-dos-podcasts-entenda-boom-
dos-programas-de-audio-on-line-23612273 
15 http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/13-dos-internautas-
brasileiros-nao-sabem-o-que-e-podcast/ 
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No campo da publicidade e do marketing, a ferramenta está 
atrelada aos conceitos de marketing content e branded contet. O 
primeiro é definido por Ellwanger, Siston e Karam (2015, p.3) como  

 
[...] uma estratégia de relacionamento e engajamento 
com determinado público, que trabalhe informação 
útil, apresentada de forma atraente, positiva, que 
afete de alguma forma o interlocutor e que traga 
recompensas objetivas e subjetivas para o público-
alvo e para a marca. 

 
Em consonância com o conceito, a noção de branded content 

diz respeito, de acordo com Avelar (2017, p. 41), a “um tipo de 
comunicação não intrusiva, promocional, que objetiva valorizar os 
atributos e experiências de determinado produto em substituição ao 
tom impositivo e interruptivo do discurso publicitário”.  

Nesse sentido, o podcast diferencia-se das demais mídias 
sociais, segundo Sellas (2015), especialmente pela flexibilidade do 
consumo e por sua natureza sonora, capaz de estabelecer uma relação 
de proximidade com o ouvinte. “[...] a comunicação baseada no som 
gera uma relação íntima, em uma experiência privada e muito pessoal 
para o receptor. Essa capacidade lhe confere um potencial 
interessante para as estratégias comunicativas e relacionais das 
organizações” (SELLAS, 2015, p. 202, tradução nossa)16. 

Empresas como a IBM, Nestlé, Volkswagen, Microsoft e Itaú 
são exemplos de grandes organizações que viram neste segmento 
oportunidades de criação de canais de relacionamento com seus 

                                                                    
16 No original: “[...] la comunicación basada en el sonido genera una relación íntima, 
en una experiencia privada y muy personal para el receptor. Esa capacidad le confiere 
un potencial interesante para las estrategias comunicativas y relacionales de las 
organizaciones”. 
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consumidores. Ao invés de promoverem diretamente seus produtos, 
entretanto, essas empresas optaram por oferecer informações de 
interesse de seus públicos. A Nestlé, por exemplo, produz o Clinical 
Nutrition Notes Podcast, em que apresenta entrevistas com 
especialistas sobre diferentes tópicos na área da nutrição clínica. Já a 
Volkswagen Austrália, em seu podcast More Than a Car, oferece ao 
ouvinte informações sobre o universo automobilístico em um bate-
papo descontraído.  

Organizações do primeiro e do terceiro setor também vêm 
investindo neste tipo de conteúdo. Entre exemplos retirados do 
contexto norte-americano e indicados por Sellas (2015) estão a Casa 
Branca, o FBI e a ONG Médicos Sem Fronteiras. As experiências destas 
organizações voltam-se, de forma especial, para o uso do podcast 
como ferramenta de transparência de suas atividades. Já instituições 
como o Museu de Arte Moderna de Nova York, o Museu de Arte 
Contemporânea de Barcelona e a Galeria Nacional de Londres têm 
ofertado podcasts com conteúdos complementares às suas 
exposições.  

As estratégias adotadas pelas empresas e organizações que 
mencionamos aqui como exemplos de aplicação dos podcasts como 
ferramenta de comunicação com seus públicos vão ao encontro da 
sistematização de possibilidades apresentada por Checa García 
(2013). Segundo ele, os podcasts podem ser empregados na 
comunicação organizacional para: informar os clientes sobre produtos 
e serviços com maior persuasão e linguagem mais próxima; suporte e 
atenção a perguntas frequentes; oferecer notícias sobre o setor; 
destacar casos de sucesso; publicizar reconhecimentos obtidos pela 
organização; distribuir documentos e releases para a imprensa; 
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promover novidades sobre produtos e serviços; e construir uma 
imagem mais amigável e próxima dos seus públicos.  

 
Considerações finais 

 
Apesar de seu surgimento remontar ao início dos anos 2000, 

somente nos últimos anos o podcast tem alcançado popularidade 
significativa. E mesmo que os dados estatísticos revelem um contínuo 
e expressivo crescimento no número de consumidores, a cultura de 
ouvir podcasts, especialmente no Brasil, ainda é incipiente e restrita a 
nichos específicos.  

Ainda assim – ou justamente por isso – este tipo de produto 
radiofônico tem gradativamente despertado o interesse dos gestores 
de comunicação das organizações. Como vimos nos exemplos 
mencionado, a aposta na produção de podcasts corporativos agrega 
uma série de vantagens para a comunicação organizacional, 
especialmente em um contexto de alta concorrência informacional. 
Em síntese, os podcasts oferecem uma forma de comunicação direta, 
flexível e não invasiva com os públicos estratégicos de empresas e 
instituições, principalmente por meio da oferta de conteúdos 
relevantes, entretenimento e experiências acústicas, que contribuem 
para a construção e consolidação da identidade e imagem das 
organizações.  

Abordamos aqui as possibilidades e tendências de uso do 
podcast na comunicação organizacional de forma sumária. É 
importante salientar, que este é um campo em desenvolvimento e 
aberto às inovações. Cabem, tanto ao mercado quanto à academia, 
reflexões mais aprofundadas sobre as oportunidades que esta nova 
mídia sonora oferta, os hábitos de consumo dos públicos, sua 
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integração ao conjunto de práticas da comunicação das organizações, 
linguagem, formas narrativas e conteúdos adequados, entre tantas 
outras abordagens.  
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MEMES COMO NOVO GENERO MIDIÁTICO: OS DESAFIOS DA 
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL EM TEMPOS DE IMEDIATISMO 

 
 

Mariella Batarra Mian 
 
 

A chegada da internet e das redes de relacionamento online 
vem delineando novos desafios para a comunicação organizacional. 
Não somente devido às inúmeras possibilidades trazidas pelas 
ferramentas de consumo online, mas também pelo surgimento de um 
novo referencial de interação entre instituições e seus públicos.  

Os arranjos dessa cibercultura são concebidos por meio do 
ininterrupto remix, o célebre “copiar e colar”, que gera, 
constantemente, novos elementos na rede (LEMOS,  2005). Os memes 
da contemporaneidade simbolizam perfeitamente essa cultura tão 
substancialmente híbrida. O meme assumiu um protagonismo na 
comunicação online e carrega em si uma importante forma de 
expressão dos indivíduos. Assim, por meio de uma reflexão acerca de 
um referencial teórico e da apresentação de alguns casos, este artigo 
traz a proposta de reflexão sobre os desafios de utilizar-se os memes 
como ferramenta interativa na comunicação organizacional.  

 
Comunicação Organizacional Em Tempos De Imediatismo 
 

Umas das principais características das sociedades 
contemporâneas é a intensa interatividade mediada por dispositivos 
computacionais. Antes as redes de relacionamento das pessoas eram 
mais restritas aos ambientes em que conviviam. Rainie e Wellman 
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(2012) reforçam que as redes de relacionamento sempre permearam 
as interações da sociedade.  

Diante de mais interações intermediadas pelas redes online, a 
dinâmica de relacionamento entre os indivíduos e desses com as 
organizações também assumiu nuances peculiares. Essa realidade 
trouxe novos desafios no âmbito da comunicação organizacional. As 
expertises para manter os relacionamentos de uma organização e seus 
públicos têm sido constantemente rearranjadas na cultura 
cibernética.    

Olhar a comunicação organizacional com lentes diferentes 
daquelas utilizadas nos tempos em que predominavam os veículos de 
comunicação de massa tornou-se essencial. Surgiu, assim, um novo 
campo de atuação, focado no estreitamento das relações com os mais 
diversos públicos de interesses por meio das interações nas redes de 
relacionamento online, uma vez que não se pode mais dissociar as 
organizações do digital. 

A necessidade de imediatismo altera a forma como 
pensávamos as estratégias de Comunicação Organizacional e Relações 
Públicas para as organizações. Agilidade, velocidade de reação, 
capacidade de transformar fatos cotidianos em capital de interação e 
o senso de tempo real no contato com as audiências caracterizam a 
realidade nesse campo profissional. (TERRA e MIAN, 2017). 

Contudo, o sucesso da comunicação organizacional online não 
consiste somente em criar um perfil e utilizar as ferramentas de 
interação das plataformas. O hesito encontra-se na expertise 
profissional para lidar estrategicamente com a definição de público-
alvo, com a consolidação do posicionamento organizacional e com a 
elaboração de conteúdos relevantes relacionados à instituição. 
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Tudo o que é postado deve ter um motivo e ser 
relevante, seja para informar, entreter, buscar 
opiniões, criar humor, causar emoção, promover 
interação etc. E elementos como cores, imagens, 
textos, links, áudios e vídeos devem estar de acordo 
com os objetos específicos da organização (VICENTE E 
VERSUTI, 2015, p.150). 
 

Com o propósito de estreitar as relações, reforçar marca e de 
gerar familiaridade entre públicos e organizações, os profissionais 
responsáveis pela condução de estratégias de comunicação 
organizacional têm assumido um caráter de atuação mais veloz, 
pautado em elementos cotidianos para gerar conteúdo relevante e se 
apropriado de elementos tipicamente emergidos na internet como 
forma de aproximação de sua audiência. É o caso dos memes online, 
cujo uso tem sido cada vez mais explorado pelas organizações. (MIAN 
E CASTILHO, 2017) 

Com frequência, os memes tem aparecido nos conteúdos 
produzidos pelas organizações. Trata-se de um elemento tanto 
interessante quanto instigante, pois ao mesmo tempo que possui 
capacidade de gerar capital positivo às marcas e promover 
engajamento com os públicos, também necessita de um olhar 
cuidadoso dos profissionais de comunicação para não se apresentar 
como banalidade e/ou, ainda, representar riscos jurídicos às 
organizações no campo da propriedade intelectual. O tópico a seguir 
esclarece a dinâmica deste fenômeno tipicamente emergido da 
cultura cibernética. 
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O Meme Da Cibercultura 
 

No senso comum, os memes são frequentemente 
reconhecidos por seu caráter cômico e, por vezes, podem ser tratados 
como algo efêmero. Mas esta percepção parcial é fruto de uma 
compreensão equivocada sobre o fenômeno, como “cultura inútil” ou 
“besteirol”. Parte desta compreensão se deve à ausência de estudos 
que se debrucem sobre o universo poliexpressivo e polissêmico dos 
memes [...] estudar memes é compreender que, como peças 
históricas, estes conteúdos são reveladores de nossos hábitos e nossa 
cultura.  (CHAGAS, 2015) 

Um dos estudos mais aprofundados sobre memes na cultura 
digital que reescreve seu sentido para o contexto atual foi 
desenvolvido pela professora israelense Limor Shifman (2014). De 
acordo com os conceitos abordados pela pesquisadora, os memes da 
cibercultura não possuem um formato único de apresentação 
midiática. Eles podem ser representados por meio de fotos, vídeos, 
frases, hashtags, avatares, stickers etc. Surgem como formas de 
expressão e discussão pública, de persuasão ou como ações coletivas 
na rede (SHIFMAN, 2014).  

Para além do formato em que se apresentam, a representação 
de conteúdos remixados atrelados a determinados contextos é 
determinante para a identificação dos memes.  O entendimento de 
um meme só ocorre diante de uma conjuntura semântica, ou seja, se 
o usuário, eventualmente, não tiver conhecimento do contexto em 
que determinado meme foi criado, aquela publicação provavelmente 
não fará sentido algum em sua realidade. Dessa forma, entende-se 
que um meme não precisa, necessariamente, fazer sentido para todos 
os usuários da internet.  
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A construção de um meme é o reflexo da combinação 
sequencial de três elementos interdependentes: o ideal, o 
comportamento e, por fim, a manifestação. (DAVISON, 2012) O ideal 
representa o imaginário, o que instiga o indivíduo, o contexto a ser 
representado. Esse ideal fomenta o comportamento, gerando a ação 
representada, por exemplo, o momento em que o ator passa a 
selecionar e editar imagens e textos. Por fim, o comportamento 
impulsiona a manifestação, ou seja, torna aquele arranjo de 
elementos físicos em um fenômeno observável, um meme. 

O esquema a seguir demonstra o processo de elaboração de 
um famoso meme no Brasil, seguindo o processo de combinação dos 
três elementos elucidado por Davison (2012): 

 
 

IDEAL 
 

 Em 2014, a equipe brasileira de futebol é eliminada da Copa do Mundo.  
 Nazaré (interpretada por Renata Sorrah) é uma famosa personagem da 

emissora brasileira Rede Globo. Ficou amplamente reconhecida por ter raptado 
um bebê na novela da TV Globo, Senhora do Destino, exibida em 2004. 

 
 

COMPORTAMENTO 
 

 Indivíduo decide satirizar a situação produzindo uma montagem. 
 Seleciona uma foto da personagem na cena clássica do roubo do bebê. 
 Em alusão aos torcedores brasileiros, pinta o rosto da personagem de verde e 

amarelo. 
 Substitui o bebê roubado nas mãos da personagem pela taça. 
 Elabora um texto para acompanhar a imagem montada e enfatizar a sátira: 

"Gente, vamos para o plano B”.  
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MANIFESTAÇÃO 

 Depois de finalizado, o indivíduo divulga 
o meme nas redes sociais online. 
 

 Para compreender o meme, o receptor 
terá que compreender o contexto 
(eliminação da Copa do Mundo e 
características da personagem exposta). 
 

 Além de relacionar uma cena de novela e 
um personagem bastante emblemáticos 
no contexto do Brasil, o meme reforça o 
estereótipo do “jeitinho brasileiro” que 
sempre busca uma solução alternativa 
para resolver seus problemas. 

 
  

Quadro 1 - Elaboração de um meme e o processo de Davison (2012). 
 

Diante do relevante papel que os memes têm desempenhado 
nas relações entre os indivíduos das redes sociais online, as 
organizações também estão se apropriando desse recurso utilizando-
o como ferramenta de comunicação nas redes. Conforme apontam 
Lankshear e Knobel (2007), os memes da internet representam um 
novo gênero midiático.  

Há, entretanto, um desafio aos profissionais que atuam com a 
criação e gestão desse tipo de conteúdo. Ainda que haja ótimas 
possibilidades de os memes gerarem engajamento positivo com os 
públicos, se não pensada estrategicamente, a utilização desse recurso 
também pode gerar uma série de desdobramentos problemáticos 
para as organizações, tanto nos aspectos vinculados à imagem e 
reputação como, também, no âmbito jurídico. A seguir, serão 
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apresentados alguns casos em que os memes foram incorporados às 
estratégias de comunicação organizacional.  

 
Comunicação Organizacional E Memes Na Prática.  
 

Para dialogar com o referencial teórico já apresentado, neste 
tópico serão mostrados quatro casos de organizações que utilizaram 
os memes como estratégia de comunicação com seus públicos: 
McDonalds, Oreo, Lojas Marisa e Teresina Shopping. 

Como critério de escolha, optou-se por casos em que as 
organizações criaram memes pautando-se em acontecimentos/ fatos 
que fazem sentido aos brasileiros.  Cada exemplo será apresentado 
em um quadro, subdividido em três itens de análise: 
“contexto/motivações”, “composição da ilustração” e “oportunidade 
ou falha”. 
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Quadro 2 - Análise do meme "Sundae & Junior" do  McDonalds (Elaborado pela 
autora) 

 
 
 
 
 
 
 

McDonalds e o meme “Sundae & Junior” 
Contexto/ 

Motivações 
Composição da ilustração Oportunidade ou Falha 

Em 2019, os 
cantores pop 
brasileiros,  
Sandy e Junior, 
anunciaram o 
retorno da dupla 
em uma turnê 
comemorativa.   
Os ingressos para 
os shows se 
esgotaram 
rapidamente. O 
assunto gerou 
muita 
repercussão 
midiática e 
movimentou as 
interações nas  
redes sociais.  

A rede de fast-food McDonalds 
aproveitou o momento e elaborou 
um meme aproveitando a 
divulgação de dois de seus 
produtos para criar uma alusão à 
dupla.  
Detalhe da composição da 
imagem: O retorno da dupla Sandy 
e Junior gera a alusão aos dizeres 
“Sundae & Junior” atrelada às 
imagens dos produtos ofertados 
pelo McDonalds (Sundae e 
Chicken McJunior).  

Oportunidade.  
A organização soube 
aproveitar um momento para 
gerar engajamento positivo 
nas redes. A peça foi bem 
recebida pela audiência que 
interagiu com reações 
positivas. Mesmo que a 
intenção direta não estivesse 
relacionada à promoção dos 
produtos em si a marca 
conseguiu se apropriar de um 
acontecimento cotidiano para 
dar visibilidade aos mesmos e 
proporcionou uma interação 
descontraída junto ao público.  
É importante ressaltar que o 
fato gerador (Retorno da 
dupla 
Sandy & Junior) não 
apresentava caráter polêmico 
o que amplia a possibilidade 
de sucesso do meme. 
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Quadro 3 - Análise do meme "A culpa não é da marisa" das lojas Marisa (Elaborado 
pela autora) 

 

 
 

Lojas Marisa e o meme “A culpa não é da Marisa” 
Contexto/ 

Motivações 
Composição da ilustração Oportunidade ou Falha 

No início de 
2017 faleceu 
Dona Marisa 
Letícia, esposa 
do ex-
presidente 
Lula. Poucos 
meses após a 
morte de 
Marisa, Lula foi 
interrogado 
pelo juiz Sérgio 
Moro.  
A partir de 
interpretações 
extraídas do 
depoimento de 
Lula, passou a 
repercutir nas 
redes a ideia de 
que ele 
estivesse 
responsabilizan
do sua falecida 
esposa. A frase 
“A culpa é da 
Marisa” 
ganhou espaço 
nas redes 
online. 

 
A varejista “Lojas Marisa” tentou 
aproveitar a movimentação das 
redes online, referente a 
interpretação do depoimento de 
Lula envolvendo sua falecida 
esposa, e criou um meme para se 
apropriar da coincidência entre os 
nomes da ex-primeira dama com 
o da organização. A expectativa do 
meme com os dizeres “Se sua mãe 
ficar sem presente a culpa não é 
da marisa” era movimentar as 
vendas do “Dia das Mães”.  

Falha. 
Ao se apropriar da coincidência 
entre os nomes da ex-primeira 
dama e o da organização e 
referenciar a frase “A culpa é 
da marisa” para promover a 
campanha de dia das mães, a 
rede varejista cometeu uma 
série de falhas do ponto de 
vista da comunicação 
organizacional. Utilizou de 
ironia na tentativa de gerar um 
conteúdo humorístico a partir 
de um acotecimento hiper-
polemizado na sociedade. 
Apesar de conseguir atrair 
alguns comentários favoráveis 
à campanha, a publicação 
utilizou de artefatos morais 
questionáveis e evidenciou um 
posicionamento político. Outra 
gravidade foi transpor o fato 
trágico para tentar gerar 
humor. A tentativa de “surfar 
na onda” do acontecimento a 
qualquer custo,  gerou a crise, 
repercutiu negativamente na 
imprensa e trouxe danos à 
imagem da organização.  
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Quadro 4 - Análise do meme "Bolacha ou Biscoito" da Oreo (Elaborado pela autora) 
 

                                                                    
17 Disponível em: https://youtu.be/dLnCaAer2jA 
18 Disponível em: https://youtu.be/_ucZ7ncfX5M 

Oreo e o meme “Bolacha ou Biscoito” 

Contexto/ 
Motivações 

Composição da ilustração Oportunidade ou Falha 

Em 2015, a 
YouTuber 
“Jout Jout” 
lançou um 
vídeo de 
caráter 
humorístico 
denominado 
“Funk do 
Biscoito17”  
Trata-se de 
uma 
composição 
que trata 
sobre a 
antiga 
polêmica 
“bolacha ou 
biscoito”. 
O vídeo teve 
grande 
repercussão 
nas redes e 
garantiu 
milhões de 
visualizações. 

 
A marca Oreo, aproveitando a 
retomada dessa discussão nas 
redes, lançou um meme em 
formato de vídeo18 para tratar 
sobre a polêmica. Criou um mote 
“Se é bolacha ou biscoito, a gente 
não complica. Sendo um pacote de 
Oreo, tudo se encaixa”.  
O hit com teor divertido foi 
apresentado em um vídeo-
animação composto pelas cores da 
marca e com frases rimadas e 
ilustrações descontraídas. 

Oportunidade. 
O contexto de caráter leve e 
humorístico já garnatiu um 
ponto de partida bastante 
seguro e confortável para a 
Oreo se apropriar da 
situação e criar seu meme.  
Ademais, o tema abordado 
no funk criado pela 
“YouTuber” dialoga 
integralmente com o 
produto ofertado pela 
organização.  
A marca soube aproveitar o 
momento e a temática para 
gerar engajamento positivo  
e descontraído nas redes. 
  A apresentação em vídeo 
ficou ludíca, demonstrou 
empatia aos dois termos e 
reforçou a identidade da 
marca/produto junto à 
audiência. 
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Quadro 5 – Análise do meme “Chico Burque – ar condicionado” do Teresinha 
Shopping (Elaborado pela autora) 

 
 

Teresina Shopping e  o meme “Chico Buarque – ar condicionado” 

Contexto/ Motivações 
Composição da 

ilustração Oportunidade ou Falha 

O Teresina Shopping, 
na tentativa de propor 
uma brincadeira 
relacionando às altas 
temperaturas da cidade 
de Teresina - PI e 
enaltecendo a 
possibilidade de as 
pessoas usufruírem de 
temperaturas mais 
agradáveis dentro do 
shopping, devido ao ar 
condicionado do local, 
se apropriou de um dos 
memes brasileiros mais 
famosos, composto 
pelas imagens de um 
disco do cantor Chico 
Buarque.  

O shopping se 
apropriou do 
consagrado meme em 
que as duas fotos com 
rosto de Chico 
Buarque (uma face 
sisuda e a outra 
sorridente) são 
utilizadas para fazer 
alusão aos efeitos de 
humor gerado nos 
indivíduos a partir de 
simulação de situações 
antagônicas 
Na imagem em que 
Chico aparece sério, 
há os seguintes 
dizeres “Teresina 40 
graus”. Na segunda 
imagem, em que o 
cantor aparece 
sorrindo, os dizeres da 
imagem são “Teresina 
Shopping, 25 graus.”.  

Falha. 
Provavelmente, a proposta de 
apropriar-se de um meme já 
amplamente reconhecido nas 
redes era gerar engajamento 
junto à audiência e enaltecer a 
temperatura agradável do 
shopping como um atrativo aos 
clientes. 
Junto ao público, as reações 
foram positivas. Contudo, a 
organização não se atentou ao 
fato de que se estaria se 
apropriando de uma imagem 
protegida por direitos autorais. 
A equipe do cantor Chico 
Buarque abriu um processo 
pelo uso indevido da imagem 
da capa de um disco do cantor 
de 1986. O Teresina Shopping 
teve que retirar a publicação e 
arcar com as consequências 
jurídicas e de imagem 
envolvidas nesta ação. 
Embora milhares usuários 
comuns das redes online 
utilizem frequentemente este 
meme, organizações devem ter 
o máximo de cuidado com 
questões relacionadas à 
propriedade intelectual ao 
traçar suas estratégias de 
comunicação online.  
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Considerações Finais 
 

O referencial teórico aqui apresentado elucida que o contexto 
da cibercultura, do imediatismo e do tempo real resinificaram os 
padrões de condução de estratégias no campo da comunicação 
organizacional. Nesse sentido, o meme, elemento emergido 
tipicamente dessa realidade, surge como possibilidade de ampliar o 
engajamento das organizações com seus públicos.  

Os casos apresentados evidenciam que esse novo gênero 
midiático pode concretizar ótimas oportunidades de interação entre 
organizações e audiências e, ainda, reiterar identidade e contribuir 
para o fortalecimento de imagem positiva das marcas. Entretanto, 
assim como nos processos de criação de quaisquer outras ações 
relacionadas à comunicação organizacional, como campanhas 
televisivas, produção de textos e outras, a utilização de memes deve 
ser planejada, ponderada e não pode ocorrer indiscriminadamente.  

Do ponto de vista de custos e velocidade de produção, 
principalmente se comparado à produção de conteúdos para mídias 
tradicionais, a utilização de memes pode ser muito menos onerosa. 
Contudo, o caráter imediato do meme e a pressa em “pegar carona” 
podem gerar repercussões bastante negativas e custos elevados para 
que as organizações lidem com possíveis crises. 

Indubitavelmente, as tecnologias de informação e 
comunicação trouxeram à sociedade uma realidade mais 
interconectada cujas relações entre organizações passaram a ser 
intensamente mediadas pelas redes e plataformas online. Esse 
contexto, certamente enseja novos desafios ao campo da 
comunicação organizacional, entretanto, a decisão de incorporar o 
uso desses novos gêneros midiáticos, como os memes aqui 
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mencionados, requer cuidados já consolidados: responsabilidade, 
alinhamento de identidade com o tipo de conteúdo produzido, 
conhecimento de seu público-alvo, construção de credibilidade e 
análise de riscos. Essas são variáveis atemporais que devem ser 
sempre consideradas pelos profissionais. Ademais garantem mais 
profissionalização e qualidade da comunicação organizacional e são 
fundamentais para antecipar e evitar caminhos de crise.  
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ENTRE CIBORGUES E QUIMERAS: PÚBLICOS E RELAÇÕES 
SOCIOTÉCNICAS EM RELAÇÕES PÚBLICAS 

 
Samyr Paz 

 
Compreender os públicos que se relacionam com as 

organizações pode ser considerada uma das principais atividades de 
Relações Públicas. Partindo do pressuposto de que para as 
organizações existirem são necessárias pessoas, é percebida a 
importância do conceito de públicos. Ao mesmo tempo, expõe-se por 
onde as Relações Públicas navegam: o conflito e cooperação das 
relações sociais. 
  Este artigo objetiva revisar o conceito de públicos e 
argumentar a favor da emergência das relações sociotécnicas, 
evitando dicotomias entre sujeito e objeto e humano e máquina, 
enriquecendo o repertório teórico das Relações Públicas. É notável 
que as ferramentas teóricas atuais se enraízam em perspectivas do 
projeto moderno Iluminista. O efeito disso é o posicionamento das 
organizações no centro das relações, enquanto que, aos públicos, é 
conferido um status periférico. Isto deveria dizer mais sobre o 
observador dessas relações, entretanto é tomado como regra na 
compreensão sobre públicos. 
 A insatisfação com o conceito de públicos na literatura 
especializada de Relações Públicas não é novidade. Uma das 
interpretações sobre públicos mais pervasivas, a conceituação lógica 
proposta por França (2009), surge das limitações percebidas no 
trabalho de Andrade (1962). Autores como Cesca (2005), Steffen 
(2009) e Chamusca e Carvalhal (2013) também contribuem com o 
debate, porém, os pontos citados no parágrafo anterior se mantêm 
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presentes nas ideias destes autores. Em contrapartida, em Rocha 
(2018) se encontra uma fundamentação crítica baseada na Teoria 
Ator-Rede. Inspirado neste último trabalho, este artigo busca expandir 
e apresentar outros paradigmas ao conceito de públicos. 
 Em resumo, argumenta-se que traçar relações essenciais 
entre organizações e públicos fragiliza a capacidade e esforço de 
articulação e manutenção dos vínculos sociais promovidas pelas 
Relações Públicas. Além disso, não foram as transformações 
impulsionadas pela comunicação digital que criaram públicos híbridos. 
As relações sociais sempre foram híbridas, mesclando sujeito e objeto, 
homem e máquina, natureza e cultura. Essas forças não podem ser 
consideradas antagônicas, pois constituem-se mutuamente. 
Considera-se que, ao perceber os atores não-humanos como 
integrantes dos públicos e organizações, a atividade de Relações 
Públicas é fortalecida, enquanto mediadora e articuladora de vínculos 
sociotécnicos. Todos estes pontos serão expandidos durante o artigo.  
 
 
Públicos Em Relações Públicas 
 
 A ideia que sustenta o conceito de públicos parte da 
sociologia, onde é informado que as associações coletivas são 
baseadas no conflito. Isto é, nas palavras de Andrade (1962), a 
oportunidade de debater e opinar sobre controvérsias, por meio de 
veículos de comunicação e interações pessoais, define a existência dos 
públicos. Esta perspectiva corrobora com a sociologia de Simmel 
(1964), já que o autor defende que os vínculos sociais são formados 
pelo conflito, o que resulta em formas de interação entre sujeitos. 
Nesta leitura, entende-se que conflito e cooperação são 
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características do mesmo fenômeno, pois, conforme Primo, “nem 
cooperação é sempre intencional e frutífera, nem tampouco o conflito 
é constantemente prejudicial e aniquilador” (2008, p. 201). Dessa 
maneira, públicos se formam por meio da força ambígua de conflito e 
cooperação, sustentados pelas interações comunicacionais. 
 Seguindo a leitura de tradição sociológica, Andrade (1962) 
entende que públicos são grupos amorfos, sem papeis sociais 
definidos ou consciência identitária. Podem ou não se conectarem 
fisicamente, o que não impede a participação em controvérsias, afinal, 
os veículos de comunicação fazem o trabalho de mediação. A unidade 
do público pode ser identificada conforme reações em relação à 
determinadas controvérsias. Percebe-se nesta interpretação de 
Andrade (1962) uma visão carregada de potencial para as Relações 
Públicas, na qual poderiam ser fortalecidas atividades focadas na 
articulação das reações dos públicos. Entretanto, Andrade (1962) 
preferiu utilizar este arcabouço para gerar classificações estruturais-
funcionalistas dos públicos, divididas entre internos (ex.: 
empregados), externos (ex.: clientes) e mistos (ex.: acionistas). 
 Frustrado com o potencial não aproveitado por Andrade 
(1962), Rocha (2008) argumenta: 

 
Esta concepção, no entanto, não consegue dar 
conta das dimensões heterogêneas que compõem 
as organizações contemporâneas em que as 
peculiaridades dos públicos se tornam mais 
evidentes e problemáticas. Ao mesmo tempo, 
coloca em três categorias gerais uma ampla 
possibilidade de públicos, gerando problemas de 
compreensão sobre a relação que estabelecem 
com a organização (ROCHA, 2008, p. 33). 
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 Caso as controvérsias tivessem sido mantidas como ponto de 
partida para estabelecer as relações entre organizações e públicos, 
Rocha (2008) afirma que os movimentos criadores de vínculos sociais 
poderiam ser identificados não apenas nas relações humanas, mas 
também em aspectos não-humanos, pois os vínculos sociais se 
materializam por meio de estabilizações e esforços de distintos atores. 
Igualmente frustrada com Andrade (1962), Cesca (2005) argumenta 
que as fronteiras organizacionais e dos públicos estão em constante 
deslocamento e (re)configuração. A autora adiciona o caráter jurídico 
dos vínculos entre organizações e públicos à classificação. Entretanto, 
Cesca (2005) mantém a perspectiva de relações de poder 
unidirecionais, isto é, da influência de públicos orbitando o centro 
gravitacional das organizações. 
 A partir daqui é possível abordar a conceituação lógica 
proposta por França (2009). O autor critica a classificação dos públicos 
em interno, externo e misto, pois carece de formas seguras e precisas 
para identificar e determinar as relações entre públicos e 
organizações. Isto causa dificuldades no mapeamento e seleção dos 
públicos, assim como o gerenciamento das relações e a criação de 
programas de comunicação eficazes. A solução desenvolvida por 
França (2009) parte de pesquisas realizadas com executivos de 
grandes organizações. Observa-se, mais uma vez, que a visão é 
unidirecional, centralizada nas organizações. O resultado dos esforços 
de França (2009) estabelece graus de dependência entre públicos e 
organizações, resumidos nas categorias essenciais ou não-essenciais. 
A tentativa do autor é de tornar relevante a interdependência entre 
públicos e organizações, ou seja, as reações que constituem essa 
relação. 
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Enquanto avança em perspectivas que abordam as 
características de negociação e articulação de conflitos nas Relações 
Públicas, a ambição de França (2009) em encerrar o debate sobre 
públicos pode ter sido um descuido relevante. Conforme Rocha 
(2018), esse projeto ambicioso de racionalização atemporal das 
relações sociais congela os vínculos, os movimentos sociais e a própria 
atividade de Relações Públicas, enquanto um esforço de manutenção 
e desdobramento das associações. A conceituação lógica formulada 
por França (2009) não deve ser descartada. Revisar suas limitações 
pode proporcionar uma visão mais ampla e revigorada. É possível 
pensar, conforme Rocha (2018), no deslocamento das organizações do 
centro das relações, em conjunto com proposições não-estruturais. 
Isso implica em evitar naturalizar e universalizar as relações, traçando 
os caminhos que as conexões sociais percorrem perante as 
controvérsias. Na próxima seção, o artigo aborda a origem dessas 
perspectivas levantadas por Rocha (2018). 
  
Modernidade Em Colapso: Híbridos, Quimeras E Ciborgues 
 

A tendência de essencializar relações sociais não é restrita à 
literatura de Relações Públicas. É possível identificar tal prática desde 
o Iluminismo, isto é, no berço da modernidade. Na crítica de Latour 
(1993), a modernidade é um regime de rupturas, efeito do projeto 
Iluminista que considera o homem centro de todas as relações. 
Rupturas, pois o homem, detentor da racionalidade e do método 
científico, dominou a natureza e a técnica. Não há espaço, neste 
sentido, para impurezas: objetividade e subjetividade, orgânico e 
máquina, religião e ciência, masculino e feminino, são consideradas 
esferas absolutamente distintas.  
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É justamente pela tentativa de purificar relações que o projeto 
moderno entra em colapso, causado por suas próprias contradições, 
afirma Latour (1993). Afinal, o ser humano ora se torna fantoche das 
ciências naturais e o caráter imutável das leis que regem o universo, 
ora é determinado por constructos sociais e estruturas de poder que 
vão além do alcance do indivíduo. Somos orientados pelas forças da 
natureza ou da cultura, nunca pelas duas. O que se perde no caminho 
são os mediadores dessas relações e o trabalho realizado para criar e 
estabilizar processos coletivos. O esforço de purificação torna invisível 
as conexões, o que não significa que elas deixem de existir.  

Neste ponto que o paradoxo da modernidade entra em ação, 
criando redes não-estruturais que misturam “opostos” e multiplicam 
híbridos. Latour (1993) afirma que somos invadidos diariamente por 
monstros modernos, verdadeiras quimeras compostas por atores 
heterogêneos. Basta acompanhar qualquer veículo de comunicação 
que narre histórias sobre alimentos geneticamente modificados, 
embriões congelados, bancos de dados, robôs equipados com 
sensores, animais selvagens vestidos com radares, e assim por diante 
(LATOUR, 1993, p. 49). Também é possível citar como o News Feed do 
Facebook é constituído por algoritmos que privilegiam determinados 
conteúdos, beneficiando os usuários que seguem as regras e punindo 
com invisibilidade àqueles que resistem ao sistema da plataforma 
(ARAÚJO, 2017). De maneira semelhante, o YouTube promoveu por 
anos canais de conteúdo sobre teorias da conspiração, auxiliando na 
radicalização da política no Brasil e na descrença contra tratamentos 
do vírus da Zika (FISHER; TAUB, 2018). Por sua vez, na plataforma de 
transmissão ao vivo de jogos Twitch, a estrutura dos códigos 
computadorizados alavanca conteúdos já considerados populares, 
pois isso gera maior volume de recursos financeiros para os donos da 
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plataforma. Entretanto, usuários conseguem subverter algumas 
regras impostas pelo próprio sistema da Twitch, utilizando os códigos 
computadorizados em benefício de comunidades de nicho (PAZ, 
2017). Conforme argumenta Latour (1993), estas quimeras não se 
encontram no polo do sujeito, nem do objeto e nem entre eles. 

Somos todas quimeras. Assim defende Haraway (1991) no 
Manifesto Ciborgue. Filho bastardo da modernidade, o ciborgue 
representa a reconfiguração das fronteiras entre físico e não-físico, 
orgânico e máquina, ficção e realidade. Como filho renegado, o 
ciborgue foge aos domínios da modernidade, gerando relações sociais 
polimorfas e causando o rompimento de dicotomias. Haraway (1991) 
localiza ciborgues no desenvolvimento de inteligências artificiais, na 
pulverização do que é considerado público ou privado e nas relações 
de gênero, por exemplo.   

Portanto, públicos e organizações podem ser considerados 
monstros que rompem com a modernidade, quimeras constituídas de 
elementos heterogêneos, ciborgues reais e ficcionais, híbridos 
entrelaçados entre cultura e natureza. Para dar conta disso em 
Relações Públicas, duas ideias complementares podem auxiliar na 
tarefa. A Teoria Ator-Rede, proposta por Latour (2012) e demais 
autores desde os anos 80, abrange um repertório capaz de navegar 
pelas controvérsias sociais e seguir os diversos atores que 
transformam e deslocam ações um dos outros em redes não-
estruturais. Lembrando que, neste caso, atores sociais não são apenas 
os humanos, e que demais objetos e entidades fazem parte da ação. 
Ninguém age sozinho. Neste caso, as profissionais de Relações 
Públicas podem mapear e considerar integrantes das relações sociais 
as pessoas, algoritmos, veículos de comunicação, ferramentas, 
equipamentos, e demais quasi-objetos/quasi-sujeitos presentes em 
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determinado contexto de conflito e cooperação. Isto seria 
considerado similar ao trabalho de campo desenvolvido por 
etnógrafos (LATOUR, 1993). 

Complementar aos conceitos da Teoria Ator-Rede e 
estressando características da agência, Barad (2003) propõe reflexões 
sobre performatividade metafísica. Nesta proposta, “matéria e 
discurso, social e científico, humano e não humano e natural e 
cultural” (p. 808) se conjugam. Os elementos são impuros e híbridos 
em suas práticas de saber e transformação. Para Barad (2003), os 
fenômenos que marcam ontologias são configurados por agências que 
operam por todos os lados. Por meio dessa agência material-discursiva 
que limites e propriedades dos componentes determinam sentidos. 
Estas relações, a autora sugere, podem ser compreendidas como 
intra-ações: emergência de eventos heterogêneos não causais 
constituídos por múltiplas entidades. Corpos configuram e são 
configurados por discursos, movimentando fronteiras de significação. 
Agência, afirma Barad (2003), não é um atributo de coisas ou pessoas, 
mas a constante reconfiguração do mundo. Isto pode ou não conter 
ações humanas. Material-discursivo são movimentos que negociam 
fronteiras de ser no mundo. 

Em termos mais acessíveis, Barad (2003) apresenta 
argumentos contrários a qualquer criação de representações de 
públicos essenciais. Pois, de fato, ao mapear públicos, os dispositivos 
utilizados na tarefa estão contidos nas relações sociais abrangidas. Isto 
é, qualquer formato de classificação de públicos representa também 
a ferramenta e não apenas o coletivo mapeado. Considerar essas 
condições nos métodos de Relações Públicas permite compreender 
que o ato de identificar públicos já é uma intervenção na realidade e 
que essas fronteiras entre dispositivo e sujeitos não são fixas. O que 
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vale, neste sentido, é investir no potencial de estabelecer conexões e 
desenvolver a comunicação a partir das reações dos públicos, 
conforme proposta inexplorada de Andrade (1962). 
 
Considerações Finais 
  

Relações Públicas inspira-se na fonte da sociologia para 
compreender os públicos, por meio da emergência de conflito e 
cooperação das interações sociais. Entretanto, na prática, as 
ferramentas teóricas posicionam as organizações no centro das 
relações e marginalizam os públicos. Além disso, propõe-se a 
essencializar as relações e ignora os vínculos sociais, congelando as 
interações comunicacionais. Este artigo se propôs a destacar estes 
problemas teóricos, assim como demonstrar que as relações sociais 
entre organizações e públicos sempre foram híbridas. Isto é, atores 
sociais de todos os tipos, não somente os humanos, participam de 
redes não-estruturais dinâmicas, conjugando sujeitos e objetos. Este 
reportório em Relações Públicas promove a ênfase que sempre 
deveria ter sido dada à atividade profissional: articular as reações dos 
públicos e os vínculos sociotécnicos. 
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EVOLUÇÃO DA CULTURA DE DADOS NAS ORGANIZAÇÕES EM 
DIREÇÃO AO CONTEÚDO ESPONTÂNEO DO BIG DATA 

 
Dirceu Corrêa Jr. 

 
Um dilúvio de dados conhecido por Big Data invadiu a vida 

moderna (DAY, 2011). Consumidores e empresas cada vez mais 
produzem e consomem os recursos colaborativos das novas mídias, e 
cada indivíduo precisa agora aprender a conviver com os reflexos 
dessa enorme dinamização informacional e social (MCNULTY, 2014; 
LIU et al., 2015; LIU, et al., 2016; LEE, 2017; MATTHIAS, 2017).  

Além do processo de transformação social em si, esse novo 
paradigma é também (e principalmente) um grande ambiente de 
negócios. O Guia Semestral Internacional de Dados e Analytics da 
International Data Corporation (IDC), uma das principais instituições 
de pesquisa norte americana, indica que as receitas mundiais em Big 
Data e Business Analytics irão crescer de US$ 130,1 bilhões em 2016, 
para mais de US$ 203 bilhões em 2020 (FORBES, 2017).  

Conforme Day (2011), toda essa aceleração e 
empoderamento tecnológico tem desafiado profissionais de 
marketing, criando e alargando um gap entre complexidade 
informacional e capacidade das organizações em responder às novas 
demandas do mercado. 

Em artigo publicado na revista Harvard Business Review, 
Davenport e Bean (2018) pautaram a questão sobre a formação de um 
Data-Driven Culture, ou Cultura Orientada a Dados. Nesse estudo 
também foi pontuada a importância e a preocupação de executivos, 
com os temas Big Data e Inteligência Artificial, e a capacidade das suas 
organizações em absorver valor desses novos conceitos de mercado.  
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Outra questão importante e persistente é a velocidade 
lenta com que essas empresas estabelecidas fazem a 
mudança para uma cultura orientada à dados. 
Praticamente todos os entrevistados (99%) dizem que 
suas empresas estão tentando se mover nessa 
direção, mas apenas cerca de um terço conseguiram 
esse objetivo. Esta lacuna aparece todos os anos nas 
pesquisas e o nível de sucesso não melhorou muito ao 
longo do tempo. Claramente, as empresas precisam de 
programas melhor adaptados para alcançar mudanças 
culturais relacionadas aos dados. (DAVENPORT; BEAN, 
2018) 

 
Estudos da IBM (2016) apontam que mesmo com toda a 

discussão sobre os avanços e benefícios do Big Data, menos de 20% 
desse potencial é efetivamente explorado. Atualmente, predomina o 
uso dos chamados “dados estruturados” (dados de navegação, clicks, 
signups etc.), também conhecidos como analytics no mundo dos 
negócios.  

Entretanto, dos aproximadamente 80% restantes (os “dados 
não-estruturados”), textos, comentários, áudios, vídeos e outros 
conteúdos espontâneos; menos de 1% tem sido de fato aproveitado 
de modo estratégico pelas empresas (MÜLLER, et al., 2016; DAS; 
KUMAR, 2013; MILLS et al., 2012). 

Nesse contexto atuou o objetivo deste estudo, focado em 
compreender a maneira como o Conteúdo Espontâneo Não-
Estruturado (CENE) da internet era apropriado e trabalhado por 
grandes empresas, amparando-se num conceito de análise e geração 
de dados on-line, que foca nas características da espontaneidade dos 
dados não-estruturados, corrente de pesquisa conhecida como 
Electronic Word of Mouth, ou e-WOM (KING, et al., 2014).  



 

   
92

A partir de entrevistas com executivos de cinco grandes 
corporações, o presente artigo, ainda que de maneira exploratória, 
auxiliou a esclarecer alguns dos motivos da baixa utilização do 
verdadeiro potencial do Big Data nas organizações estudadas. Ao 
mesmo tempo, destacou que essa lacuna não se referia a uma 
condição estática, mas sim a um processo em transformação, ou 
movimento evolutivo acontecendo nas organizações.  

O volume, a velocidade e a variedade das fontes de 
informação atualmente disponíveis em função do dilúvio de dados do 
Big Data (MCNULTY, 2014; LIU et al., 2015; MÜLLER, et al., 2016) 
trouxe a necessidade de se compreender cada vez mais os gaps de 
capacidades de pesquisadores e profissionais do marketing, para um 
melhor uso desses dados (DAY, 2011).   Em especial, aqueles que 
orbitavam nas expressões espontâneas dos consumidores, 
amplamente disponibilizadas nos ambientes colaborativos da 
internet.  

Compreender essa relação entre a tomada de decisão a partir 
de dados mais granularizados e subjetivos dos consumidores (CAYLA; 
ARNOULD, 2013, p. 1) pôde gerar uma ponte frente às capacidades do 
Big Data. Considerou-se aqui não só o volume e a variedade dos dados 
disponíveis nos formatos “estruturados”, mas também (e 
principalmente) nos formatos “não-estruturados” (WEDEL; KANNAN, 
2016).  

Em especial, visando capacitar as organizações na absorção e 
no uso de informações do mercado, assim como, no seu próprio 
processo de autodiagnostico e estratégia de inovação (DAY, 1991; 
JAWORSKI; KOHLI 1993; DAY, 1994; BAKER; SINKULA, 2005; URDAN; 
ROCHA, 2006; PERIN; SAMPAIO, 2016;  NEWMAN et al, 2016). Nesse 
sentido, o conceito de evolução do Data Culture indicou a necessidade 
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de atualização frente aos gaps gerados pelo Big Data (FOLEY; FAHY, 
2004; DAY, 2011).  

Mesmo em se tratando de empresas consolidadas, ativas em 
inteligência de mercado e relacionamento com o cliente, a análise das 
entrevistas evidenciou que todas as organizações pesquisadas 
encontravam-se em uma fase ainda inicial, de modelagem evolutiva, 
nesse novo ambiente dados – fase essa, referida por “Formação do 
Data Culture” por um dos entrevistados. 

Para a revista eletrônica americana O'Reilly Media, o termo de 
mercado Data Culture representa uma espécie de evolução dos 
processos internos da empresa, em direção ao uso cada vez mais 
estratégico de dados. É o processo que precede a consolidação de uma 
cultura de decisão orientada por dados.  

 
...outro impeditivo aqui dentro é a parte de Data 
Culture mesmo. Muitas vezes, as decisões são 
pautadas através de conhecimentos que se teve lá 
atrás, premissas históricas e coisas muito vindas do 
meio off-line. E ainda há um descrédito, uma 
descrença muito grande em relação ao digital... Então 
nós temos aqui um desafio, não digo uma dificuldade, 
mas um desafio muito grande de evangelizar, no 
sentido da cultura digital aqui dentro da empresa. 
(...) 
...meta nossa aqui que vai estender o 
desenvolvimento dela por alguns anos, é a parte de 
Data Culture mesmo. Então é uma virada de chave na 
cabeça das pessoas aqui...”. (Entrevistado 1, empresa 
de eletro-eletrônicos). 
 

Esse momentum também é evidenciado em outras falas, 
como a do executivo de uma organização centenária no segmento 
financeiro. 
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...a gente precisou operacionalmente fazer dessa 
forma, até acho que se nós quiséssemos lá atrás fazer 
um processo de unificação, de construir um grande 
DW19 nós não estaríamos prontos do ponto de vista de 
governança. Hoje tem a Governança. E hoje a gente já 
está num negócio mais estável, as cooperativas já 
estão mais estáveis, a gente já consegue defender por 
exemplo, um investimento: - há, vamos construir um 
grande DW... A gente já consegue defender isso! 
Sendo que no passado não era essa a nossa 
preocupação. 

 
De forma geral, a constatação foi de que o uso do conteúdo 

espontâneo representava uma prática organizacional ainda muito 
incipiente, o que estimulou ao pesquisador a um “olhar para o campo” 
além do intento previamente delineado, que era - identificar como o 
CENE estava auxiliando as organizações na sua orientação para o 
mercado? Sendo que na prática, em vez disso, o campo oportunizou 
analisar as dinâmicas de negócio relacionadas à absorção (ou tentativa 
de absorção) de valor dessa nova cultura de dados.  

Adicionalmente, trouxe luz à compreensão da maneira como 
as organizações estão construindo a capacidade de absorver e aplicar 
o conteúdo espontâneo dos consumidores, o que permitiu apreender 
alguns estágios de ativação em que esse tema estava sendo tratado 
dentro das empresas pesquisadas. 

Nas entrevistas, identificou-se a relevância da principal 
característica do CENE, que é a capacidade de agregar contexto à 
informação. E mesmo nesse momento de “infância operacional” no 
aproveitamento do Big Data, foi possível compreender o porquê do 

                                                                    
19 Data Warehouse – DW é um Armazem de Dados. Ver detalhes em:  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Armaz%C3%A9m_de_dados (acessado em 13 de 
fevereiro de 2018).  
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crescimento da tendência no foco em Conteúdo Espontâneo Não-
Estruturado, com o seguinte relato: 

 
Identificar o contexto é chave! Chave! E a gente tá 
percebendo é que o quanto antes eu identificar esse 
cara na vida social dele, eu tenho mais formas de 
identificar em que contexto ele está, que momento de 
vida, nasceu o filho dele agora? Ou ele vai se aposentar 
agora? É muito diferente a abordagem que eu vou 
fazer. 
  

Em suma, as informações analisadas evidenciaram o 
panorama desse momento de repensar o Big Data da internet, 
movendo-se em direção ao CENE. Também demostraram que os 
entrevistados compreendem a importância do tema, tanto que 
percebiam-se avançando no assunto. Contudo, suas práticas ainda 
eram pouco efetivas, ou mesmo, ainda não culturalmente 
sistematizadas dentro da empresa. Devido a essa falta de expertise, 
outro fato que chamou a atenção, foi o pedido de apoio aos próprios 
fornecedores das soluções de coleta, interpretação e visualização de 
dados. Conforme comentou uma das entrevistadas, executiva de uma 
grande empresa do segmento imobiliário brasileiro: 

 
Eu acho que as empresas já entendem que a satisfação 
do cliente é fundamental, que a inovação é 
fundamental. Eu acho que as empresas ainda não 
sabem exatamente como atuar, eles acham a inovação 
legal, mas até que ponto? (...) Então eu acho que o Big 
Data pode vir a acrescentar justamente nesse “como”, 
principalmente se as empresas que trabalham com 
isso, e que oferecem isso, já vierem com soluções além 
de estruturar as informações. Porque as empresas não 
sabem como atuar nisso. Seria um serviço até mais 
completo se essas empresas além de estruturar e 
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direcionar as empresas, conseguissem contribuir com 
soluções de fato para melhorias, o que mesclaria um 
trabalho de consultoria com a análise. O que eu acho 
que seria bem bacana, eu acredito que a maioria das 
empresas deva travar nesse momento. 
 

Foi possível identificar que esse momento transitório de 
inconsistência quanto ao uso do CENE não significava uma 
desconsideração organizacional frente ao tema. Ao contrário, tal 
cultura de dados já estaria em marcha nas empresas analisadas, ainda 
que inicialmente, a partir de uma prática mais próxima à cultura dos 
dados estruturados. As informações analisadas apontaram que o Big 
Data já era uma função ativa nos grandes negócios. No entanto, o 
momento da fase de coleta, interpretação, e a forma do uso de dados 
é que ainda apoiava uma visão mais estatística, voltadas a correlações, 
regressões, médias, padrões numéricos, etc., também conhecida 
como lógica Analytics. Contudo, tal condição foi vista como um 
processo, sendo apontada como uma espécie de primeiro momento 
de interação com o grande volume de dados da internet, numa 
maneira de as empresas darem início a essa cultura, a partir de um 
modelo que já lhes seria mais acessível, em função das tecnologias 
disponíveis. Dessa forma, empresas partiram da experiência com Big 
Data, utilizando os chamados dados estruturados, que são 
reconhecidamente mais fáceis de serem interpretados em escala que 
os não-estruturados. Tratar-se-ia de um momento inicial importante 
no entendimento desse Data Culture.  

Não obstante, a entrevista com o executivo da fornecedora de 
tecnologia de Business Inteligence e Inteligência Competitiva, também 
apontou que atualmente as empresas já veriam a lógica Analytics 
como uma espécie de commodity. Para ele: 
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... o uso do Big Data por si só, e o uso de ferramentas 
analíticas ainda está muito insipiente no Brasil e aí tem 
grandes empresas que estão criando essa cultura do 
uso de ferramentas analíticas, eles estão começando 
por onde é mais fácil, então se começa estudando 
aqueles dados que já são sabidos, os dados que já 
estão estruturados e tenta se tirar alguma coisa de 
insight desses dados já estruturados. Os dados não 
estruturados, se a empresa não tem uma maturidade 
de uso de ferramentas de analytics, uma maturidade 
de entendimento de dados, nesse primeiro momento 
é difícil ela utilizar, ou ela começar pelos dados não 
estruturados. Então assim, eu acho que tem um 
grande potencial a ser explorado no uso de dados não 
estruturados, mas que hoje em dia, eu acho que é 
muito pouco explorado por grandes empresas. 
 

A partir disso, entendeu-se que a próxima fase de evolução da 
cultura de dados seria ir além do Analytics. Essa constatação foi 
refletida na fala de um dos entrevistados, cuja empresa da área 
financeira também buscava se estruturar internamente para ir além 
do padrão introdutório de análise de dados, almejando uma nova fase 
do Big Data, mais focada em CENE: 

 
Bah, tá muito Analytics! E como a gente não tá 
consumindo ainda conteúdo espontâneo, a gente tá 
preocupado em garantir que o conteúdo espontâneo 
vai cair lá no nosso Data Lake ainda. A gente ainda tá 
lendo ele, sabe? Então que é o caso que a gente está 
preocupando agora. 

 
Essa intenção evolutiva foi demonstrada pelo entendimento e 

interesse na complementaridade qualitativa do potencial do CENE. 
Conforme executiva da área farmacêutica entrevistada, “[...] pra mim 
é muito semelhante ao estudo misto quanti-qualitativo, a gente 
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precisa ter a quantidade, mas também precisa ter uma análise de 
conteúdo”. E complementa: “Eu acredito que a parte qualitativa ainda 
vá continuar precisando de um olhar humano, mas a gente já tá vendo 
que tem aí ferramentas que disponibilizam o olhar humano 
direcionado, não catar uma agulha no palheiro”. 

Dessa forma, constatou-se que as organizações pesquisadas 
olhavam para o mercado fornecedor, cada vez mais buscando 
soluções que auxiliassem no trato desse contexto mais subjetivo e 
espontâneo do consumidor (CAYLA; ARNOULD, 2013, p. 14).  

Contudo, vale pontuar que o foco em aliar análises mais 
qualitativas nesse processo de modelagem do Data Culture também 
veio junto com uma demanda de análise em escala. Devido à crescente 
geração de dados, houve uma preocupação em encontrar soluções no 
mercado que fornecessem capacidade de absorver valor em grandes 
volumes, em altas velocidades e grandes variedades de fontes do Big 
Data. Conforme comentou a executiva da área de construção: 

 
Como as necessidades mudam de forma muito rápida, 
a gente não pode criar verdades absolutas e trabalhar 
em cima delas. Então, o Big Data vem para ajudar a 
gente a acompanhar, aí a gente volta ao termo 
velocidade, que é acompanhar a velocidade dessas 
mudanças. Porque se a gente se basear só em itens 
que nós mapeamos.... Antigamente a gente trabalhava 
muito com pesquisas uma vez ao ano, duas vezes ao 
ano, só que a gente entende que o perfil do 
consumidor já não tá mais mudando nessa velocidade. 
Às vezes em um, dois meses o cliente já teve uma 
outra experiência, com outra empresa e ele já 
comparou a sua empresa com outra empresa, ele já 
elogiou outra empresa e a gente precisa acompanhar 
e entender o que essas empresas também estão 
fazendo de diferencial ou o que o mercado está 
oferecendo, ou o que esse cliente precisa, para que a 
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gente possa conseguir trabalhar e se manter 
competitiva no mercado. 
 

Em suma, o que aqui é chamado de “Evolução do Data 
Culture” reflete o que Day (2011) chama de “Gaps de Capacidades”, 
partindo da percepção de certa obsolescência nas estratégias e nos 
operadores do marketing, causada pelo dilúvio de dados e pelos novos 
recursos e plataformas tecnológicas da internet. Ou seja, o artigo aqui 
apresentado constata que essa nova era massiva em variedade, 
volume e velocidade de dados, se por um lado confirma o gap das 
capacidades de conhecimentos de marketing nas organizações, por 
outro, demonstra que estas já reconhecem tal carência estratégica, e 
estão na busca objetiva da sua adaptação e atualização frente ao 
conteúdo espontâneo dos consumidores no Big Data da internet. 

Tendo por contexto o cenário das empresas pesquisadas, 
constatamos que, a despeito de todo o crescente volume, variedade e 
velocidade disponível de dados, - a chamada Cultura de Dados ainda é 
uma prática muito incipiente, mesmo em grandes corporações 
(DAVENPORT; BEAN, 2018).  

Devido à recenticidade e rapidez dos avanços tecnológicos, foi 
identificado que a consolidação do Data Culture possui uma carência 
tanto de infra-estrutura, quanto de expertise gerencial, reputação e 
confiabilidade. Fato ainda mais saliente se comparado ao 
aproveitamento do conteúdo espontâneo não-estruturado do Big 
Data. Relatos sobre “mudança de mindset frente à cultura do 
empirismo”, sobre “processos de preparação interna”, sobre “o uso 
do dado mais acessível em detrimento ao mais estratégico”, entre 
outros, representaram as dificuldades desse momento de transição 
evolutiva. 
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Ainda que as empresas entrevistadas tenham demonstrado 
algumas práticas, inclusive olhando para o CENE, tais esforços são 
ainda tímidos em termos de uma cultura de dados capaz de embasar 
a tomada de decisão. O status de preparação interna, pesquisa e 
contratação de fornecedores, assim como os ainda pueris, mas 
existentes investimentos no maior potencial do Big Data, (o CENE), são 
uma transformação evolutiva em direção ao conhecimento mais 
profundo do consumidor.  

O processo de coleta e análise dos dados neste estudo 
possibilitou entender o atual cenário de uso de dados não-
estruturados com o que se denominou de “evolução do Data Culture”. 
Diferentemente do inicial objetivo do pesquisador, o cenário do uso 
estratégico do CENE foi percebido mais como uma intenção do que 
uma realidade gerencialmente consolidada. Essa constatação levou 
este artigo menos a uma constatação de performance (FRÖSÉN, J. et 
al., 2016), e mais para uma identificação dos métodos de adaptação e 
capacidades em construção (DAY, 2011). Conhecendo essa condição 
apresentada pelas empresas estudadas, poderia tornar-se possível 
antecipar capacidades tecnológicas e institucionais, diminuindo 
frustrações frente à condição de ainda não estar absorvendo todo o 
potencial do Big Data (DAVENPORT; BEAN, 2018). Dessa forma um dos 
achados possíveis, foi um padrão organizacional que sistematizado na 
Fig. 1, pode se tornar um apoio no preenchimento dos principais gaps 
de capacidades nas empresas estudadas. Uma espécie de estrutura 
geral (da base ao topo), com sete etapas para a efetiva implantação 
do Data Culture: 
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Figura 1 - Etapas do processo de implantação do Data Culture. 

 
 
Foi utilizada a metáfora da escada como um elemento visual, 

pois representa etapas de modo hierárquico, numa complexidade 
crescente de um processo bottom-up. Sistematicamente foi 
observado nas entrevistas as dificuldades e boas práticas das 
empresas estudadas, em que se apresentou um padrão de 
capacidades em: 1. Construir um repositório de dados; 2. Selecionar 
fornecedores e parceiros operacionais; 3. Ter claro os porquês, ou 
quais os propósitos no uso específico do Big Data; 4. Pensar o perfil do 
RH estratégico; 5. Identificar as fontes do insumo informacional; 6. 
Padronizar os fluxos de distribuição; 7. Estratégia e ação outside-in.  
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DIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: SOBRE O QUE, DE FATO, 
ESTAMOS FALANDO? 

 Patrícia M. Pérsigo 
Daiane Scheid 

Jones Machado 
 

Desde os primeiros momentos de existência de uma 
organização, ela precisa estabelecer relacionamentos e tomar posição 
no mercado em que atua. Nesses relacionamentos, encontram-se 
diversos públicos e, consequentemente, um mercado consumidor 
muitas vezes formado por grupos considerados diversos e 
minoritários. De acordo com o IBGE20, somos mais de 208 milhões de 
pessoas em 26 estados da confederação. Estados de norte a sul que 
receberam e recebem uma população diversa em hábitos, costumes e 
cultura. No somatório dessas particularidades, forma-se a sociedade 
brasileira, diversa e plural, apresentando em sua composição, 
aproximadamente, 52% de mulheres, 54% de negros declarados e em 
torno de 24% de pessoas com algum tipo de deficiência. Além disso, 
também se observa um número crescente de idosos, assim como da 
população LGBT. 

Ao tomar conhecimento da diversidade que compõe a 
população brasileira, é possível atentar também para os equilíbrios 
e/ou desequilíbrios aí existentes. A distribuição de renda, a inserção 
no mercado de trabalho, a escolaridade, a composição familiar. São os 
indivíduos dessa sociedade, a partir dessas características, que irão 
compor a força de trabalho das organizações.  

                                                                    
20 Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/\noticia/2018/07/25/populacao-
brasileira-chegara-a-233-milhoes-em-2047-e-comecara-a-encolher-aponta-
ibge.ghtml> Acesso em: 27 de julho de 2018. 
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Tomando o ambiente organizacional como local de 
convivência, formado por um conjunto de indivíduos que conjuga 
esforços visando à oferta de produtos/serviços para outro tanto de 
pessoas, constitui-se aí um espaço de encontro da diversidade 
populacional. Algumas vezes, tornam-se locais conflitivos, justamente 
em função da convivência de diversos hábitos, costumes e identidades 
de forma muito próxima. Na perspectiva da administração 
organizacional, cabem alguns questionamentos, como identificar 
e  gerenciar os conflitos? De que forma equilibrar as diferenças? Ou 
como representar-se perante o mercado consumidor, organizações da 
sociedade civil, imprensa e governo? 

Quando passamos à perspectiva da comunicação, essas e 
outras tantas questões também são válidas. Tomando-a como 
mediação, construção e disputa de sentidos, então tratar sobre 
comunicação estratégica no contexto de diversidade nas organizações 
demanda, inicialmente, compreender a complexidade do conceito. 
Temos, assim, o objetivo deste capítulo, que é contextualizar e indicar 
caminhos para uma discussão embasada, ciente das nuances que a 
diversidade desvela.  

Primeiramente, realizamos uma retomada histórica dos 
primeiros movimentos pró-diversidade, para, em seguida, buscarmos 
uma compreensão do conceito, bem como a sua inserção no ambiente 
organizacional.  
 
Diversidade em um resgate histórico 
 

Debater sobre diversidade no Brasil demanda, 
necessariamente, compreender raízes históricas e sociais que acabam 
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por sustentar determinadas posições naturalizadas ou até mesmo 
invisíveis a um olhar descuidado ou menos avisado.  

 
 Os brasileiros valorizam sua origem diversificada, 
incluindo as raízes africanas, presentes na música, 
alimentação, no sincretismo religioso. Mas é uma 
sociedade estratificada, em que o acesso às 
oportunidades educacionais e às posições de prestígio 
no mercado de trabalho é definido pela origem 
econômica e racial. (FLEURY, 2000, p. 19) 
 

     No contexto nacional, as práticas de diversidade iniciaram, na 
maioria das vezes, a partir de pressões das multinacionais que 
mantinham as suas subsidiárias aqui. Dessa forma, foram sendo 
testados e implantados os primeiros programas de diversidade nas 
organizações. Por outro lado, principalmente nos EUA e no Canadá, 
essas práticas tiveram as suas raízes na legislação de cada país, isto é, 
foram imposições legais desses países para que as empresas atuassem 
em seus territórios. É importante destacar que todo esse movimento 
não se deu do dia para a noite ou pela simples vontade de alguém, 
mas a partir movimentos sociais atuantes nas duas localidades.  
     A história mostra que Martin Luther King foi um ativista e um 
dos principais líderes do movimento negro contra a discriminação 
racial nos Estados Unidos, lutou por melhores salários e condições de 
trabalho. Em 1963, foi publicado o livro "A mística feminina" de Betty 
Friedan. Nele, a autora denunciava a desigualdade de gênero e 
defendia ideias feministas de independência (SILVA, 2019). Outro 
movimento efervescente da época foi a chamada Rebelião de 
Stonewall, ocorrida em junho de 1969, em Nova York.  Prisões da 
população americana LGBT, assim como “batidas” policiais em bares 
eram comuns nessa época, porém foi num bar chamado Stonewall, 
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em que ocorreu uma das primeiras resistências deliberadas aos 
abusos da polícia e pelos direitos LGBT.  

A história americana também foi marcada profundamente 
pela promulgação do Civil Rights Act, em 1964. Esse ato, proposto, 
inicialmente, por John Kennedy, celebrava o fim, pelo menos de forma 
jurídica, da segregação em locais públicos e bania a discriminação no 
trabalho baseada em raça, cor, religião, sexo ou origem. Aqui, já 
percebemos um embrião legal de tolerância à diversidade. Essa 
legislação também estimulava "as empresas contratadas pelo governo 
a aderirem às ações afirmativas no intuito de garantir igualdade de 
oportunidade para membros de minorias e deficientes físicos" (ALVES 
E GALEÃO-SILVA, 2004, P. 22).  
      Vale destacar também que, anos antes, em 1948, era promulgada 
a  Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)21, em Paris. 
Trata-se de um período pós Segunda Guerra Mundial, em que diversos 
países da Europa vivenciavam o seu pior momento, arrasados pela 
barbárie de disputa, assistiam à degradação humana de seu povo.  

Embora não seja um documento obrigatório, a DUDH serviu 
como base para elaboração de diversas outras leis e tratados nos mais 
diferentes países do mundo. Cada país acabou concebendo a sua 
própria Constituição Nacional a partir dos ideais da DUDH no intuito 
de buscar a paz, a democracia e fortalecendo os Direitos Humanos. 
Aquele foi  

 
[...] um momento inaugural de uma nova etapa de 
desenvolvimento global, acompanhada por outras 
convenções, em particular as da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Diversos acordos, 

                                                                    
21 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/> Acesso 
em: 10 de setembro de 2019. 
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nesse sentido, demarcam os compromissos globais de 
enfrentamento dos processos de exclusão social e 
discriminação presentes na dinâmica contemporânea 
do mundo capitalista (AGUERRE, 2019, p. 19-20).  
 

     Tendo tomado conhecimento dos históricos debates a 
respeito dos Direitos Humanos e interpretando-os como cenário das 
discussões de diversidade, trazemos, então, as nossas reflexões para 
a contemporaneidade. Pesquisadora paulista auxilia na compreensão 
do termo ao mencionar que:  
 

Há diversos aspectos a serem considerados ao se 
pensar no que significa diversidade: sexo, idade, grau 
de instrução, grupo étnico, religião, origem, raça e 
língua. Mamman (1995) e Nilson (1997) assumem 
também que o conceito de diversidade cultural inclui 
não somente a raça e o sexo, mas também grupos 
étnicos, região de origem, idade e etc. (FLEURY, 2000, 
p. 20).  

 

No mesmo sentido, temos também outro esclarecimento que 
chama a atenção para a necessidade de ampliarmos a ideia de 
diversidade. É preciso atentar igualmente para "idade, história pessoal 
e corporativa, formação educacional, função e personalidade" 
(THOMAS, 1991 apud NKOMO E COX JR., 1999, p. 334-335). Os autores 
associam a diversidade intimamente relacionada com a identidade do 
indivíduo e ainda evidenciam que, mesmo no ambiente 
organizacional, ele descortinará outras perspectivas de diversidade 
como: o tempo de serviço na organização, os papeis assumidos 
internamente, a liderança formal ou informal, status de acesso ou não 
à alta administração da organização (THOMAS, 1991, apud SILVA, 



 

   
110

2019). Neste sentido, seguimos com a discussão, debatendo, no 
próximo tópico, a diversidade no contexto organizacional.  

 
Diversidade nas organizações 

 
"Negócios voltados para o público LGBT fazem sucesso e 

dinheiro"22, "Cresce mercado voltado para a terceira idade"23, "Marca 
de moda Afro-Brasileira cresce 300% e investe em ações 
socioculturais"24. Esses breves recortes noticiosos deixam explícito o 
contexto mercadológico contemporâneo, marcado pela exaltação da 
diversidade como algo determinantemente vantajoso aos negócios. A 
tradicional revista Exame, a partir de 2019, passou a publicar o Guia 
Exame de Diversidade25. Mas por que tamanha mobilização? Será algo 
tão simples de aplicar como parece? 

Nesse cenário, destacamos algo que não é novo, mas sempre 
importante lembrar: a necessidade de olhar atento ao micro e macro 
ambiente organizacional. Essa é uma recomendação que se aplica 
tanto à gestão da diversidade nas organizações quanto à comunicação 
delas. Entendemos os dois campos estando lado a lado justamente 
                                                                    
22 Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Disponível em: 
<https://revistapegn.globo.com/Videos/noticia/2018/06/negocios-voltados-para-o-
publico-lgbt-fazem-sucesso-e-dinheiro.html> Acesso em: 25 de setembro de 2019. 
23 Jornal do Comércio. Disponível em: 
<https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2018/07/639519-
cresce-mercado-voltado-para-a-terceira-idade.html> Acesso em 25 de setembro de 
2019. 
24 Portal Sebrae. Disponível em: 
<https://sebraeinteligenciasetorial.com.br/produtos/casos-de-sucesso/marca-de-
moda-afro-brasileira-cresce-300-e-investe-em-acoes-
socioculturais/5a01dcf64b5dd61900cae866> Acesso em: 25 de setembro de 2019.  
25 Disponível em: < https://exame.abril.com.br/negocios/as-empresas-premiadas-
pelo-guia-exame-de-diversidade-2019/> Acesso em 01 de setembro de 2019. 
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pela força de mediação e de construção de sentidos com potencial 
transformador advindo da comunicação.  

Frente à competitividade e dinamicidade atual, a 
comunicação profissionalizada vai além do planejamento de 
mensagens e campanhas atentas aos diversos públicos, é necessário 
compreender o seu papel estratégico como forma de equilibrar e 
prever a representatividade dos diversos grupos que compõem a 
sociedade no ambiente das organizações. Somando-se a essa ideia, ela 
também se mostra diretamente implicada no que se refere às relações 
de comunicação entre organização e seus diversos públicos. Iniciativas 
como campanhas, eventos, posicionamento social, interação e debate 
passam, ou deveriam passar, pela atuação profissional da 
comunicação empresarial. Trata-se de construção de relacionamentos 
estratégicos, imagem e reputação coerentes.  

França (2008) é enfático ao afirmar que a atuação dos 
comunicadores depende em grande parte do gerenciamento dos 
relacionamentos organizacionais, assim como da observação e 
acompanhamento detido das diferentes formas de organização da 
sociedade. "Portanto não basta analisar o novo. É preciso prever como 
se trabalhar com o novo, notadamente no campo da ciência social 
aplicada em que se insere a comunicação social [...]” (ibid p. VII).  O 
pensamento do autor estabelece relação próxima entre a necessária 
atenção aos movimentos de uma dada sociedade e o caminho que 
será escolhido pela organização para gerir os relacionamentos com 
seus variados públicos. Mas, de forma mais precisa, como podemos 
entender os públicos e qual a sua relação com a diversidade?  

Para França (2008, p. XVIII apud WILCOX, 2001, p. 249) os 
públicos não são "um todo monolítico, ao contrário: 'é uma mescla 
complexa de grupos com diversos enfoques culturais, étnicos, 
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religiosos e econômicos, e cujos interesses às vezes coincidem e outras 
vezes entram em conflitos". Justamente por compreender essa ótica 
de públicos que se torna necessário aprofundar os conhecimentos a 
respeito de suas características, hábitos e costumes, descortinando, 
assim, certos estereótipos acerca da diversidade. 

Serrano (2007) comenta que, inicialmente, refletir sobre os 
públicos organizacionais demanda compreender a diversidade em sua 
complexidade. É muito simples pressupor que os públicos estão 
divididos em determinados grupos por gênero, idade, religião ou 
atributos físicos; porém contemplar precisamente a diversidade do 
público seria apenas isso? 

 
A diversidade pode ser categorizada em duas 
dimensões: a) a primária, que reúne características 
inatas, imutáveis e centrais para a formação da 
identidade do indivíduo, sobre as quais a pessoa tem 
pouco ou nenhum controle, como gênero, raça, idade, 
atributos físicos; b) secundária, que reúne 
características que podem ser modificadas ao longo da 
vida que, embora exerçam influência na autoestima e 
na autodefinição do indivíduo, não alteram o núcleo 
principal de sua identidade. Essa dimensão é 
representada por fatores como experiência, formação, 
estado civil, localidade, educação, renda, experiência 
militar, crenças políticas. (SERRANO, 2007, p. 50 apud 
LODEN E ROSENER, 1991).  
 

     Ao promover programas e políticas de diversidade, a partir 
apenas de uma abordagem primária, faria com que as organizações 
atuassem em um nível superficial da questão. A comunicação 
organizacional estaria contemplando em suas estratégias e esforços 
certas generalizações apressadas e vulgares no contexto social. Algo 
como a reprodução de modelos existentes, não necessariamente 
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correspondentes com o contexto a que se pretende atuar. Dessa 
forma, não contribuiria com uma transformação social de fato, atenta 
aos Direitos Humanos, à cidadania e a uma imagem correspondente à 
identidade organizacional. Martinez (2013) chama atenção para o fato 
de que a diversidade primária causa impactos (tanto positivos, neutros 
ou negativos) na socialização inicial, enquanto a secundária desvela-
se ao longo do tempo, com a convivência. 

Essa observação salienta o fato que é preciso estar atento às 
fontes da diversidade e, a partir daí, traçar estratégias, programas e 
políticas organizacionais. Justamente pelo destaque de Martinez 
(2013), entendemos que a necessidade da diversidade faz parte dos 
valores organizacionais. Não se trata de uma campanha publicitária 
para o dia dos namorados, por exemplo, mas se trata de viver e 
reforçar tanto no dia a dia interno, quanto no amparo às decisões do 
negócio.   

"Confundir fonte e conceito implicaria na possibilidade de 
gerar conclusões sobre uma pessoa a partir de inferências baseadas 
em generalizações de uma característica do grupo ao qual pertence e 
pode provocar estereótipos" (SERRANO, 2007, p. 51 apud 
HANASHIRO, 2007). Nesse cenário, inserem-se também as relações de 
poder que movem toda e qualquer organização. Caso a diversidade 
seja utilizada apenas como “vitrine” (FLEURY, 2000), não teremos a 
inclusão do diverso, mas a obrigação de convivência, o que prejudica 
muito o clima organizacional. 
    Podemos afirmar que a situação de programas de diversidade 
em nível primário provocando/estimulando a geração de estereótipos 
é um fundo falso e débil que deve ser evitado pelas organizações. Por 
esse ângulo, fica evidenciado o papel estratégico da comunicação. 
Como uma função gerencial, o processo comunicativo organizacional 
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necessita deter-se em apurar, veicular e interpretar minuciosamente 
tanto os atores sociais, quanto o ambiente social, a fim de posicionar 
a organização nesse contexto (OLIVEIRA E PAULA, 2007). Esse 
posicionamento coerente resultará em ganhos de imagem e 
reputação.  
  
Para seguir o debate: algumas reflexões 
 

A presença social de uma organização será em ampla medida o 
reflexo do clima e ambiente interno. Pesquisas americanas relatam o 
desenvolvimento de três etapas que marcam diferentes iniciativas de 
diversidade nas organizações. O quadro, que segue, resume-as.  

 

 
Quadro 1 - Serrano (2007, p. 54), a partir de Thomas Jr. (1990) e Hanashiro e Godoy 

(2004). 
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Em síntese, tratando-se de diversidade, é possível verificar 
diferentes momentos de abordagem/entendimento do tema pelas 
organizações. Não se trata de considerar os estágios mencionados 
como um progresso linear, mas como diferentes pontos de 
maturidade e reflexão organizacional. Lembramos que não é nossa 
intenção aqui "padronizar" o entendimento de diversidade (o que 
seria, no mínimo, contraditório com a perspectiva diversa), mas 
apontar caminhos e referências que já tratam do assunto há mais 
tempo, principalmente no âmbito internacional.  
 Depreendemos que é preciso tratar a gestão da diversidade 
como um ideal a ser buscado nas práticas diárias das organizações e 
como algo que, na maioria das vezes, demandará mudanças de 
comportamento. Dessa maneira, não se trata do esforço de apenas 
uma área, mas de uma conjunção de esforços, sendo assim, um 
conjunto de saberes coordenados e alinhados aos propósitos do 
negócio empresarial.  
 Para além do argumento financeiro-mercadológico, a gestão 
da diversidade também deve ser entendida a partir de perspectivas 
mais amplas. É isso que defendem Thomas e Ely (1996) ao provocarem 
às organizações quanto ao seu papel na construção de uma sociedade 
mais inclusiva e de busca da justiça social, não somente pela atuação 
política, mas, inclusive, pela atuação empresarial.  
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A QUESTÃO DA DIVERSIDADE LGBT NOS CAMPOS DE 
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E RELAÇÕES PÚBLICAS 

 
Ricardo Gonçalves de Sales 

 
A questão da diversidade no ambiente de trabalho e na 

comunicação tem mobilizado algumas organizações nos últimos anos. 
A maior presença nas empresas - mas também o registro de algumas 
ausências - de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, 
população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis), 
diferentes gerações e outros grupos ensejam discussões sobre 
preconceito e igualdade de oportunidades.  

Algumas organizações que atuam no Brasil, atentas a este 
cenário, têm se articulado para revisar suas políticas de recrutamento 
e seleção, investir em treinamento, tornar mais plural sua 
comunicação e aumentar em seus quadros a representatividade de 
grupos historicamente excluídos. Entretanto, este debate não é novo 
e tem raízes ainda nos anos 1960, com as demandas de 
reconhecimento de representantes de grupos minorizados26, que 
tomaram as ruas dos Estados Unidos e Europa - sobretudo, embora 
não exclusivamente.  

O objetivo deste artigo é apresentar um breve resgate desta 
discussão e também tratar do que as áreas de Comunicação 

                                                                    
26 O termo “minorizados” é utilizado por Ferreira (2006) em substituição a “minorias”. 
A troca procura acentuar os expedientes político-econômicos que deslegitimam 
determinados grupos, que, muitas vezes - como é o caso das mulheres e dos negros e 
pardos no Brasil – constituem a maior parcela da população. Nem sempre são 
minorias em termos numéricos, mas, também quando o são, têm alguns de seus 
direitos ignorados, sobretudo por não ocuparem os espaços de poder e de 
representação social – o que inclui o mercado de trabalho formal. 



 

   
117 

Organizacional e Relações Públicas têm publicado sobre diversidade, 
observando, de forma mais detida, a temática LGBT.  

 
Diversidade Nas Organizações 

 
O assunto diversidade nas organizações aparece como 

interesse da área de administração de empresas há pelo menos 
quarenta anos. Em 1978, a Academy of Management Review, 
importante veículo de divulgação científica, publicou seu primeiro 
artigo sobre o tema (MENDES, 2005). O texto tratava da questão 
racial e propunha um debate que vinha na esteira das discussões 
sobre direitos de minorias que aconteciam nos anos 1960, 
sobretudo nos Estados Unidos e na Europa.   

Nos anos 1980, a diversidade começou a ser compreendida 
como objeto de gestão e surgiram treinamentos específicos, além 
de questionamentos sobre a representatividade de determinados 
grupos nas posições de comando nas organizações (DONOVAN; 
KAPLAN, 2014). Além disso, a partir daquela década, houve 
associação mais imediata da presença da diversidade nas empresas 
a incremento de resultados, aumento da criatividade, diminuição 
do rotatividade e melhora do clima organizacional (THOMAS JR., 
2002). Segundo Jamille Pereira (2008), um dos fatores mais 
relevantes para o surgimento da diversidade como tecnologia de 
gestão foi o contexto econômico nos Estados Unidos. As políticas 
neoliberais do governo de Ronald Reagan deram menos atenção às 
ações afirmativas aprovadas nos anos 1960, o que gerou nas empresas 
a necessidade de encontrar formas de lidar com o assunto. De acordo 
com Darcy Hanashiro e Claudio Torres (2010), na década de 1980, a 
questão passou a ter notoriedade no campo dos estudos 
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organizacionais, e a literatura sobre o tema no contexto das 
organizações cristalizou-se como uma área de estudo em administração 
nos Estados Unidos. 

Com a virada para os anos 1990 e com o avanço da 
globalização econômica, as organizações se viram diante do desafio 
de se relacionar com diferentes públicos, como, por exemplo, 
empregados das filiais ao redor do mundo, consumidores, 
fornecedores ou comunidades afetadas por sua atuação. Como 
pano de fundo, fortaleceu-se o seguinte questionamento: como se 
relacionar, antecipar demandas e atender expectativas de pessoas 
tão diferentes se o grupo que trabalha na organização não for 
representativo e capaz de interpretar a diversidade existente na 
sociedade? Além disso, o avanço das políticas neoliberais gerou 
uma redefinição do papel do Estado, que passou a convocar 
parcerias com a iniciativa privada. Esse movimento levou ao 
fortalecimento do discurso da responsabilidade social, ainda hoje 
atrelado às práticas de diversidade (TEIXEIRA, 2011). Autores como 
Taylor Cox (1994), Thomas e Ely (1996) e Thomas Jr. (2002) 
passaram a publicar livros e artigos, inclusive em periódicos como 
a Harvard Business Review, lançando as bases da diversidade como 
ferramenta de gestão.  

As práticas de diversidade chegaram ao Brasil nos anos 
1990, inicialmente em filiais de multinacionais norte-americanas, 
que passaram a reproduzir localmente as políticas desenvolvidas 
na matriz (FLEURY, 2000). Na academia, Pedro Jaime (2015) 
localizou o texto de Maria Tereza Leme Fleury, “Gerenciando a 
diversidade cultural: experiências de empresas brasileiras”, 
publicado em 2000 na Revista de Administração de Empresas, da 
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, como um dos trabalhos que 
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deu início às reflexões teóricas na área de administração sobre o 
assunto no Brasil.  
 
Diversidade LGBT, Comunicação Organizacional E Relações Públicas 
 

A temática da diversidade aparecia já em 1992 como um dos 
Dez Princípios da Comunicação Excelente elencados por James Grunig 
et al., como resultado do Excellence Study, maior estudo já realizado na 
área de Relações Públicas no mundo 

Além de Grunig e seus colegas pesquisadores, o assunto 
também foi tratado no âmbito da Comunicação Organizacional e das 
Relações Públicas por Chan (2017), Ciszek (2017), Edwards (2014), 
Tindall e Waters (2012), entre outros.  

Pesquisando a questão LGBT, Chan (2017) aponta que o tema 
surgiu pela primeira vez associada aos estudos de Comunicação em 
1981, com o texto Gay Male and Lesbian Communication, de J.W 
Chesebro. Desde então, nos Estados Unidos, o assunto se 
institucionalizou no campo da Comunicação e hoje as três principais 
associações norte-americanas, The National Communication 
Association, The International Communication Association e The 
Association for Education in Journalism, contam com divisões de 
estudos LGBT. 

Chan (2017) revisou artigos relacionados à questão LGBTQ27 
publicados de 2010 a 2015 nos principais periódicos de Comunicação 
dos Estados Unidos. Entre os 237 trabalhos analisados, o autor 

                                                                    
27 Nos Estados Unidos é comum que se utilize a sigla “LGBTQ”, considerando a maior 
expressão e visibilidade dos estudos/ativismo queer.  
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observou a predominância das temáticas relacionadas exclusivamente 
aos gays (21,9%), pessoas trans (10,5%) e lésbicas (8,9%).  

Na divisão por regiões geográficas, a América do Norte aparece 
em primeiro lugar, com 65% dos trabalhos dedicados aos fenômenos 
de Comunicação e sua associação com a comunidade LGBTQ nos 
Estados Unidos e Canadá. A América Latina surge em último lugar 
(0,4%), atrás da África (3,4%) e da Austrália (7,2%). 

O objeto de interesse da maior parte dos artigos é a produção 
audiovisual, a ficção televisiva, as notícias e as redes digitais. O autor 
não classificou a Comunicação Organizacional e as Relações Públicas, 
mas existe a possibilidade que elas tenham aparecido nos artigos 
relacionados com os meios de comunicação e também práticas 
comunicativas não especificadas (34,6% do total).  

A pesquisadora Natalie Tindall (2013) acredita que as questões 
LGBT têm sido negligenciadas por acadêmicos das áreas de Marketing, 
Propaganda e Relações Públicas. A autora acredita que estes são 
subcampos da Comunicação particularmente resistentes a publicar 
pesquisas sobre o assunto. 

Tindall e Waters (2012) utilizaram a teoria queer para estudar 
as trajetórias de carreira de homens gays profissionais de Relações 
Públicas. Todos os profissionais que participaram da pesquisa 
compartilharam experiências de preconceito no ambiente de trabalho. 

Além disso, reforçaram a existência de opressões apontadas 
pelos estudos queer, como a heteronormatividade dominante nos 
ambientes organizacionais, e a preocupação com a possibilidade de ver 
suas carreiras limitadas por conta da orientação sexual.28 

                                                                    
28 Tindall e Waters (2012) utilizam a expressão “lavender ceiling” (teto de lavanda) 
para explicar as barreiras invisíveis que podem frear a carreira de pessoas LGBT. O 
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A este propósito, mas com o foco na questão de gênero, 
também refletiram Larissa Grunig et. al. (2001) no livro Women in 
Public Relations: how gender influences practice. As autoras estudaram 
evidências de “teto de vidro”, disparidades salariais e outras questões 
envolvendo a presença das mulheres no campo das Relações Públicas. 
Elas também estudaram a correlação entre valores atribuídos por elas 
ao feminino (como cooperação, respeito, justiça, sensibilidade e 
intuição) à prática de Relações Públicas.  

Pesquisando movimentos ativistas, Erica Ciszek (2017) chama a 
atenção para o seguinte paradoxo: o movimento LGBT nos Estados 
Unidos elencou conquistas graças ao uso de práticas e técnicas de 
Relações Públicas para persuadir a opinião pública e a esfera política. 
Ao mesmo tempo, a área de Relações Públicas, como campo de 
pesquisa, só recentemente, nos Estados Unidos, passou a dar mais 
atenção aos estudos que envolvem gênero e sexualidade 

A mesma questão havia sido levantada por Mundy (2013), que 
estudou de que modo organizações a favor dos direitos LGBT 
conseguiam legitimidade e compreensão dos públicos para os temas 
que defendiam. O autor percebeu que representantes do movimento 
LGBT faziam uso de práticas de Relações Públicas, como a comunicação 
estratégica e as técnicas de advocacy29 para lidar com a opinião pública.  

Lee Edwards (2014, p.5, tradução nossa) aponta que a ideia de 
diversidade em Relações Públicas costuma estar relacionada a 
“variedade”, na qual “o nível de diversidade na profissão é 

                                                                    
termo é uma adaptação do “glass ceiling”, o teto de vidro, que costuma ser 
mencionado nos estudos sobre gênero e mundo do trabalho.  
29 Advocacy é um termo sem tradução precisa em português que identifica o processo 
de informar e influenciar tomadores de decisão, por meio de conscientização e 
engajamento de outros atores da sociedade.  
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determinado pela variedade de públicos que precisam ser atingidos”. 
Ou seja, existiria a noção de que profissionais “diversos” seriam mais 
habilitados a traçar estratégias de comunicação com aqueles que 
compartilham de sua mesma identidade.  

Vardeman-Winter e Tindall (2010) já apontavam este fato 
criticando as limitações de carreira que tal ideia pode representar se, 
por exemplo, relações-públicas negros forem considerados aptos a 
dirigir mensagens somente àquelas pessoas de seu mesmo grupo 
racial. 

Edwards e L’Etang (2013) apontam que trabalhos que partem 
de uma perspectiva queer ou LGBT na área de Relações Públicas são 
escassos. Segundo as autoras, mesmo abordagens feministas ou 
foucaultianas não superam o binarismo de gênero ou a 
heteronormatividade.  

Entre as poucas publicações sobre questões de gênero e 
sexualidade no campo das Relações Públicas, está uma edição especial 
do periódico acadêmico PRism, de 2010. Nesta revista, Elmer (2010) 
apresenta um trabalho autoetnográfico para tratar do papel dos 
homens numa profissão notadamente feminina. Johnston (2010), por 
sua vez, aborda como as mulheres relações-públicas são representadas 
na produção ficcional televisiva, e Fitch e Third (2010) argumentam 
sobre a necessidade de incrementar as discussões sobre gênero entre 
acadêmicos e profissionais do campo.  

Em relação à produção brasileira sobre diversidade nas áreas 
de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, o tema foi 
endereçado por Ricardo Gonçalves de Sales (2008, 2017), em 
monografia de conclusão de curso e dissertação de mestrado, ambas 
defendidas na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo (ECA/USP). 
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Para atestar a existência de outros trabalhos, fizemos uma 
pesquisa nos acervos de 2012 a julho de 2017 de duas revistas 
acadêmicas do campo, Organicom, da ECA/USP, e Comunicologia, da 
Universidade Católica de Brasília.  

Em 2014, a revista Organicom teve uma edição especial 
dedicada ao tema interculturalidade, organizações e comunicação 
editada por Ferrari. Nela, destacamos a entrevista de Krishnamurthy 
Sriramesh sobre Relações Públicas e multiculturalidade, os textos de 
Wellington Teixeira Lisboa, sobre fluxos migratórios e empresas 
brasileiras, e de Pedro Jaime de Coelho Jr, sobre o debate 
antropológico em torno dos temas cultura e diversidade. Coelho Jr 
(2014) sinaliza para o fato de que não existem culturas nem 
organizações já prontas, mas estruturas que se modelam e (re) 
adquirem significados entre os seus membros a partir do processo de 
comunicação, inclusive.  

A Comunicologia, por sua vez, não publicou nenhum artigo 
sobre diversidade, questões LGBT ou pesquisas que façam uso da teoria 
queer. Em 2018, houve um progresso significativo: diversidade foi o 
tema central do congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores 
em Comunicação Organizacional e Relações Públicas (ABRAPCORP); a 
questão de gênero orientou os trabalhos do Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação (INTERCOM), e a pauta de direitos humanos, 
com enfoque também na questão da diversidade, norteou os diálogos 
do Seminário Internacional de Comunicação Organizacional (SICO). 

Como pode ser observado, a partir deste levantamento, ainda 
é relativamente pequena, porém, a produção sobre diversidade LGBT 
associada ao campo da Comunicação Organizacional e das Relações 
Públicas, e as pesquisas existentes estão concentradas em países da 
Europa e nos Estados Unidos.  



 

   
124 

Considerações Finais 
 
Este artigo tratou de resgatar brevemente a gênese da 

discussão sobre diversidade nas organizações e apresentar de que 
forma este debate, sobretudo da temática LGBT, tem aparecido na 
literatura acadêmica de Comunicação Organizacional e Relações 
Públicas. 

Consideramos positivo que a discussão sobre diversidade 
tenha ganhado espaço no País nos últimos anos, como demonstram 
as políticas de algumas organizações e a produção da academia. É 
preciso, porém, que mais empresas, de diferentes culturas, portes e 
regiões, se engajem em práticas de equidade no mundo do trabalho. 
Mais do que estratégia de gestão ou aposta em retornos financeiros, 
trata-se de uma obrigação ética num país notadamente desigual, 
machista, racista e LGBTfóbico. 

É a pesquisa científica, porém, quem melhor tem condições de 
propor à sociedade um debate crítico e mais isento da ideologia de 
gestão, uma vez que alguns estudos elaborados por consultorias 
comerciais insistem em associar a valorização da diversidade 
exclusivamente ao pragmatismo do mercado, como se tais práticas só 
se justificassem na medida em que adicionam valor ao negócio. As 
discussões precisam ir além disso e crescer em medida proporcional à 
importância que têm o reconhecimento, o respeito e o acesso a 
oportunidades no mundo atual. 

Como agenda de pesquisa, cremos que é importante 
aumentar a produção nacional sobre diversidade e inclusão nas 
organizações nas áreas de Comunicação Organizacional e Relações 
Públicas, sobretudo a partir de trabalhos com uma perspectiva 
interseccional, que articule as diversas dimensões da diferença. 
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REFLEXÕES SOBRE INCLUSÃO RACIAL NAS ORGANIZAÇÕES: 
PRODUÇÃO DE SENTIDO SOBRE DIVERSIDADE 

 
Marcus Vinícius de Jesus Bomfim 

 
Tomamos a gestão da diversidade como um desafio às 

organizações em resposta a uma série de mudanças nos ambientes 
socioinstitucionais e socioeconômicos, como problematiza Grunig 
(2009) ao indicar que as organizações responsáveis assumem as 
consequências da influência que exercem sobre seus públicos, e de 
forma mais abrangente, com a sociedade. 

Diante de uma sociedade plural e diversa, as organizações 
estão empreendendo mais ações estratégicas para renovar sua 
relevância e presença social, tornando seus negócios, produtos e 
serviços mais próximos dos valores de seu público consumidor - este, 
tenta ser mais crítico e seletivo diante das ofertas das organizações. 
Enquanto sujeitos coletivos e, portanto, construídos a partir de uma 
visão compartilhada - têm manifestado por processos culturais uma 
demanda relacional mais intensa e em fluxo constante de 
ressignificações nas interações sociais com as organizações e com 
quem as constituem. 

De maneira clara, afirmamos aqui que as ações em torno da 
diversidade que vem sendo implementadas pelas organizações tem 
como viés principal o ajuste e a conformidade a novos padrões de 
comportamento e atitudes de parcelas significativas da sociedade, do 
que efetivamente uma mudança nas prioridades organizacionais e sua 
equalização da ideia de uma razão social.  

Lacombe (2012) sistematiza o comportamento organizacional, 
reconhecendo a pluralidade das áreas do conhecimento. Ele define o 
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clima organizacional como reflexo do grau de satisfação do pessoal 
com o ambiente interno da empresa, sendo causa e consequência do 
comportamento de quem participa da organização. 

Precisamos distinguir, no complexo das ações de diversidade, 
o quanto o clima organizacional vem sendo influenciado 
positivamente ou negativamente nos processos de mudança e ou 
adaptação das variáveis causais, intervenientes e finais, conceituadas 
por Likert (1971) e dispostas por Lacombe (2012), ao observarmos o 
papel do gestor nesse processo, a principal delas, administrar 
diferentes variáveis e processos administrativos, mantendo a 
organização no rumo de sua razão sistêmica: cumprir metas, 
maximizar desempenho e aferir resultados. 

As variáveis causais são aquelas que definem as características 
básicas da organização. São independentes e quase sempre sob 
controle da organização, portanto, influenciam todas as demais, pois 
compõem os princípios organizacionais, estruturação em áreas e 
departamento, e estratégias para o negócio. As variáveis 
intervenientes estão alinhadas ao estado interno da organização e dos 
seus recursos humanos. Os valores estão aqui, pois caracterizam a 
identificação dos colaboradores com a organização. As variáveis finais 
ou de resultado final correspondem aos resultados financeiros e de 
produção de bens e serviços das organizações. Sendo assim, 
dependem das demais e, geralmente, são de fácil mensuração. 

Apresentamos, portanto, uma visão da entrada da diversidade 
no eixo de variáveis causais (constituição de uma política de 
diversidade) e no eixo de variáveis intervenientes (diversidade como 
valor). As implicações das entradas destas variáveis no sistema da 
organização exigirão de toda a gestão uma série de ajustes, o primeiro 
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deles, a nosso ver, é a produção de sentido sobre a diversidade na 
organização, como discorreremos neste trabalho. 
 
Produção de sentido sobre diversidade 

 
Para compreender os efeitos da diversidade no rol de variáveis 

causais e intervenientes em uma organização é preciso compreender 
o contexto social, econômico e cultural na contemporaneidade. 
Assumimos, portanto, o conceito de sociedade de consumo de 
Bauman (1999), quando o consumo de bens e serviços, além de bens 
simbólicos como ideias, conhecimentos, valores, opiniões, marcas e 
imagens não só nos classificam socialmente, como também formam 
nossa cultura. 

De acordo com Almeida, Paula e Bastos (2012, p.80), as 
organizações empresariais têm papel central na dinâmica de 
consumo, competem entre si por espaço simbólico e disputam a 
atenção de possíveis consumidores para seus produtos e serviços, na 
busca de ampliar a visibilidade pública e conquistar maior adesão à 
marca. 

Neste ponto, as organizações de forma consciente - e forçados 
a se adaptar a uma nova lógica de consumo para conformarem-se às 
novas dinâmicas sociais e econômicas - tem adotado a diversidade 
como uma estratégia de relacionamento junto aos seus stakeholders, 
para garantir visibilidade pública. Esta, dá a organização um espaço na 
vida coletiva, socialmente construída e partilhada, onde o interesse de 
coletividades - sendo a comunidade negra uma destas - uma 
permanência ampliada pela comunicação em suas vertentes digital, 
oral, impressa ou audiovisual - construída a partir das ideias e ações 
que as organizações passam sobre diversidade e inclusão. 
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Nesta rede de comunicação, a boa aceitação da sociedade 
sobre a gestão e as práticas de diversidade e inclusão racial que 
empreendem, depende de uma negociação com o ambiente interno e 
externo - o que requer a publicização de suas políticas, programas e 
estratégias como bens simbólicos, para equalizar a aceitação e 
interesse dos stakeholders. Criação de comitês de diversidade, 
publicações especiais, processos seletivos de estagiários e trainees, 
além de rankings e premiações cumprem bem este papel simbólico. 

A adoção de programas de diversidade como um todo, ou em 
específico de caráter étnico-racial, atendem não só uma visão de 
responsabilidade social, mas também de visibilidade pública, 
garantindo a percepção favorável sobre suas ações e comportamentos 
organizacionais. 

A nosso ver, a gestão da diversidade implica em processos de 
interações sociais e ressignificações de variáveis causais e 
intervenientes que dão à organizações a oportunidade de construir 
internamente processos que dão sentido sobre si e sobre o mundo de 
forma positiva, negociando com as coletividades, ditas como minorias, 
formando contextos partilhados para uma realidade processadas por 
atos comunicativos entre sujeitos em pretensa interlocução.  

A sociedade, de forma ampla, requer das organizações mais 
diversidade. A entrega das organizações caminha nesse sentido, 
porém não sem antes negociar internamente, mais e melhor, essas 
adaptações ao ambiente externo. Por isso, parte das estratégias de 
relacionamento com stakeholders busca validar práticas e 
experiências - daí a necessidade de rankings, seminários, pesquisas, 
premiações entre outros mecanismos que constroem significados 
para que a interlocução com os públicos em geral possam ser pautadas 
por informações e ações que criem sentido - pela aceitação das ações 
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de diversidade, pela negociação entre seus colaboradores e acionistas, 
por exemplo, da mudança organizacional, ou ainda pela negação e 
disputa da centralidade da narrativa diante da comunidade negra, 
ávida por mais inclusão. 
 
Gestão da diversidade e racismo institucional: posturas em xeque 

 
Mas como tornar o ambiente das organizações mais inclusivo, 

mirando a questão racial? Vale relembrar importante e severo 
apontamento de Sodré (2007) sobre diversidade, 
 

Diversidade é mais do que variedade de aparências, 
histórias e culturas; é a existência de valores atribuídos 
a determinados grupos, gerando estigma, estereótipo, 
preconceito e discriminação, ou seja, pressupõe 
julgamento de valor. O diverso, o diferente, é definido 
a partir da comparação com o que é consideração "a 
referência", "o universal" que, por ser colocado na 
condição de "modelo", se torna superior. (SODRÉ, 
2007, apud BENTO, 2017, p.34) 

 
Bento (2017) reforça este raciocínio ao afirmar que a 

necessidade de valorização da diversidade explicita a existência de 
processos de negação da multiplicidade de histórias, de trajetórias, de 
culturas dos grupos humanos. Um instigante desafio para as 
organizações, portanto, é rever sua cultura organizacional cuja 
modelagem sempre busca a unidade e torná-la, agora, mais plural. Eis 
outra chave da produção de sentido sobre a diversidade nas 
organizações: demonstrar que ela gera valor. 

No entanto, a gestão da diversidade no ambiente 
organizacional requer, de fato, não apenas o olhar econômico, mas 
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também ao promover o acolhimento das diferenças em equidade, 
reconhecer as profundas desigualdades históricas do nosso país, sem 
as quais refleti-las torna o esforço da diversidade menos socialmente 
responsável às organizações. 

Segundo Bento (2017), para a reversão do quadro de 
desigualdade, não bastam ferramentas institucionais - no sentido 
amplo para a sociedade - em termos de distribuição de renda, 
combate à pobreza, mas incluir nesse rol o racismo institucional que 
reproduza e naturaliza as hierarquias e a desigualdade, em particular, 
com recorte de raça e gênero. 

Destacamos na obra de Almeida (2018) um brilhante e 
importante trabalho ao demonstrar como os conceitos de raça e 
racismo são estruturantes no modo como estamos socialmente 
organizados e normalmente conformados a uma realidade de lógica 
excludente e que vem sendo historicamente alicerçada por meio da 
Filosofia, Ciência Política, Direito e Economia no modo de vida 
ocidental. 

Concordamos com Almeida (2018) sobre o racismo ter caráter 
sistêmico, um processo em que as condições de subalternidade e de 
privilégios que se distribuem entre grupos raciais se produzem nos 
âmbitos da política, da economia e das relações cotidianas. As 
organizações, como já vimos neste ensaio, são formadas por sujeitos. 
Portanto, também reproduzem de forma consciente ou inconsciente 
esta discriminação racial, cujas desvantagens ou privilégios se 
apresentam aos indivíduos que a compõem, a depender do grupo 
social ao qual pertençam. 

A discriminação tem, como requisito fundamental o poder, ou 
seja, a possibilidade do uso das diferentes bases de poder. Sem essas, 
não é possível atribuir vantagens ou desvantagens. Assim, a 
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discriminação poder ser direta ou direta (Almeida, 2018, p.25). Se não 
há dentro da organização a discriminação direta, isto é, o repúdio 
ostensivo a indivíduos ou grupos motivados pela condição étnico-
racial de forma tácita, o mesmo não podemos assegurar em relação a 
discriminação indireta, onde há relatos registrados na mídia e em 
outros trabalhos. 

A discriminação indireta se caracteriza pela ausência de 
intencionalidade explícita, mas ocorre, pois, a norma ou a prática não 
leva em consideração ou não pode prever de forma concreta seu 
impacto adverso. Isto, cabe a organização interessada na gestão da 
diversidade combater ao inserir o tema em suas variáveis causais e ou 
intervenientes. Lembra Almeida (2018) que podemos falar em 
discriminação positiva como a possibilidade de atribuição de 
tratamento diferenciado - como são as políticas de ação afirmativa em 
sentido amplo - a grupos historicamente discriminados ou 
prejudicados como correção de prejuízos e desvantagens. O cenário 
atual de processos seletivos para estagiários e trainees com recorte 
racial é exemplo. 

Por isso, defendemos que a concepção institucional do 
racismo, posto que não se resume a comportamentos individuais ou 
individualizados tão somente, mas são reconhecidamente fruto do 
funcionamento das instituições atuando em uma dinâmica, ainda que 
indiretamente, de desvantagens e privilégios.  

Acreditamos que as organizações têm essa capacidade de 
instituir, tanto quanto o Estado, processos que criam normas e 
padrões para a ação dos indivíduos moldarem seus comportamentos, 
preferências, sentimentos, valores e decisões. O racismo transcende 
os indivíduos, e posto o poder nas organizações, só existe de tal 
maneira porque a ordem social impõe regras e padrões racistas. 
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As violências estéticas, morais, anímicas e microagressões à 
negras e negros no ambiente interno implicaria às organizações adotar 
políticas que removam obstáculos conscientes e inconscientes para a 
ascensão de minorias sociais. Desta forma, produção de sentido 
exemplar favoreceria o debate e a visibilidade pública, daria exemplos 
de práticas internas e externas, além do acolhimento e mitigação de 
conflitos de classe, raça e gênero no ambiente de trabalho. As 
organizações, em sua gestão da diversidade, estão dispostas a 
posicionarem-se contra o racismo institucional? 
 
Paradigmas e estágios da inclusão racial nas organizações  

 
A gestão da diversidade deve caminhar para discussão e ações 

concretas em torno do reconhecimento de que é preciso que as 
organizações sejam reflexo da sociedade no seu tempo. Hoje, isso 
implica em reconhecer direitos de grupos historicamente excluídos na 
sociedade. 

Porém, não se trata apenas de colocar dentro da organização 
representantes desses grupos sociais, sem pensar no processo que 
Galery (2017) exemplifica ao indicar os paradigmas exclusão, 
segregação, integração e, por fim, a inclusão no caso do ambiente 
escolar, como referências à nossa reflexão, que oferecemos aqui como 
pontos de análise sobre como as ações que uma organização em prol 
da diversidade devem estar atentas se, afinal, quiserem mesmo ser 
inclusivas para a diversidade. 

 Observe se a organização não está sob o paradigma da 
exclusão sobre a diversidade. Nesse caso, a organização 
oferece uma política de caráter assistencialista, a proteger 
aquele grupo social, mantendo parte dos indivíduos como não 
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cidadãos, sendo necessário que alguém - a empresa - fale por 
eles, não conferindo ao grupo voz própria. Cria-se a figura de 
"heróis e heroínas", exemplos de superação genuínos, quase 
únicos dentro da organização. O lugar destes indivíduos 
exemplares é um certo isolamento, quase sem outros pares e 
sem modificar, de fato, a cultura da organização. 

 Sob o prisma da segregação, a gestão da diversidade da 
organização cria um ambiente na empresa onde estão os 
negros e negras, agrupados em locais, funções e profissões 
específicas. Pode-se ainda identificar sob este paradigma a 
ideia do teto de vidro, de onde estes profissionais não 
superam determinadas marcas e postos de trabalho com 
maior responsabilidade e ou salários mais altos. 

 No paradigma da integração já vemos uma evolução da gestão 
da diversidade, porém o caminho da ascensão é mais longo, e 
a porta de entrada na organização inicia-se muitas vezes nos 
processos seletivos de estágio e trainees. Ou seja, a trajetória 
do diverso passa prioritariamente pelo seu esforço de 
adaptação e a avaliação de sua capacidade de adaptar-se à 
organização pode ser o crivo da meritocracia, que já 
criticamos aqui. 

 Por fim, o paradigma da inclusão é transformador da 
sociedade, da organização e, por último do indivíduo. Se a 
ideia da gestão da diversidade da organização é ser 
reconhecida como inclusiva, o alcance de suas práticas deve 
ser para todos, removendo barreiras visíveis e invisíveis, 
conscientes e inconscientes, envolvendo a participação de 
todos de forma progressiva, uma luta da organização com a 
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sociedade de forma que todas as organizações se engajem 
nesse processo. 
Azevedo, Silva e Conceição (2019) oferecem às organizações 

interessadas em instituir um processo de gestão da diversidade racial, 
passos para a implementação de políticas efetivas de inclusão, dos 
quais destacamos a instituição de uma comissão ou comitê de 
diversidade com atribuições consultivas e deliberativas, com poder de 
decisão e aconselhamento para a implementação de ações; a adoção 
de um plano com ações valorativas e educativas sobre o racismo; e, 
por fim, o monitoramento constante e avaliação das ações com 
atenção aos mecanismos de contratação, manutenção e ascensão de 
mulheres negras e homens negros nas empresas.  
 
Considerações finais 

 
Buscamos discutir brevemente as construções em torno da 

produção de sentido das organizações em torno das ideias de 
diversidade e inclusão. Almejamos aqui, mais do que apontar 
tendências, oferecer caminhos pelos quais os comunicadores podem, 
de forma crítica, ampliando seu campo de estudos sobre o sistema 
organizacional e o impacto que seus processos e atos comunicativos 
geram na sociedade, fazendo crer que há em seu "esforço" 
corporativo uma sinalização de que, enfim, a responsabilidade social 
empresarial se conduz e estabelece com a sociedade e o mercado uma 
nova diretriz ética. 

A nosso ver, há obviamente muito trabalho a ser feito pelas 
organizações para a questão racial dentro da diversidade. 
Questionamos se, de fato, as organizações estão modificando suas 
culturas - de forma inclusiva - ou estão criando mecanismos de 
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conformidade para aparentar diversidade - no caso em discussão aqui, 
diversidade com recorte racial. 

As decisões organizacionais em torno da ideia de gestão da 
diversidade e inclusão racial é um processo político, ou seja, 
pressupõe e depende da preexistência de poder político. Ideias como 
racismo reverso e a meritocracia que estão no cerne da cultura de 
muitas organizações são exemplos de mecanismos que tentam 
justificar pela impessoalidade e neutralidade uma igualdade forma 
que não existe. 

O histórico de privilégios patrimonialistas do nosso país 
potencializa o imaginário que associa competência e mérito, quando 
na realidade, os aspectos relacionais e de proximidade com o poder 
são preponderantes e desconsideram que a desigualdade social é a 
base da sociedade brasileira, da qual nem mesmo as organizações 
conseguem escapar e os indivíduos que trabalham nela, nem tem 
todos o mesmo ponto de partida. 
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A LIDERANÇA ABERTA E A COMUNICAÇÃO DIALÓGICA COMO 
ANTÍDOTOS PARA OS CONFLITOS GERACIONAIS NO TRABALHO 

Wilson da Costa Bueno 
 

A literatura brasileira em administração e comunicação, e 
principalmente os jornais, revistas e portais de informação geral ou 
especializados têm dado significativa atenção à convivência entre as 
várias gerações nas empresas e organizações modernas, ressaltando, 
quase sempre, as divergências (quase sempre se referem a conflitos) 
decorrentes de perspectivas distintas assumidas por estas gerações 
em relação a inúmeros aspectos. 

Este texto tem como objetivo enunciar e debater questões 
pertinentes a esta temática abrangente, buscando analisar em que 
medida é possível compatibilizar estas diferenças. Sobretudo, 
pretende explicitar uma proposta de comunicação organizacional que 
contribua para que gerações, com características que não se 
sobrepõem, estejam comprometidas com a consolidação de um clima 
organizacional saudável e o incremento da produtividade. 

A priori, é fundamental ter presente a que gerações estamos 
nos reportando, identificar os seus traços comportamentais e suas 
perspectivas em relação ao mercado de trabalho e, particularmente, 
verificar se hábitos de comunicação distintos podem efetivamente 
conviver em harmonia. 

De imediato, há, no entanto, duas perguntas básicas que 
devem ser inicialmente colocadas: 1) existem efetivamente as 
gerações e como elas se definem? e 2) elas constituem tipos ideais, 
com características singulares e distintivas, ou, na prática, seus traços 
se aproximam e apenas legitimam prioridades ou níveis de 
intensidade em relação a determinados hábitos ou posturas? 
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De maneira simplificada, as gerações têm sido definidas como 
um coletivo integrado por pessoas que nasceram em um mesmo 
período de tempo e que estão submetidas a um mesmo contexto 
histórico-social, exibindo, portanto, determinados hábitos, crenças e 
valores. Diferentemente de uma visão tradicional, o conceito de 
gerações, hoje em dia, não se reduz meramente a uma marcação 
cronológica, embora se costume identificá-las com determinados 
momentos e especialmente caracterizá-las a partir de formas 
particulares de agir e de pensar. É razoável assumir que aqueles que 
pertencem a uma mesma geração foram impactados por eventos 
ocorridos em seu tempo, exibem formas de expressão e de 
participação equivalentes e, em muitos casos, aderem a causas 
comuns, de âmbito local ou global. 

Ainda que os limites temporais de uma geração costumem ser 
delineados e que possam até existir perfis padronizados que a 
caracterizem, a visão contemporânea que prevalece é que as gerações 
são definidas a partir de uma dimensão essencialmente sociológica. 
Elas se constituem e se desmaterializam em função da cristalização de 
novas identidades, mas não necessariamente derivadas de 
comportamentos psicológicos ou sociolinguísticos determinados, mas 
“construída a partir de recursos e significados que estão socialmente 
e historicamente disponíveis (FEIXA; LECCARDI, 2010, p.190-1). As 
gerações não são construtos temporais, mas eminentemente 
sociológicos. Como os autores acima citados explicam: 

 
as gerações não surgem da cadência temporal estabelecida 
por uma sucessão de gerações biológicas. Em outras palavras: 
não há padronização do tempo para medir ou prognosticar seu 
ritmo. Do ponto de vista sociológico, uma geração pode ter 
dez anos, ou como aconteceu nas sociedades pré-modernas, 
vários séculos. Pode incluir uma pluralidade de gerações 
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biográficas ou, como na história de muitas sociedades 
tradicionais, apresentar apenas uma geração sociológica 
(p.191). 
 

Uma nova geração surge quando o sistema anterior, em que 
se inseria a geração que a antecedeu, é impactado por eventos 
emergentes que tornam sem sentido ou ultrapassadas as condições 
que antes vigoravam. A substituição de uma geração por outra não se 
dá eliminando todos os traços anteriores de forma brusca, mas em um 
“continuum” que vai ganhando forma e moldando uma nova 
identidade. 

Novamente, podemos invocar Freixa e Leccardi para explicitar 
(e o fazem com absoluta lucidez) este processo permanente de 
substituição de gerações: 

 
[...] o início de uma geração é marcado por descontinuidades 
importantes até então dominantes em determinada época 
histórica e institucional. Novamente, o tempo histórico-social 
e seus ritmos é visto como central para a definição das novas 
gerações e identidades sociais. Mais precisamente: é o 
processo de mudança que produz o anterior e o posterior. 
Nesta perspectiva, gerações é o lugar em que dois tempos 
diferentes – o do curso da vida, e o da experiência histórica – 
são sincronizados. O tempo biográfico e o tempo histórico 
fundem-se e transformam-se criando desse modo uma 
geração social. (p.191). 
 

Há, ainda, algumas particularidades que precisam ser 
esclarecidas, visto que muitos autores têm, apressadamente, 
associado o surgimento de novas gerações a alguns condicionantes 
considerados como prioritários ou até exclusivos, como, por exemplo, 
novas configurações tecnológicas. Esse reducionismo não se sustenta 
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e frequentemente provoca contundentes equívocos conceituais e de 
análise. 

Pena e Martins (2015), apoiados em Mário Sérgio Cortella, 
esclarecem que 

[...] as diferenciações percebidas entre as gerações que 
“coexistem” no mercado de trabalho não se restringem 
apenas ao campo das tecnologias, mesmo sendo este um 
campo importante. Além dessa variável, percebe-se que 
algumas dimensões dos comportamentos apresentados nos 
ambientes organizacionais, como processos de comunicação, 
os estilos de liderança, os objetivos de vida e de carreira estão 
diretamente relacionados aos perfis dos diferentes 
profissionais que integram os grupos de trabalho (p.9). 
 

É necessário, portanto, entender as gerações segundo um 
quadro de referência mais amplo e não, contemplá-las a partir de 
algumas poucas singularidades, ainda que, didaticamente, seja 
comum criar simplificações para ilustrar as diferenças entre as várias 
e sucessivas gerações. 

 
Gerações: tipologias e características 

 
Embora coexistam várias tipologias referentes às gerações, 

costuma-se admitir que elas se distribuem em quatro categorias 
principais. São elas: “baby boomers”, X, Y ou millenials, e Z30, que 
também recebem, em alguns países ou em contextos culturais 
diferentes, outras denominações e também estão associadas a 
períodos de tempo nem sempre coincidentes. Estaremos 
considerando nesse texto apenas as três primeiras porque a geração 

                                                                    
30 Costuma-se considerar os nascidos a partir de 2010 como pertencentes a uma nova 
geração: a geração Alpha. 
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Z, se aceita a classificação mais frequente entre nós, ainda não 
representa parcela significativa do mercado do trabalho porque 
estaria apenas agora buscando o seu primeiro emprego (seus 
integrantes têm menos de 20 anos de idade).  

A geração Baby Boomers, a primeira que consideraremos 
neste texto (há gerações anteriores, obviamente), compreende os 
indivíduos nascidos entre 1940 e 1960, portanto, que surgiram ao final 
da Segunda Guerra Mundial e que puderam acompanhar o 
desenvolvimento econômico que se desencadeou neste período. Eles 
não tiveram, como aqueles que integraram as gerações que os 
sucederam, contato muito significativo com as tecnologias 
(notadamente as da informação e da comunicação) e há quem veja 
nesse fato a explicação para sua pouca adesão a elas e mesmo uma 
resistência em aceitá-las como determinantes no ambiente 
organizacional.  

Trata-se de uma geração dedicada ao trabalho, leal aos seus 
empregadores, que valoriza a estabilidade e a segurança no trabalho, 
conservadora, portanto resistente a mudanças, e que almeja ocupar 
postos elevados em função de sua experiência. Seus representantes 
são adeptos de uma administração caracterizada por uma hierarquia 
rígida, que preza a obediência às normas e se sentem confortáveis em 
um processo de comunicação caracterizado pelo formalismo. 

A geração X, identificada com os nascidos entre 1960 e 1980, 
conviveu com movimentos de massa e revolucionários (época da 
ditadura no Brasil), reivindicações trabalhistas e, logo, mais afeitos, à 
turbulência econômica. Passou a ter contato maior com as 
transformações provocadas pela incorporação da tecnologia no 
mercado de trabalho e tem apego pelos cargos, vistos como resultado 
de esforço e de conquista pessoal. 
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A geração Y, que representa aqueles que nasceram entre 1980 
e 200031, vivenciou momento de grande prosperidade econômica, não 
contemplou grandes embates sociais e políticos e evidencia 
compromisso com a liberdade e a democracia. Diferentemente das 
duas gerações anteriores, os integrantes desta geração são mais 
ousados, empreendedores, admitem mais facilmente mudar de 
emprego porque não o contemplam apenas como gerador de renda. 
Prezam o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a qualidade de 
vida, são ambiciosos e inovadores, e estão sempre dispostos a 
enfrentar novos desafios. Eles se dão melhor em empresas em que a 
flexibilidade é a tônica, não valorizam a existência de mecanismos de 
controle (e muitas vezes se rebelam contra eles) e preferem uma 
comunicação mais informal. Como acentuam Pena e Martins (2015),  

 
[...] com ideias inovadoras, procuram mudar a empresa, pois 
querem ter novos desafios e qualidade de vida. Esses 
profissionais são geralmente impulsivos, impacientes, gostam 
de participar dos processos decisórios e, sobretudo, almejam 
o reconhecimento e ascensão rápida na carreira profissional. 
(p.11). 
 

Os “millenials”, segundo a perspectiva de Howe e Strauss 
(1992), estudiosos que cunharam esta expressão, representam uma 
esperança, para seus pais e para a sociedade, de dias melhores. 
Segundo Tomaz (2014), citando esses autores, “o investimento sobre 
estes meninos e meninas pode levá-los a se tornarem ‘grandes 

                                                                    
31 Sobretudo nos EUA, esta geração é prioritariamente conhecida pela denominação 
de “millenials”, e se considera que ela reúne os nascidos entre a geração de 80 e a 
primeira década do século XXI, portanto com um marco temporal distinto do que a 
literatura brasileira costuma definir para geração Y.  Na prática, ela inclui também 
representantes do que se considera a geração Z. 



 

   
146

cientistas’ que descobrirão a cura do câncer” ou até mesmo “grandes 
engenheiros que podem acabar com a fome mundial” (p.103-4). 

São considerados efetivamente como verdadeiros “nativos 
digitais”32 e, quando assumem postos de chefia nas organizações, 
buscam avidamente apoio nas tecnologias, muitas vezes 
incorporando-as sem uma maior perspectiva crítica, notadamente não 
percebendo que a adesão às novas tecnologias implica, quase sempre, 
obrigatoriamente, em abrir mão de valores importantes para as 
gerações anteriores, como a privacidade e a segurança dos dados e 
informações. 
 
Os conflitos geracionais no mercado de trabalho 

 
A indicação da existência de conflitos geracionais no mercado 

de trabalho é recorrente e, quase sempre, acompanhada por 
suposições ou hipóteses, exigindo de quem as analisa atenção e 
cautela. Isso porque nem sempre elas estão respaldadas em pesquisas 
e podem ser associadas apenas a impressões (ainda que objetivas e, a 
priori, fazerem sentido), o que não nos autoriza a legitimá-las, 
considerando-as apressadamente como verdadeiras. 

De imediato, podemos admitir, pelo menos para fundamentar 
o debate sobre conflitos geracionais no mercado de trabalho, que as 
divergências entre as gerações que convivem em uma mesma 
empresa ou organização se devem a pelo menos 3 motivos: a) 
distintos modelos mentais; b) visão específica sobre a importância e o 

                                                                    
32 Se considerarmos na classificação das gerações a designação Geração Y (com 
nascidos até 2000) e não a “millenials” que se estende até 2010, então será razoável 
assumir que apenas os integrantes da geração Z são efetivamente “nativos digitais”. 
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domínio das novas tecnologias e c) engajamento ou não em 
determinados estilos de liderança ou administração.  

É fácil reconhecer que pessoas nascidas em épocas diferentes, 
que vivenciaram experiências não necessariamente iguais, e que 
incorporaram visões de mundo e valores distintos, assumem posturas 
ou exibem traços comportamentais determinados. Essas condições 
definem modelos mentais diversos que condicionam a sua leitura a 
respeito do mundo do trabalho, da relação entre desenvolvimento 
pessoal e profissional, da lealdade menor ou maior aos seus 
empregadores e assim por diante. 

Como vimos anteriormente, os representantes do Baby 
Boomers exibem, comparativamente aos das gerações posteriores (X 
e Y), um comportamento nitidamente conservador, resistindo às 
mudanças. Ao mesmo tempo, colocam o trabalho acima de tudo, 
abrindo mão, inclusive, para realizá-lo a contento, da sua qualidade de 
vida. Os pertencentes à geração X, e mais ainda aqueles que estão 
integrados à geração Y (ou millennials), tendem a ser mais flexíveis, 
mais adaptáveis às novas situações, talvez porque as mudanças 
sempre fizeram parte do contexto sócio-econômico e político em que 
se inserem e a incerteza é um atributo com o qual se acostumaram a 
lidar. Os millenials buscam, constantemente, novos desafios, têm 
restrições à rotina no trabalho e na carreira, são empreendedores e 
estão dispostos, quase sempre, a abrir novas fronteiras, admitindo o 
erro como um fator a ser considerado e que necessariamente não 
impede o avanço, muito pelo contrário. 

Os modelos mentais distintos podem, na ocorrência de 
determinados eventos em uma organização (crises institucionais, 
mudanças nos objetivos institucionais, processos de fusão e aquisição 
e alteração no comando da empresa), fazer com que os 
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representantes destas gerações assumam formas de pensar e de agir 
discrepantes, gerando demandas que podem se tornar, em casos 
extremos, inconciliáveis. 

A maneira pela qual estas gerações percebem, valorizam e se 
apropriam das tecnologias representa indicador importante de 
distinção entre elas, certamente porque, como podemos inferir 
facilmente, elas têm perspectivas muito diversas em relação às 
transformações tecnológicas e o seu impacto na sua vida pessoal e 
profissional dos trabalhadores. 

Os Baby Boomers, em acentuada maioria, chegam a encontrar 
dificuldades para a utilização das tecnologias recentes e pelo menos 
não as manipulam com a mesma abrangência e com a mesma 
intensidade; já os da Geração X as consideram como relevantes, ainda 
que precisem estar empenhados para acompanhar a sua evolução. Os 
da geração Y têm familiaridade com elas, não conseguem conceber o 
mundo sem a sua presença, fato que ganha contornos mais nítidos 
com a emergência da geração Z. 

Os Baby Boomers costumam ter restrições ao uso intensivo 
das tecnologias da comunicação e da informação no ambiente do 
trabalho porque julgam que elas contribuem para desviar o foco, 
comprometem a produtividade, e favorecem a expressão de 
manifestações contrárias às empresas, às chefias e aos colegas. 

É inegável a relação entre a chamada cultura tecnológica e o 
ethos sobretudo da geração Y, que acompanhou o surgimento e a 
evolução frenética dos aparelhos, equipamentos e aplicativos que dão 
vida ao universo digital. Simplificadamente, podemos dizer que entre 
os Baby Boomers e os millenials há uma distinção nítida com respeito 
aos vícios dominantes: os mais velhos são viciados no trabalho e os 
mais jovens viciados em tecnologia. 
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O estilo de administrar é outro fator importante a ser levado 
em conta quando estabelecemos traços distintivos entre os Baby 
Boomers e os pertencentes às gerações X e Y. Os primeiros são 
adeptos da estrutura hierárquica menos flexível, do 
comprometimento com o trabalho e com a empresa, e convivem, com 
menos tensões, com a burocracia que costuma caracterizar as 
organizações tradicionais. Como explicam Pena e Martins (2015),  

 
[...] as pessoas dessa geração normalmente se identificam 
mais com um perfil de empresa mecanística, considerando 
que (...) os sistemas mecanísticos possuem uma estrutura 
organizacional burocrática, com uma hierarquia rígida, 
centralização das decisões e um predomínio dos processos de 
comunicação formal (p.10). 
 

A liderança aberta, que prevê a possibilidade de participação 
ativa dos colaboradores no processo de tomada de decisões, 
representa o estilo preferido pela geração Y, que se incomoda com 
qualquer tipo de controle, não gosta de ser questionada, 
especialmente sem uma explicação que lhe pareça convincente, e está 
sempre à procura de uma melhor qualidade de vida, usufruída com 
maior autonomia e liberdade.  

 
Os jovens da geração Y não separam a vida pessoal da 
profissional, exigem flexibilidade em todos os sentidos 
(inclusive com respeito aos horários e prazos a serem 
seguidos), têm um conceito muito particular de lealdade – 
mais aos chefes (de que gostam, é claro) e aos amigos de 
trabalho do que propriamente às empresas que os empregam. 
Na prática, só respeitam quem os respeita e exigem sempre 
justificativa para as ordens que recebem, relutando em 
executar algo no qual não acreditam ou não concordam.  Para 
mantê-los motivados no trabalho, é preciso efetivamente 
conquistá-los e eles estão abertos para isso porque, 
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fundamentalmente, gostam de fazer amizades (BUENO, 2013, 
p.64). 
 

Os pertencentes à geração Y fazem amigos com facilidade, 
mas também renovam os seus grupos de amizade à medida em que se 
multiplica a sua rede de relacionamentos e, portanto, é preciso traçar 
estratégias para que, pelo menos em relação aos colegas de trabalho, 
este vínculo não se desfaça rapidamente. É importante estimulá-los 
para que integrem equipes para o desenvolvimento de trabalhos a 
médio e longo prazos, o que nunca é fácil para gerações que assumem 
o imediatismo como um atributo comportamental importante. 
 
O encontro de comunicação 
 

Todas as características que definem as gerações recentes (Y 
e especialmente a Z) sinalizam para a necessidade de um novo modelo 
de administração, menos centralizado, mais participativo, mais 
dialógico, e que não contempla o ambiente de trabalho como um 
território adverso à manifestação das individualidades. Esta nova 
proposta afeta drasticamente as formas de participação, de 
engajamento e, portanto, de comunicação nas organizações. A 
comunicação voltada para os públicos internos e a que possibilita a 
interação dos empregados com os stakeholders externos requerem, 
neste novo modelo, outros pressupostos. 

No caso da comunicação interna, segundo Li e Bernoff (2009, 
p.25-42), é imprescindível que se estabeleçam  “groundswells” 
internos que permitam oxigenar o ambiente de trabalho, com a 
implantação de mecanismos de escuta dos funcionários, de estímulo 
à participação, e, inclusive, de valorização dos rebeldes, aqueles que, 
normalmente, não se sentem confortáveis com sistemas de controle 
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e que repudiam o sufocamento de opiniões que expressam 
divergências em relação às emitidas pela alta administração.  Li e 
Bernoff postulam a criação de uma mentalidade “groundswell”, capaz 
de compatibilizar os objetivos institucionais das empresas e o DNA 
profissional das novas gerações. Simplificadamente, esses autores 
propõem que o individualismo das redes e mídias sociais tradicionais, 
pautado pela expressão de interesses pessoais, dê lugar ao 
engajamento em grupos de discussão, em um trabalho coletivo, 
respaldado pelas potencialidades oferecidas pelas novas tecnologias, 
mas que preserve e reforce os valores, a visão e a missão das 
organizações.  

A formação competente destes espaços de diálogo, de 
entendimento entre pessoas de distintas gerações, comprometidas 
com interesses comuns em prol do desenvolvimento das companhias, 
certamente contribui para aproximá-las, para criar formas de 
relacionamento, o que, definitivamente, atenua as tensões e faz 
brotar um sentimento de colaboração. 

Os Baby Boomers e as gerações subsequentes que coexistem 
em uma empresa precisam ser convidados para dar um passo em 
direção a uma parceria. Neste sentido, a redução das diferenças em 
termos de modelos de comunicação é condição “sine qua non” para 
que isso ocorra. A geração Y se vale da mediação das tecnologias, das 
máquinas, para se comunicar até com as pessoas que dividem o 
mesmo espaço no ambiente de trabalho. Os millenials costumam 
colecionar amigos virtuais, pessoas com quem convivem apenas à 
distância, e que, efetivamente, têm a capacidade de influir as suas 
opiniões, sentimentos e suas decisões de consumo.  Os Baby Boomers 
cultivam os amigos do trabalho como os seus relacionamentos 
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prioritários e, necessariamente, não sem sentem à vontade em abrir o 
coração para pessoas que não fazem parte do seu convívio. 

Estes modelos mentais, que definem formas muito 
particulares de relacionamento, precisam, ainda que existam 
resistências de ambas as partes, entrar em sintonia. Para tanto, as 
empresas devem propiciar situações para que a comunicação face-a-
face também se realize porque ela pode derrubar barreiras. Esta 
aproximação, porém, deve ser planejada com cuidado, a partir de um 
consentimento e de uma disposição recíprocos, e não ser efetivada de 
forma abrupta porque, desta forma, há grande probabilidade de que 
sejam produzidos atritos formidáveis. 

Alguns estudiosos, talvez identificados com a comunicação 
multitarefa dos millennials, por eles assumida como a comunicação do 
presente e do futuro, proclamam, acriticamente, as suas virtudes 
(rapidez de resposta, interação permanente, espontaneidade e 
franqueza etc), ignorando os desafios de uma comunicação 
freneticamente acelerada e que pode, pelo tom informal e muitas 
vezes desafiador, ferir suscetibilidades e gerar reações desfavoráveis 
dos públicos estratégicos internos e externos.  

As empresas devem considerar esse processo de 
aproximação, que articula corpos e mentes, no caso de gerações 
distintas que convivem no ambiente de trabalho, como um desafio 
recompensador. A experiência dos veteranos e a ousadia dos jovens 
podem produzir parcerias bastante produtivas, desde que eles 
estejam dispostos e preparados para este encontro. Evidentemente, o 
embate será nefasto, se o ânimo conservador de algumas culturas 
organizacionais não puder ser alterado e continuar avessa às 
mudanças necessárias. A passagem do tempo é inexorável e muitas 
empresas (felizmente) já acordaram para uma realidade 
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inquestionável: a nova mentalidade e a nova comunicação tenderão a 
prevalecer. O futuro será, provavelmente, um tempo de mudanças 
contínuas, talvez mais bruscas do que aquelas a que estamos 
assistindo, e, portanto, urge  que culturas organizacionais e gestores, 
de uma vez por todas, reconheçam que o mundo da administração e 
do trabalho continuará se movimentando de forma acelerada e que é 
preciso adaptar-se aos novos tempos.  

O aprendizado de hoje poderá capacitar as organizações para 
identificar as mudanças que deverão ser implementadas para impedir 
novos conflitos geracionais no ambiente de trabalho. Temos uma 
certeza: as culturas organizacionais que optarem por uma 
comunicação dialógica, ética e transparente, vencerão os desafios 
inerentes ao descompasso natural entre modelos mentais distintos e 
promoverão, com maior facilidade, a sua aproximação. As gerações 
atuais e as que surgirão no futuro agradecerão as organizações e 
empresas que adotarem imediatamente esta nova modalidade de 
comunicação. 
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COMUNICAÇÃO ACESSÍVEL NAS ORGANIZAÇÕES: POR UMA 
FILOSOFIA ORGANIZACIONAL CIDADÃ 

Jones Machado 
Patrícia M. Pérsigo 

Daiane Scheid 
 

Desde 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da 
ONU garante a todos os cidadãos os direitos humanos básicos, como 
vida, igualdade, liberdade, pensamento, opinião, expressão, 
segurança, trabalho, lazer, educação, saúde e defesa. Na mesma 
direção, no Brasil, desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), considerada um 
marco legal, assegura o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais a essas pessoas.    
 Embora a legislação e os tratados internacionais sejam de 
extrema importância para a inclusão da pessoa com deficiência, há de 
se ir além. Hoje, há aproximadamente 1 bilhão de pessoas com algum 
tipo de deficiência no mundo, segundo estudo da Organização das 
Nações Unidas (ONU) em 2018, correspondendo a 12% da população 
mundial. Mesmo com este índice, ainda prevalecem os entendimentos 
médico e legal nas organizações e em muitos outros espaços da 
sociedade.        
 Para a Medicina, o entendimento de pessoa com deficiência 
compreende que há um problema, uma anomalia a ser tratada a qual 
traz consequências para a pessoa em sua vida pessoal e profissional. 
Para o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), no 
Artigo 2º, entende-se por pessoa com deficiência “aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
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obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas”. Já o enfoque social destaca a 
forma pela qual a sociedade lida com as limitações e as lesões 
múltiplas das pessoas. Nessa perspectiva, a deficiência não se refere 
apenas às sequelas existentes no corpo, mas também às barreiras 
físicas, econômicas e sociais impostas na e pela sociedade. Sendo 
assim, a deficiência é uma construção coletiva entre indivíduos - com 
e sem deficiência - e a sociedade (WERNECK, 2005).    

Nesse sentido, a comunicação acessível vai além da 
comunicação propriamente dita e do uso de tecnologias assistivas, 
visto que a comunicação é entendida de forma mais ampla, é viva e é 
construída concomitantemente à cultura, às ações das pessoas, às 
diferenças e ao que acontece na organização. Isso se refere tanto ao 
relacionamento com os trabalhadores e os fornecedores quanto com 
a imprensa e os clientes. Reflete-se neste capítulo, pois, a importância 
de se conviver naturalmente com qualquer limitação a fim de que 
todas as pessoas, com e sem deficiência, possam ser emancipadas, 
potencializar suas habilidades e ser protagonistas de sua vida em 
sociedade, seja como consumidores, seja como trabalhadores, seja 
como cidadãos. Para isso, propõe-se uma filosofia organizacional 
cidadã como balizadora dos valores, ideais, princípios e ações das 
organizações no que se refere à comunicação acessível.  

 
O valor invisível da diversidade funcional 
 

As pessoas são diferentes umas das outras. Tal afirmação não 
se restringe ao modo delas serem fisionomicamente; todas as pessoas 
possuem características físicas distintas entre si, seja cor do cabelo ou 
estatura, seja cor da pele ou compleição. Porém, os indivíduos 
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possuem outros aspectos diversificados, como pontos de vista 
distintos, de acordo com sua bagagem cultural e sua vivência 
particular de mundo, o que as fazem agir de determinada forma. E 
também, é comum as pessoas fazerem uso de órteses e próteses, tais 
como óculos, muleta, válvula cardíaca e cadeira de rodas a fim de 
suprir um obstáculo orgânico ou social. Em face de toda a diversidade 
e complexidade humana, é possível perceber que todos possuem uma 
deficiência: física, mental, visual, auditiva, intelectual, fônica, etc., 
porém, em graus diferentes. A partir desse reconhecimento, é possível 
afirmar que uma pessoa com deficiência apenas se locomove, vê, 
escuta, fala, raciocina de um modo diferente que a outra. Essas 
diferenças é que nos tornam iguais, apenas com diferenças funcionais 
que devem ser reconhecidas e respeitadas, jamais “normalizadas”, 
“corrigidas” ou tratadas com infantilidade. É o valor da 
diversidade funcional que se revela o foco deste capítulo. A riqueza 
que reside na diferença ainda não é tratada pelas organizações e pelas 
pessoas de modo a potencializar o que cada um tem de melhor para 
contribuir na e com a sociedade. O sucesso da inclusão/integração 
social só vai ser efetivada quando for reconhecido o valor da 
complementariedade de habilidades, de fazeres e de saberes, 
independente de barreiras de toda ordem e além do respeito à 
legislação vigente.       
 Nesse sentido, entende-se que a Comunicação possui papel 
preponderante nesse processo. Inicialmente, precisa-se considerar a 
diversidade funcional como algo ordinário, não especial e muito 
menos exótico. Segundo, o setor de comunicação não deve pautar 
suas ações em torno de garantir imagem positiva ao estar dando 
acesso, incluindo e integrando colaboradores e clientes. Terceiro, 
entender que a comunicação acessível deve ser inerente à 
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organização, às suas lojas, aos seus produtos, serviços, comunicados, 
espaços, etc. Deve, acima de tudo, ser planejada com base em 
princípios, valores e ideais cidadãos. É o que se reflete/propõe a seguir 
de modo incipiente, com expectativa de que tal contribuição prospere 
no âmbito organizacional. 

 

Por uma filosofia organizacional cidadã 
 

Uma filosofia organizacional restrita ao marketing, aos 
negócios e às leis não dá conta dos desafios atuais e da complexidade 
humana e social. Reconhecer, respeitar e integrar a diversidade 
funcional é um compromisso ético a ser seguido pelas organizações 
contemporâneas. E isso passa pela comunicação a qual precisa ser 
mais do que acessível, deve ser inclusiva, integradora e emancipadora. 
Para Machado (2018, p.26), a comunicação acessível diz respeito à: 

 
[...] comunicação que possibilita e amplia a 
compreensão, além da participação das pessoas com 
deficiência. A comunicação das organizações, nesse 
ponto, precisa atentar à diversidade e à alteridade dos 
públicos com os quais elas se relacionam, indo além do 
atendimento de necessidades para fins 
mercadológicos. Deve sim, contemplar a inclusão e a 
integração de todas as pessoas, com e sem deficiência, 
dando autonomia a estas no consumo de informações 
divulgadas. Revela-se um compromisso ético das 
organizações e uma responsabilidade social natural, 
que evita discriminação e que garante a cidadania 
individual e coletiva.  
 

De início, as organizações e o setor responsável pela 
comunicação precisam pensar seus planos (de negócios, de 
comunicação, de responsabilidade social) não de forma específica, 
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nem se referindo às pessoas com diversidade funcional apenas por 
meio de programas e políticas especiais. Na realização de eventos, tais 
como coletivas de imprensa, visitações à empresa e cerimônias 
institucionais, por exemplo, é ideal que já estejam previstos intérprete 
de libras, poltrona para pessoas com mobilidade reduzida ou obesas, 
espaço para cadeira de rodas na plateia, programação em braile, 
audiodescrição, e assim por diante. No desenvolvimento e divulgação 
de vídeo institucional, é imperativo que haja legendas e intérprete de 
libras como padrão da produção que será disponibilizada em 
multimídias. “Nesse sentido, não se trata de uma comunicação 
específica ou diferenciada, mas sim uma comunicação inclusiva – com 
o uso de tecnologias assistivas – que também contemple as pessoas 
com deficiência, afinal todos têm direito ao acesso à informação e à 
comunicação” (MACHADO, 2018, p. 26).    
 Além disso, muito menos utilizar-se da inclusão e integração 
como argumento mercadológico, “oportunidade para caridade” ou 
geração de visibilidade midiática institucional com finalidade de 
conquistar reputação positiva. Soma-se a necessidade de as 
organizações entenderem a inclusão/ integração/ diversidade 
funcional e assumirem este traço como parte de suas identidades, 
para só depois poderem afirmar que possuem uma comunicação 
humanizada e empreendem práticas que possibilitam dignidade e 
independência para todas as pessoas, sem exceção.  
 Ainda, ressalta-se que de nada adianta valer-se da melhor e 
mais completa tecnologia assistiva, de projetos e programas de 
acessibilidade e inclusão se em seu organograma as organizações 
reservarem apenas uma porcentagem simbólica para pessoas com 
deficiência, a fim de cumprir tabela. Isso ainda é realidade nas 
organizações brasileiras, como revela pesquisa do Instituto Ethos 
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(2016) quando mostra que é ínfima a presença de pessoas de 
deficiência em cargos de gerência e inexistente nos Conselhos de 
Administração das empresas pesquisadas (Quadro 1). 

 
Quadro 1 – Distribuição das pessoas com e sem deficiência (Relatório Ethos, 2016, p. 29) 

 
Predestinar pessoas com deficiência a cargos de pouca 

responsabilidade ou visibilidade só contribui para a 
exclusão/segregação, gerando mais discriminação social e insatisfação 
pessoal no trabalho. Da mesma forma, tal situação pode ocorrer na 
esfera comunicacional ao não se lançar mão do discurso 
organizacional coerente com a prática e do uso de tecnologias 
assistivas de modo irrestrito, seja em sinalização, em eventos ou em 
publicações institucionais. 

 
Considerações pontuais 
 

A inclusão/integração significa mais pessoas exercendo a 
cidadania, desenvolvendo potenciais, podendo consumir, cumprindo 
obrigações fiscais e mais pessoas se autorrealizando. Além disso, 
significa um impulso à criatividade, à busca de soluções, à criação de 
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alternativas, à inovação, além do estímulo à identificação de 
oportunidades de negócios pois cada pessoa visualiza da sua maneira 
e do seu lugar o cenário social. Ainda, representa reflexos positivos 
para os colaboradores de uma organização e para os seus familiares, 
para a sociedade e para a própria organização.    
 Nesse sentido, é preciso ir além do respeito à coerção 
normativa vigente, pois se trata de uma questão de empatia e de 
responsabilidade enquanto cidadãos partícipes da vida em sociedade. 
E, para isso, principalmente gestores da área da comunicação, de 
gestão de pessoas e da alta administração das organizações precisam 
garantir ambientes, serviços, produtos e cenários realmente 
inclusivos/integradores por meio de uma filosofia organizacional 
cidadã para além da simples implementação de programas e políticas 
especiais, do uso de tecnologias assistivas e do cumprimento da lei.  
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PRÁTICAS PUBLICITÁRIAS NO CONTEXTO DAS MÍDIAS DIGITAIS 

Taís Steffenello Ghisleni 
 

O ecossistema atual não surgiu de repente, ele faz parte de 
uma transição que estamos vivenciando já há muito tempo, e que é 
resultado dos avanços na pesquisa em várias áreas. Podemos citar a 
indústria, a agricultura e pecuária, o comércio e também a prestação 
de serviços que cada vez apresentam conteúdos mais complexos e 
repletos de tecnologia. Em função disso, temos mais conforto e 
agilidade e lidamos com transformações exponenciais de forma cada 
vez mais natural. Rogers (2017, digital) tem uma visão otimista em 
relação ao futuro, afirma que, apesar de as tecnologias transformarem 
todos os aspectos da gestão de negócios,  

 
[...] elas estão reescrevendo as regras referentes a 
clientes, competição, dados, inovação e valor. A 
resposta a essas mudanças exige mais do que uma 
abordagem de varejo ou fragmentária; requer um 
esforço integrado total – um processo de 
transformação digital holística em todo o âmbito da 
organização. Felizmente, esse processo é 
absolutamente factível. A esta altura, já estamos 
cercados de exemplos de cujas próprias lições, 
apreendidas à medida que se adaptavam para 
enfrentar seus desafios específicos, lança luz sobre os 
princípios universais que se aplicam aos negócios em 
geral. Ao dominar essas lições – e ao aprender a aplicar 
esse guia de transformação digital – qualquer empresa 
pode ajustar-se e prosperar na era digital (ROGERS, 
2017, digital). 

 
A publicidade possui um papel importante no 

desenvolvimento dos meios de comunicação, e isso acaba se 
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refletindo na comunicação de qualquer negócio com os seus clientes. 
Ao longo dos anos a publicidade foi evoluindo, acompanhando a 
tecnologia e, junto com ela, as mudanças no comportamento do 
consumidor. Neste tempo, surgiram novos desafios e foram 
necessários ajustes em seus formatos para que fosse possível uma 
adaptação para cada plataforma disponível.  

Ghisleni e Barichello (2014) relataram estar acontecendo uma 
migração da publicidade com base em suportes tradicional para a 
plataforma on-line, e isso, além de criar novos formatos de 
comunicação, também estabeleceu uma nova lógica institucional 
avançada e desterritorializada, já que, com o acesso às redes, a 
informação rompe fronteiras. Com isso, é válido inferir que as 
inovações e as novas experiências a que somos submetidos a cada 
nova tecnologia alteram a nossa percepção sobre o que é possível 
realizar e vivenciar na atualidade.  

Moisés e Camargo (2019, online), gestoras do IAB Brasil33, 
relatam que muita coisa mudou nos últimos dez anos da comunicação, 
uma vez que “o uso das tecnologias digitais criou companhias 
inovadoras e disruptivas34, modelos de negócios caíram por terra, 
outros surgiram”. Diante do contexto exposto, a regulamentação 
desse mercado em permanente transformação é muito complexa, já 
que é grande o risco de obsolescência das normas. E é exatamente 
esse o caso da publicidade e sua relação com o digital. 

O surgimento de novas necessidades comunicacionais e a 
inserção da publicidade em ambientes digitais acarretam mudanças 
profundas nas práticas publicitárias, e a compreensão dessas 

                                                                    
33 IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau) é uma entidade sem fins lucrativos que 
tem como missão desenvolver o mercado de mídia interativa no Brasil.  
34 Gera uma ruptura com os padrões, modelos ou tecnologias já estabelecidas. 
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inserções tecnológicas e os reflexos da sua atuação na vida das 
pessoas é importante e, ao mesmo tempo, um desafio para os 
comunicadores, que precisam estar atentos a todo o momento, 
observando como as alterações do contexto impactam as pessoas, 
suas vidas, relacionamentos e relações. Com base no contexto 
apresentado, o objetivo desta pesquisa é refletir acerca das lógicas e 
práticas que caracterizam a publicidade no contexto das mídias 
digitais. Assim, também serão relatados dados atualizados sobre esse 
contexto e enfatizados os impactos dessa comunicação no 
ecossistema vigente. 

A pesquisa possui caráter teórico-reflexivo e orienta-se, 
fundamentalmente, pela literatura especializada sobre o processo de 
comunicação publicitária, experiências sociais e midiáticas, 
contribuindo para a compreensão do panorama das práticas 
publicitárias em mídias sociais. 

 
Publicidade Digital 

 
Perez (2016) apresenta o ecossistema publicitário como “um 

conceito que se pretende integrador e apaziguador (pelo menos 
provisoriamente) das tensões, imprecisões e insatisfações com as 
pesquisas e práticas publicitárias atuais”. E, embora em um período 
relativamente pequeno, que inclui um pouco mais de 20 anos, se 
considerarmos o seu início, no Brasil, em 1995, o ecossistema 
publicitário digital já passou por algumas fases que vão desde a 
inserção dos primeiros banners com conteúdo estático, reproduzidos 
da mídia impressa, até aqueles com formatos em movimento, 
dinâmicos e interativos (GHISLENI e BARICHELLO, 2014), a publicidade 
no ambiente digital transformou suas práticas tradicionais e abriu 



 

   
167

espaço para interações mais complexas, oferecendo uma nova 
dimensão à comunicação organizacional e à pesquisa nesta área. 
Nesse sentido, é importante e necessário que mais estudos busquem 
dar conta desse fenômeno em plena processualidade e que voltem 
seu olhar para o que acontece nas mídias digitais, já que as mesmas 
são responsáveis por influenciar um bom pedaço do mercado 
consumidor, em qualquer área em que ele esteja inserido. 

“O ecossistema digital traz uma nova relação comercial, novo 
modelo de custos e estruturas que não existiam” (MOISÉS e 
CAMARGO, 2019). Isso também obriga os profissionais e as agências 
trabalharem no sentido de se reinventar, e a buscar melhores 
alternativas e oportunidades dentro do cenário vigente. Isso é 
importante porque, hoje em dia, com tantas possibilidades 
disponíveis, as pessoas estão mais exigentes quanto ao conteúdo que 
acessam, já que podem decidir o que querem ver e quando querem 
ver.  

Isso proporcionou uma mudança cultural e tornou as relações 
mais interativas, fazendo com que fosse necessário repensar as 
estratégias publicitárias que não buscam mais apenas “oportunidades 
na ambiência digital e sim, novas formas para relacionar-se com os 
seus consumidores” (GHISLENI, 2016, p. 90). 

Os dispositivos comunicacionais acionados pelas novas 
tecnologias da comunicação remodelaram os fluxos e a socialização 
do conhecimento (GHISLENI, 2016, p. 47).  Se observarmos o contexto 
com uma visão ampla, é possível perceber que os dispositivos 
comunicacionais proporcionam novos formatos de relações entre os 
agentes da comunicação, e, sendo assim, a informação que vem com 
a era digital perpassa as esferas da sociedade, modificando inclusive a 
sua estrutura.  
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Bigonha (2019, p. 30) reforça que as novas tecnologias estão 
moldando o futuro: “se os algoritmos são o motor, certamente, dados 
são o combustível dessa revolução tecnológica. É marcante em nossa 
atualidade o crescente volume de dados produzidos e de informação 
disponíveis, cuja diversidade passa por diferentes naturezas de 
informação”. No contexto indicado, a propaganda na internet trouxe 
muitos desafios pois, apesar de ser capaz de direcionar os esforços 
para a venda de uma forma mais eficaz, também precisa lidar a cada 
dia com novos elementos em sua evolução. 

O ambiente digital brasileiro torna perceptível a questão de 
que todas as marcas precisam dispor de seus próprios espaços de 
conteúdo nas mídias digitais, e que é necessário contar com 
profissionais preparados para interagir e responder rapidamente às 
questões que aparecerem. As marcas, hoje, no ambiente digital 
precisam estar preparadas para um complexo conjunto de ações e 
decisões que incluem a presença on-line, o social e inclusive as ações 
mobile (GHISLENI, 2016).  

A pesquisa Digital 2019 sobre o panorama mundial desse 
ambiente (figura 01) mostra que temos um crescimento acelerado dos 
usuários da Internet. Mais de 360 milhões de pessoas acessaram o 
espaço online pela primeira vez em 2018, e isso reflete uma média de 
mais de 1 milhão de novos usuários por dia. Mais de 56% da população 
mundial já está conectada à Internet, e, mais do que estar conectada, 
também está ampliando o tempo on-line (WE ARE SOCIAL, 2019). 
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Figura 1 - Crescimento anual do ecossistema digital 

 
Fonte: Disponível em: https://hootsuite.com/pages/digital-in-2019#accordion-115547 Acesso 
em 26 ago. 2019. 

 
A pesquisa também nos mostra que o usuário médio da 

Internet já está gastando mais de 6 ½ horas on-line por dia, o que abre 
um espaço enorme a ser explorado pelas marcas. E se trouxermos 
esses dados para o Brasil, esse número aumenta consideravelmente 
já que o usuário brasileiro gasta 9 horas e vinte e nove minutos por dia 
na rede (isso inclui todos os acessos). É necessário atentar para o fato 
que de as mídias sociais são responsáveis pela maior parte do tempo 
que o usuário passa na Internet, isso mostra que as pessoas estão 
abrindo cada vez mais espaço para o social (WE ARE SOCIAL, 2019). 

O cenário está em constante mudança, mas um fato que tem 
certa regularidade é o aumento do número de usuários de mídia social 
no mundo, que aumentou em mais de 280 milhões desde o início de 
2018 e neste processo, algumas das principais plataformas sociais do 
mundo perderam espaço e outras tiveram um grande crescimento 
(WE ARE SOCIAL, 2019). A figura 02 mostra que o Facebook e o 
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Instagram continuam crescendo em números de usuários, enquanto 
que o Twitter e o Snapchat estão perdendo espaço. 

 
Figura 2 - Mudanças de usuários ativos por plataformas sociais 

 
Fonte: Disponível em: https://hootsuite.com/pages/digital-in-2019#accordion-115547 Acesso 
em 26 ago. 2019. 

 
Por meio dos smartphones, os usuários encontram uma forma 

fácil, rápida e acessível para navegar pela internet e ter acesso a 
inúmeros serviços. Em 2014, Rodrigues e Toaldo já afirmavam que o 
contexto alterou o status da publicidade de integrada para conectada, 
pois ela está presente e interage com o seu público em todo o 
momento. E esse relato só aumenta a partir dos dados. As práticas 
mudaram e a publicidade digital passou a permitir que os anúncios de 
impacto, que anteriormente precisavam ser feitos nos veículos de 
massa, pudessem ser fragmentados em ações específicas e de acordo 
com o perfil do público que se pretende atingir (GHISLENI, 2016). 
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Embora a tecnologia tenha propiciado novas formas de 
comunicação e de interações socioculturais, Sodré (2002, p. 73) chama 
atenção para o fato de que “o ponto de vista não é mais único nem 
subjetivo, já que se difrata objetivamente por todo o espaço social, 
dando ao próprio mundo o poder de ver instantaneamente, 
simultaneamente e globalmente”. Aliado a isso, Castells (2012) reforça 
que a relação equilibrada entre tecnologia e organizações se trata de 
uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que as tecnologias 
alteram o modo de vida dos homens e o modo como os homens as 
vivenciam, também as moldam. Isso fica claro quando pensamos que 
foi a partir das atualizações de dispositivos midiáticos, como os 
computadores pessoais e os celulares, que novas formas de 
comunicação se originaram, e assim, geraram novas formas de 
relações e interações entre os indivíduos.  

Vale lembrar que a capacidade tecnológica é importante, mas 
a experiência que as máquinas conseguem nos proporcionar é que 
causa o real impacto e revoluciona a comunicação. Chatfield (2012, p. 
27) explica que, “se quisermos conviver com a tecnologia da melhor 
forma possível, precisamos reconhecer que o que importa, acima de 
tudo, não são os dispositivos individuais que utilizamos, mas as 
experiências humanas que eles são capazes de criar”. Nessa direção, 
não existe uma lógica rígida na previsão das ações que serão 
desenvolvidas para a internet considerando que as ferramentas digitais 
evoluem diariamente, o que podemos detectar é que o ambiente 
midiatizado coloca em cena a produção de conteúdo, e a interatividade 
modifica o fluxo da comunicação. 

O momento é de mudança, e a internet, aliada às 
telecomunicações e às tecnologias digitais de forma geral, é um dos 
agentes responsáveis por esse fenômeno, já que é capaz de romper 
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barreiras no tempo e no espaço, ocasionando inúmeras mudanças 
para a vida social. E a publicidade entra em cena como componente 
principal do cenário da nossa pesquisa e refere-se a ações de caráter 
comercial que acontecem por meio da mídia, com o objetivo de 
fornecer informações, desenvolver atitudes e gerar ações que tragam 
benefícios para os anunciantes, seja de produtos, seja de serviços. 
Sant`Anna, Rocha Junior e Garcia (2009, p. 60) acrescentam que “ela 
faz isso abertamente, sem encobrir o nome e as intenções do 
anunciante; os anúncios são matéria paga”.  Além de ajudar a vender 
produtos e serviços, a publicidade também é capaz de construir a 
reputação de uma marca ou empresa. 

Sant`Anna, Rocha Junior e Garcia (2009, p. 261) informam que 
“é difícil classificar a internet como apenas uma mídia, já que na 
verdade, para ela convergem diversas mídias”. Entendemos, assim 
como Perez (2016) que “o ecossistema publicitário é a ambiência 
integradora”, e nela, é necessário compreender que não são as mídias 
tradicionais que estão no ambiente da internet, mas as linguagens 
tradicionais é que foram transferidas para esse contexto e ganharam 
linguagem própria. O ambiente da internet será observado aqui, 
especialmente por meio das mídias sociais digitais. 
 
Publicidade Nas Mídias Sociais 

 
A publicidade digital teve as suas primeiras inserções em sites 

empresariais que ofereciam informações sobre seus produtos e 
serviços (PINHO, 2000). Na sequência, os sites de rede social que 
surgiram por volta de 1997 (ELISSON e BOYD, 2013) se apresentaram 
às marcas, e trouxeram uma oportunidade de compartilhar seu 
conteúdo contextualizado. De lá para cá, o setor de publicidade, 
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segundo pesquisa AdSpend 2019, já teve um investimento em mídias 
digitais projetado em mais de 16 bilhões em 2018, e a intenção de 
investimento para 2019 amplia essa soma em 30%. A Pesquisa Digital 
AdSpend 2019 mostra que 33% dos investimentos em mídias no Brasil 
são no digital.  E os anúncios em vídeo ocupam praticamente metade 
desses investimentos. Esse ritmo acelerado de consumo de vídeos on-
line no Brasil acontece muito pela facilidade de acesso a conteúdo 
sobre qualquer temática que é de fácil acesso aos usuários a partir de 
seus smartphones. Com base nisso, Carlos Giusti, sócio da 
Pricewaterhouse Coopers Tecnologia da Informação, que conduziu a 
pesquisa AdSpend, reforça: 

 
Estudar o comportamento do mercado digital significa 
antes de tudo entender o indivíduo, seu 
comportamento e experiências. E nos dias de hoje, 
diante da irreversível convergência de meios para 
plataformas, compreender, proporcionar e, 
principalmente mensurar a qualidade dessas 
experiências do ponto de vista tanto do esforço 
quanto do resultado se tornou métrica necessária para 
garantir o sucesso em qualquer indústria (ADSPEND, 
2019). 
 

É possível perceber que a movimentação financeira retrata um 
momento de transformação no qual a essência do trabalho ainda 
permanece a mesma, mas as ferramentas utilizadas estão se 
adaptando a cada nova tecnologia. As ações publicitárias, segundo 
Duarte (2019, p. 21), ativam “amplos esforços para envolver os 
consumidores na teia comunicacional a favor de marcas”, e isso, aos 
poucos foi condicionando um comportamento ativo dos 
consumidores que com o passar do tempo fez os anunciantes 
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desviarem sua atenção para a criação de anúncios específicos para o 
ambiente digital. 

No ecossistema atual, há um cruzamento entre publicidade e 
entretenimento que acontece por meio das mídias sociais digitais. 
Duarte (2019, p. 23) relata que, na publicidade contemporânea, o 
entretenimento surge “como recurso convocador que visa a despertar 
o interesse do receptor, proporcionando que ele fique mais tempo 
disponível para aquela mensagem e/ou marca”. E esse pode ser um 
dos motivos que faz com que os consumidores que estão inseridos nas 
mídias sociais sejam o alvo central das estratégias mercadológicas 
vigentes. 

Canavillas (2019) chama atenção para o fato de que vivemos 
uma crise global que atinge todo o setor da comunicação, mas, apesar 
disso, também oferece um mundo de oportunidades para as 
organizações que estão preparadas para explorar o ecossistema 
mediático que se apresenta. O autor ensina que os obstáculos estão 
situados em três campos principais: profissional, tecnológico e 
econômico. 

No campo profissional o desafio está em adaptar as linguagens 
às novas possibilidades midiáticas e entender que os usuários também 
são produtores de conteúdo e, portanto, fazem parte da engrenagem 
que movimenta o sistema. No campo tecnológico, é preciso considerar 
as novas rotinas de produção e ter consciência das novas tecnologias 
que surgem a cada dia. E no ambiente econômico, é preciso considerar 
que os modelos tradicionais de publicidade não são mais suficientes, 
que os usuários buscam as informações na rede, e que não querem 
pagar por essa informação (CANAVILLAS, 2019). Alinhado a isso, Mans 
(2019, p. 21) relata que “a internet mudou a lógica de muitas 
informações cotidianas: desde a organização de uma casa. Passando 
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pelo relacionamento entre pessoas até a divulgação de informações”. 
Em relação a esta última mudança, há complicações, já que os meios 
de comunicação viram o mercado de publicidade concentrar-se nas 
mãos do Facebook e do Google, e hoje buscam modelos alternativos 
viáveis para a sobrevivência de seus negócios. 

“A publicidade, antes quase exclusiva dos veículos tradicionais 
de comunicação, vai parar nas mãos de empresas na internet. E ainda 
pior: no começo da Web, as companhias de mídia acostumaram seus 
leitores a acessar conteúdos de graça” (MANS, 2019, p. 21). Isso, a 
longo prazo, foi um dos geradores do conjunto de desafios que foram 
criados para os comunicadores e que precisa de uma solução. 

Algumas postagens ganham relevância no Facebook, em 
parte, por causa das estratégias dos anunciantes para chamar atenção 
dos usuários, mas, na maioria dos casos, isso acontece por causa dos 
algoritmos da plataforma, que são programados para provocar o 
envolvimento e a interação intensa dos usuários. Diante dos recentes 
debates em torno do impacto das mídias sociais nas eleições norte-
americanas, o Facebook anunciou mudanças em seu algoritmo 
(VITORINO, 2018), assim, dando visibilidade ao seu papel político 
central. Zuckerberg também relatou, em várias entrevistas, que 
alterou o algoritmo do Facebook para privilegiar a conexão das 
pessoas com seus amigos. As desvantagens de usar o Facebook para 
anunciantes ficaram evidentes a partir do momento em que a 
plataforma reduziu a visibilidade orgânica.  

“Nem todos os meios de informação terão o mesmo modelo 
de negócio, pois isso dependerá muito do perfil de cada um, do 
tamanho de cada audiência, das características das regiões onde 
atuam” (MANS, 2019, p.22).  
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As particularidades que cercam os modelos 
publicitários contemporâneos apontam novas 
estruturas da comunicação mercadológica. Nas 
mensagens que fluem por compartilhamentos em 
sites de redes sociais, também se inserem os discursos 
dos consumidores que, envolvidos no processo de 
desenvolvimento de conteúdos e propagação das 
mensagens nesse ambiente, têm suas próprias 
histórias entrelaçadas com a história das marcas. Com 
isso, as estratégias que disfarçam o teor publicitário da 
mensagem podem tanto aguçar o interesse do 
consumidor quanto serem causas de polêmicas para 
as marcas (DUARTE, 2019, p. 95). 

 
As mensagens são publicadas e compartilhadas por usuários, 

e, para as marcas, resta o acompanhamento criterioso do que se fala 
sobre si nesse ambiente e a avaliação permanente do que pode 
colaborar consigo em contraponto com declarações que podem ser o 
estopim de uma crise. “O ambiente ameno das redes digitais, 
associado a recursos que promovem a aproximação dos sujeitos com 
o conteúdo da mensagem publicitária (humor, entretenimento etc.) 
contribui para a constituição de um consumidor parceiro da marca” 
(DUARTE, 2019, p. 15). 

É fato que as plataformas de mídia social se tornaram o elo 
que organiza os pontos de contato digitais do cliente. As pessoas usam 
as mídias para pesquisar produtos, para conversar com o suporte e até 
para saber o que é o assunto do momento. Nesse sentido, a pesquisa 
realizada pela Hootsuite35 recomenda que as marcas tomem medidas 
em três áreas críticas: a construção de confiança com os 
consumidores, a inserção nas mídias sociais e a divulgação de 
mensagem única independentemente da plataforma escolhida. Para a 
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construção de confiança com os consumidores, em um cenário em que 
é extrema a velocidade com que as informações chegam às pessoas, a 
marca deve manter uma postura coerente com a voz que assume nas 
diversas plataformas de mídia, por exemplo. A inserção nas mídias 
sociais deve ter como premissa o diálogo responsivo, muito mais do 
que a mera vitrine de mensagens da marca. Já a divulgação de 
mensagem única refere-se aos dois aspectos anteriores, pois consiste 
em ter uma unidade na voz da marca a fim de conquistar novos 
clientes. 

 
Tendências 

 
“A comunicação se constitui em uma ferramenta estratégica 

para as organizações. [...] com as mídias digitais e o uso simultâneo de 
diversas plataformas de comunicação, as organizações precisam 
estabelecer relacionamentos dialógicos com seus públicos de 
interesse” (ROCHA e TREVISAN, 2018, p. 1). Os autores também 
enfatizam que o contexto atual “estimula uma comunicação 
transparente e baseada em valores reais”.  

Canavillas (2019) explica que o ecossistema da comunicação 
vive tempos difíceis, mas que é preciso olhar para as variáveis e 
aproveitar as oportunidades. O desafio maior está em encontrar o 
caminho para produzir e distribuir conteúdo adaptado às plataformas 
de interesse dos usuários, e fazer isso com qualidade, de forma que o 
usuário aceite o pagamento do serviço como uma consequência 
normal do serviço prestado.  “Nesse novo panorama, em que os 
consumidores estão conectados por redes digitais e têm a atenção 
compartilhada por multitelas, os criativos da publicidade buscam 
desenvolver estratégias que chamam a atenção desses sujeitos, que 
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também são incitados a participar do processo de construção das 
mensagens” (DUARTE, 2019, p. 150).  

Outro aspecto a ser ressaltado é que “investimento em 
tecnologia é importante, mas a gestão de comunicação pode ser mais 
efetiva, trazer mais resultados e ser economicamente viável se o 
gestor de comunicação identificar claramente as ferramentas 
adequadas em cada etapa” (ROCHA e TREVISAN, 2018, p. 196). 
Observando os relatos e o contexto apresentado, o fato principal é que 
o sistema se reorganiza de acordo com o ecossistema vigente e as 
ferramentas que lhe são disponibilizadas. 

Considerando que  dois terços da população mundial já usa 
um dispositivo móvel36,  é importante considerar que as comunicações 
móveis impulsionam o crescimento do comércio eletrônico e vem 
desempenhando um papel cada vez mais importante na vida das 
pessoas em todo o mundo. O cenário, em constante mudança, abre 
espaço para algumas preocupações sobre o impacto da inserção no 
ambiente digital para o bem-estar das pessoas, mas, mesmo assim, 
não reduz a intensidade da busca por experiências sensoriais e sociais 
e abre espaço para várias oportunidades de apoio, seja por meio de 
influenciadores ou por meio de mensagens diretas. 

As mudanças na comunicação colocam em xeque a 
infraestrutura tradicional e abrem espaço para novas relações, as 
quais precisam considerar a infraestrutura tecnológica, a 
conectividade, os dados, informações e conhecimentos que geram 
conteúdo para as marcas. Se as plataformas forem utilizadas de forma 
estratégica e com foco nas necessidades dos consumidores é provável 
que a solução dos problemas de comunicação seja consequência das 
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atividades desenvolvidas para esse fim. Nesse sentido, as mídias 
sociais digitas podem funcionar não só para que as marcas resolvam 
problemas, mas para que os problemas sejam detectados inclusive 
antes de ocorrerem. 

As tecnologias da informação e comunicação condicionam 
uma nova realidade da comunicação nas organizações e isso trouxe 
impactos significativos para a sociedade, interferiu no estilo de vida e 
nos hábitos das pessoas. Aos comunicadores, resta estarmos atentos 
aos sinais que o mercado emite a cada mudança, pesquisar e atualizar 
os conhecimentos diante do contexto mercadológico e tecnológico, 
para participar da adequação das peças publicitárias a cada 
plataforma de mídia. 

 
Referências bibliográficas 
 
ADSPEND 2019.  Pesquisa Digital Adspend 2019. Jun. 2019. Disponível em: 
https://iabbrasil.com.br/pesquisa-digital-adspend-2019/ Acesso em 26 ago. 
2019. 
 
BIGONHA, Carolina. Panorama setorial da internet: inteligência artificial em 
perspectiva. .br: Publicação do Comitê Gestor da Internet do 
Brasil. Cgi.br/nic.br, v. 15, n. 10, 2019. p. 29-39. Anual. Disponível em: 
https://www.cg.org.br/media/docs/publicacoes/3/revistabr-ano-10-2019-
edicao15.pdf. Acesso em: 26 ago. 2019. 

MANS, Matheus. Para onde vai o jornalismo: mudanças no mercado 
publicitário levam veículos a procurar novas formas de financiamento. .br: 
Publicação do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Cgi.br/nic.br, v. 15, n. 10, 
2019. Anual. Disponível em: 
https://www.cg.org.br/media/docs/publicacoes/3/revistabr-ano-10-2019-
edicao15.pdf. Acesso em: 12 ago. 2019. 



 

   
180

CANAVILHAS, João. Nuevos medios, nuevo ecosistema. El Profesional de la 
Informacion. v. 24, n. 4 pp. 357-362 2015.jul.01. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/280114165_Nuevos_medios_nu
evo_ecosistema Acesso em 26 ago. 2019. 

CASTELLS, Manuel. Castells debate os dilemas da internet. (2012). Outras 
palavras. Disponível em: 
http://www.outraspalavras.net/2012/01/17/castells-debate-os-dilemas-da-
internet/ Acesso em: 14 set. 2012. 

CHATFIELD, Tom. Como viver na era digital. Trad: Bruno Fiuza. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2012. 

ELISSON, Nicole; BOYD, Dannah. Sociality through Social Network Sites. In: 
DUTTON, W. H. (Org.), The Oxford Handbook of Internet Studies. Oxford: 
Oxford University Press, 2013. 

GHISLENI, Taís Steffenello. Portais institucionais na web: análise de anúncios 
publicitários no ecossistema midiático. 2016. 297 p. Tese (Doutorado) - 
Curso de Doutorado em Comunicação, Programa de Pós-graduação em 
Comunicação, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2016. 

GHISLENI, Taís Steffenello; BARICHELLO, Eugenia Mariano da Rocha. Web 
publicidade: Reflexões à luz da ecologia midiática. Animus. Revista 
Interamericana de Comunicação Midiática, [S.l.], v. 13, n. 25, out. 2014. ISSN 
2175-4977. Disponível em: 
https://periodicos.ufsm.br/animus/article/view/15299. Acesso em: 03 jul. 
2019.  

MOISÉS, Ana; CAMARGO, Cris. O desafio de regulamentar a publicidade 
digital. 13 ago. 2019. iabBrasil. Disponível em: 
https://iabbrasil.com.br/artigo-o-desafio-de-regulamentar-a-publicidade-
digital/ Acesso em 27 ago. 2019. 

PINHO, José Benedito. Publicidade e vendas na Internet: técnicas e 
estratégias. São Paulo: Summus, 2000. 



 

   
181

PEREZ, Clotilde. Ecossistema publicitário: o crescimento sígnico da 
Publicidade. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNIAS DA COMUNICAÇÃO, 
39, 2016, São Paulo. Comunicação e educação: Caminhos Integrados para 
um mundo em transformação. São Paulo: Intercom, 2016. p. 1-12. 
Disponível em: bit.ly/2D0NT0q. Acesso em: 28 jul. 2019. 

ROCHA, Marcos; TREVISAN, Nanci. Comunicação integrada de marketing. 
São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 

RODRIGUES, André Iribure; TOALDO, Mariangela Machado. A publicidade 
multiplataforma: desafios e práticas no campo da publicidade brasileira na 
fase contemporânea. In: TRINDADE, Eneus; PEREZ, Clotilde (Org.). O sistema 
publicitário e a semiose ilimitada: V Pró-Pesq PP Encontro Nacional de 
Pesquisadores em Publicidade e Propaganda. São Paulo: 
INMOD/ABO2/PPGCOM-ECA-USP, 2014. 

ROGERS, Davi L. Transformação digital: repensando o seu negócio para a era 
digital. São Paulo: Autêntica Business, 2017. 

SANT`ANNA, Armando; ROCHA JUNIOR, Ismael; GARCIA, Luiz Fernando 
Dabul. Propaganda: teoria, técnica e prática. 9 ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2016. 

SODRÉ, Muniz. Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear 
e em rede. Petrópolis, RS: Vozes, 2002. 

VITORINO, F. Facebook reforça luta contra o fake news e diz que mudança 
no algoritmo é só o começo. O Globo, 3 de março de 2018. Disponível em: 
https://g1.globo.com/economia/ tecnologia/noticia/facebook-reforca-luta-
contra-o-fake-news-e-diz-que-mudanca-no-algoritmo-e-so-ocomeco.ghtml 
Acesso em 17 abr. 2018, 

WE ARE SOCIAL. Digital 2019: essentials insights into how people around the 
world use the internet, mobile devices, social media, and e-commerce. 
Disponível em https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 Acesso 
em 27 maio 2019.  



 

   
182

OUTROS JORNALISMOS, AINDA JORNALISMO: NOVOS AGENTES DO 
CAMPO PROFISSIONAL E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS INCERTEZAS 

 
Laura Storch 

 
“A retaguarda acha que o problema é que o mundo mudou 

demais. A vanguarda acha que o problema é que o jornalismo não 
mudou o suficiente”37. A frase foi escrita por Rasmus Kleis Nielsen, 
diretor do Instituto Reuters e professor da Universidade de Oxford, 
nos Estados Unidos, em outubro de 2019. No texto38, o pesquisador 
expõe algumas experiências que acumulou durante seu primeiro ano 
como diretor do instituto. A retaguarda e a vanguarda a que se refere 
são compostas por jornalistas que pensam os desafios do campo de 
pontos de vista diametralmente opostos: 
 

[...] eu vejo um grupo de jornalistas e líderes de mídia 
que querem desenvolver e mudar a profissão e os 
modelos de financiamento que a sustentam, de modo 
que estão prontos para um mundo em transformação 
e um ambiente de mídia digital. Mas eu também me 
deparo, constantemente, em todos os lugares, com 
outro grupo de jornalistas e líderes de mídia que não 
encaram as coisas desta forma, que preferem colocar 
suas energias em tentativas vãs de restaurar um 
passado romantizado, retocado de suas deficiências, 
idealizado por suas (muito reais) virtudes, e valorizado 
pela estabilidade que ofereceu, tanto em termos de 

                                                                    
37 No original: “The rearguard thinks the problem is that the world has changed too 
much. The vanguard thinks the problem is that journalism hasn’t changed enough”. 
38 Disponível em: https://rasmuskleisnielsen.net/2019/10/01/vanguards-and-
rearguards-in-the-fight-for-the-future-of-journalism 
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segurança profissional e progressão de carreira como 
também em termos de negócio de mídia39. 

 
No espectro entre os extremos podemos reconhecer muitas 

experiências e poucos resultados concretos – o Jornalismo parece 
tentar se adaptar às demandas emergentes a partir de tropeços e 
acasos, como se as organizações de notícias buscassem se reorientar 
frente a uma realidade estranha e nebulosa. Os vanguardistas 
percebidos por Nielsen são mais jovens e mais diversos, na maioria 
mulheres, buscam soluções e novidades, estão abertos a descobrir 
fraturas na carapuça da “crise” para modelar novas formas de fazer e 
financiar jornalismo: “[...] enquanto o primeiro grupo [vanguarda] está 
lutando por visões múltiplas de um futuro incerto, o segundo grupo 
[retaguarda] está defendendo um passado extinto que – ainda que 
tenha muito a oferecer – de muitas maneiras não mais servirá”40. 

Um dos principais relatórios sobre as transformações do 
Jornalismo no mundo é editado pelo Instituto Reuters. Em 2019, o 
Digital News Report41 destacou não apenas a repetida dificuldade das 
empresas em financiar o trabalho jornalístico a partir dos leitores – 
com o baixo crescimento no número de assinaturas digitais de 

                                                                    
39 No original: “[...] I see one group of journalists and media leaders who want to 
develop and change the profession and the funding models that sustain it so they are 
fit for a changing world and a digital media environment. But I also, constantly, 
everywhere, come across another group of journalists and media leaders who do not 
see it this way, who would rather pour their energy into vain attempts at trying to 
restore a romanticized past, airbrushed of its shortcomings, idealized for its (very real) 
virtues, and valued for the stability it offered many, both in terms of professional 
security and career advancement as well as in terms of the media business”. 
40 No original: “while the first group [vanguarda] is fighting for various visions of an 
uncertain future, the second group [retaguarda] is defending a defunct past that—
while it had much to offer—will in many ways no longer serve”. 
41 Disponível em < http://www.digitalnewsreport.org/>. 
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notícias, por exemplo – mas também alguns dados sobre a percepção 
deles acerca do jornalismo. Dois dos achados me parecem 
particularmente relevantes (e desafiadores): um sobre a 
confiabilidade no Jornalismo e outro sobre a atribuição de valor e 
função ao produto jornalístico. 

No primeiro caso, “Em todos os países, o nível médio de 
confiança nas notícias em geral caiu 2 pontos percentuais para 42% e 
menos da metade (49%) concorda com a afirmação de que confiam 
nos meios de comunicação que eles mesmo usam” (NEWMAN et al, 
2019, p.09, tradução nossa42). Desde 2015, a queda de confiança nas 
notícias caiu cerca de 10 pontos percentuais na maioria dos países 
analisados pelo projeto, e menos da metade dos respondentes afirma 
hoje confiar na maioria das notícias a maior parte do tempo. A 
desconfiança está, certamente, relacionada a muitas e distintas 
variáveis. Mas uma, apontada pelo relatório, pode ser a dificuldade 
que as pessoas tem em reconhecer no Jornalismo um produto 
relevante em termos de compreensão do mundo. “Os meios de 
comunicação são vistos como fazendo um melhor trabalho em 
apresentar as últimas notícias do que em explicá-las. Em diversos 
países, pelo menos dois terços sentem que a mídia é boa em manter 
as pessoas atualizadas (62%), mas não tão boa em ajuda-los a 
compreender as notícias (51%) (NEWMAN et al, 2019, p.10, tradução 
nossa 43). Além disso, “Mais pessoas estão dizendo que ativamente 

                                                                    
42 No original: “Across all countries, the average level of trust in the news in general is 
down 2 percentage points to 42% and less than half (49%) agree that they trust the 
news media they themselves use”. 
43 No original: “The news media are seen as doing a better job at breaking news than 
explaining it. Across countries, almost two-thirds feel the media are good at keeping 
people up to date (62%), but are less good at helping them understand the news 
(51%)”. 
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evitam notícias (32%) do que quando fizemos a mesma questão há 
dois anos [...]. As pessoas dizem que evitam as notícias porque elas 
possuem um efeito negativo em seu estado de espírito (58%) ou 
porque elas se sentem impotentes para mudar os acontecimentos” 
(NEWMAN et al, 2019, p.10, tradução nossa 44).  

O cenário apontado pelo relatório e as reflexões de Nielsen 
nos ajudam a compreender que o Jornalismo está mudando. Mas 
diferente do que possa parecer, o essencial não é saber o que ele será, 
mas de que maneiras se dará o processo de institucionalização das 
mudanças e das incertezas. Proponho pensarmos nessa questão a 
partir de um problema central, o dos novos atores do campo 
jornalístico, que exercem pressões sobre a profissionalização e, de 
quebra, sobre as compreensões sociais acerca do que é e do que deve 
ser o Jornalismo.  
 
Uma profissão, múltiplos atores 
 

O pesquisador norte-americano Tim Vos (2019) tem 
defendido que as organizações jornalísticas se beneficiaram, ao longo 
dos anos, com um sentido de profissionalização do jornalismo que 
estava ligado muito mais ao status - ao modo como o jornalista 
compreende a si mesmo como à serviço do interesse público - do que 
a características formais de profissionalização. “Os jornalistas não 
servem simplesmente aos seus empregadores, de acordo com essa 
linha de pensamento; eles servem ao público. Neste sentido, o 

                                                                    
44 No original: “More people say they actively avoid the news (32%) than when we last 
asked this question two years ago [...]. People say they avoid the news because it has 
a negative effect on their mood (58%) or because they feel powerless to change 
events”. 
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estatuto profissional conectou as práticas de trabalho ao público 
através de uma ética do serviço público” (VOS, 2019, p.122, tradução 
nossa45). É claro que essa condição também serviu aos profissionais, 
de muitas formas - em especial na constituição de certa 
“independência” em relação aos superiores, quando as decisões 
editoriais são tomadas pelo jornalista a partir desta ideia de interesse 
público. Ainda assim, em contexto de transformação da empresa46 
jornalística, essa condição contribuirá para os modos como a profissão 
se reorganiza - e ajuda a explicar a fragilidade do estatuto profissional 
do jornalismo atual. 

 
O principal e maior desafio enfrentado pelo jornalismo 
hoje é a erosão do estatuto profissional dos jornalistas. 
O problema, como o vejo, não está centrado na ideia 
de que o jornalismo esteja sendo invadido por 
jornalistas cidadãos, conteúdo gerado pelo usuário, ou 
outros intrusos. É que os jornalistas estão perdendo 
algumas das proteções e privilégios que existem 
quando têm reconhecimento profissional (VOS, 2019, 
p. 122, tradução nossa47). 

 
O que ele está dizendo é que a ausência de um estatuto 

profissional potente e claro pode ter contribuído para a erosão do 
jornalismo como um todo. Ele também está situando o debate nos 

                                                                    
45 No original: “Journalists did not simply serve their employers, according to this line 
of thinking; they served the public. Thus, professional status has connected 
practitioner work to the public through an ethic of public service”. 
46 Em um sentido amplo do termo, empreendimento, intento. 
47 No original: “The single biggest challenge facing journalism today is the erosion of 
journalists’ professional status. The problem, as I see it, is not chiefly that journalism 
is being overrun by citizen journalists, user-generated content, or other interlopers. It 
is that journalists are losing some of the protections and privileges that come with 
being a recognized profession”. 
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modelos tradicionais das organizações jornalísticas. Ainda que 
possamos concordar com Vos, e que pesquisas sobre o mundo do 
trabalho dos jornalistas (WEISBORD, 2013; ALDRIDGE, EVETTS, 2004; 
NONATO, GROGHMAN, FIGARO, 2013) nos ajudem a comprovar que 
há uma erosão do estatuto profissional pressionando mudanças no 
campo no jornalístico, a simples constatação dessa condição não nos 
ajuda a compreender para onde vamos. 

Por isso, considero outra questão relevante, que talvez esteja 
sendo apenas agora mais abertamente observada pelos 
pesquisadores. O Jornalismo nunca se estruturou exclusivamente a 
partir das lógicas organizacionais daquilo que reconhecemos até hoje 
como “tradicional” ou “mainstream”. Pelo contrário, a produção de 
informação jornalística, de formas distintas em tempos distintos, 
sempre se apresentou a partir de múltiplas configurações. Deuze 
(2019) sustenta que parte dessa percepção restrita da organização do 
Jornalismo pode estar associada a certo dualismo no modo como 
mesmo os pesquisadores têm enfrentado a questão. 

 
Não significa dizer que os pesquisadores de jornalismo 
não estudaram o non-mainstream, a oposição, ou 
outras formas de jornalismo não tradicional no 
passado. Entretanto, esses “jornalismos” foram 
tradicionalmente situados e domados em 
enquadramentos que enfatizavam o binarismo 
dentro/fora – por exemplo, entre jornalismo 
tradicional e alternativo, entre hard e soft news, ou 
entre as funções informativas e de entretenimento da 
imprensa. Ao fazer isso, um certo modo de fazer (e 
pensar sobre) jornalismo prevaleceu (DEUZE, 2019, p. 
03, tradução nossa48). 

                                                                    
48 No original: “This is not to say scholars of journalism have not studied non-
mainstream, oppositional, or any other kind of non-traditional forms of journalism in 
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Para o pesquisador norte-americano, ao invés de analisar 

como os estágios da produção noticiosa foram se modificando, 
considerando os efeitos de condições precárias, às vezes 
individualizadas, depois fragmentadas e em rede, os pesquisadores 
preferem a busca por regularidades e consistências, buscando 
construir teorias mais ou menos “universais” sobre o jornalismo, sua 
cultura e seus sentidos. 

 
Ao fazer isso, nós aceitamos explicações sobre o 
trabalho noticioso que assume que jornalistas 
adquirem suas apreensões sobre quem são o que 
fazem (ou deveriam fazer) largamente através da 
socialização ocupacional e do contexto ocupacional, 
levando a compreensão mais ou menos homogênea 
do que o jornalismo é. Nos últimos anos, essa 
conceitualização do jornalismo está desmoronando 
(DEUZE, 2019, p. 02, tradução nossa49). 

 
A desconfiança dos leitores sobre o jornalismo nos aponta 

para uma mudança no reconhecimento social da autoridade da 
profissão, e frente a esta desestabilização, o jornalismo parece ter 
dificuldades de oferecer respostas. Por onde poderia passar a busca 

                                                                    
the past. However, such “journalisms” have traditionally been reigned in and tamed 
in theoretical frameworks emphasizing inside/outside binaries—for example, 
between mainstream and alternative journalism, between hard versus soft news, or 
between information and entertainment functions of the press. In doing so, a certain 
way of doing (and thinking about) journalism prevailed”. 
49 No original: “In doing so, we have accepted explanations of newswork that assume 
journalists get their ideas of who they are and what they are (supposed to be) doing 
largely through occupational socialization and occupational context, leading to more 
or less homogeneous understandings of what journalism is. In recent years, this 
conceptualization of journalism has been crumbling”. 
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de um reposicionamento profissional? Se pudermos concordar com 
Deuze (2019), a prática jornalística sempre foi diversa50. E 
considerando a proposição de Vos (2019), o estatuto do jornalismo 
esteve amplamente ancorado em um modelo organizacional que 
buscava seu sustento longe da profissionalização, em sentimentos de 
pertencimento e valores transcendentes, como o de interesse público. 
Ainda que essas pareçam posições contraditórias, do ponto de vista 
da organização jornalística podiam coexistir sem muitos conflitos. O 
binarismo entre “mainstream” e “non-mainstream”, como destaca 
Deuze (2019), mantinha o controle do estatuto profissional entre as 
grandes organizações. 

Ainda que não explique completamente a questão, um dos 
fenômenos centrais para compreendermos as mudanças no contexto 
organizacional do jornalismo e seus efeitos na profissão e no produto 
noticioso é aquilo que a teoria chamou, por algum tempo, de 
“liberação do polo emissor” – com base especialmente recorrente nos 
trabalhos Henry Jenkins (2009). Ao colocar em suspeita a centralidade 
de seu papel de mediador, esse processo vai favorecer o 
questionamento sobre a legitimidade do jornalismo. Mas o ponto de 
discussão, em meu argumento, não está estabelecido na ideia de que 
“qualquer um” pode fazer jornalismo. Outra pressão que a ideia de 
“liberação do polo emissor” parece implicar ao padrão organizacional 
do Jornalismo está na necessidade de enfrentamento deste 
enquadramento binário entre “tradicional” e 

                                                                    
50 Considere a coexistência de modelos informativos muito diversos: desde os 
conglomerados midiáticos de rádio e televisão e dos grandes grupos jornalísticos de 
imprensa e revista, até modelos específicos baseados em realidades locais, rádios 
comunitárias, jornais de bairro, a chamada “imprensa independente”, jornais 
sindicais, entre tantos outros. 
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“independente/alternativo”. Afinal, partindo de uma lógica de 
centralização e oposição, quem detém a legitimidade organizacional 
da produção de notícias? 

Alguns pesquisadores, como Benkler (2011) e Eldridge (2018) 
vão defender que o efeito desse movimento de instabilidade será a 
emergência de novas forças de produção jornalística que alteram as 
dinâmicas de poder do campo. Para Benkler, essas forças estarão 
concentradas na emergência de agentes externos ao campo 
jornalístico (em oposição ao tradicional) – entre os exemplos mais 
proeminentes estão os vazamentos de dados governamentais 
promovidos por agentes “civis”, como no Wikileaks. Eldridge (2018) 
propõe acrescentar ao processo novos agentes que atuam em 
cruzamentos com o Jornalismo, como é o caso de organizações sem 
fins lucrativos como a ProPublica51, o Bureau for Investigative 
Journalism52 e o Consórcio Internacional de Jornalistas 
Investigativos53. O autor ainda discute a influência crescente dos 
“intrusos” (interlopers) – uma classe periférica de jornalistas digitais, 
que definem seu trabalho como jornalismo mas tem dificuldades de 
serem reconhecidos socialmente como tal (ELDRIDGE, 2014). Além 
destes, considero relevantes os novos atores que passam a compor a 
estrutura das redações jornalísticas tradicionais, atuando de forma 
definitiva nos processos de noticiabilidade e na configuração da 
notícia, ainda que a partir de conhecimentos técnicos específicos – é 
o caso do que Canavilhas et al (2016) chamam de “tecnoatores”: 
designers, programadores, analistas de dados, estatísticos, entre 
outros profissionais que surgem na reconfiguração dos perfis 

                                                                    
51 Disponível em: < https://www.propublica.org/>. 
52 Disponível em: < https://www.thebureauinvestigates.com/ >. 
53 Disponível em: <https://www.icij.org>. 
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profissionais das redações. Por fim, ainda uma camada de agência 
precisa ser incorporada, a dos atores não-humanos - representada 
pelo processo crescente de automação do jornalismo, a capacidade de 
produção automática de notícias por meio de inteligência artificial 
(COSTA, 2006; FURTADO, 2018). A produção dos algoritmos tem 
potencial de substituir força de trabalho relevante nas redações, e 
pode até propor cumprir funções que as organizações jornalísticas 
“tradicionais” não estariam aptas a realizar apenas com agentes 
humanos. 
 
A institucionalização de novos paradigmas 
 

Os movimentos de assimilação dessas novas personagens no 
horizonte da profissionalização estão ligados a compreensão do que 
Deuze (2019) chama socialização ocupacional – o modo como o 
estatuto profissional do jornalismo se forma nas dinâmicas relacionais 
do trabalho. Para Eldridge (2018, p. 543, tradução nossa54), “Para 
compreender o campo em momentos de interseção, é importante 
notar que a autoridade é construída a partir de ‘cumplicidades 
acordadas’ [entre os sujeitos]”. Assim, movimentos disruptivos – 
como a capacidade de novos atores de selecionar, avaliar e amplificar 
informações – são percebidas como “sinais potenciais de perda do 
poder exclusivo sobre a legitimação das notícias e sobre a habilidade 
de converter capital cultural em capital econômico (para fazer as 
notícias financeiramente viáveis)” (ELDRIDGE, 2018, p. 543, tradução 

                                                                    
54 No original: “For understanding the field at moments of intersection, it is important 
to see this authority as built upon ‘agreed-upon complicities”. 
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nossa55). Os processos de reação a essa potencial perda se darão a 
partir de vias de normalização: 
 

Normalização, no contexto dos estudos de jornalismo 
digital, refere-se à adoção de novas formas de mídia 
por jornalistas que negociam o uso dessas novas 
tecnologias para que se ajustem nas rotinas e normas 
profissionais existentes [...]. É uma reação a mudança 
quando essa mudança se origina fora do reino 
tradicional da mídia noticiosa (ELDRIDGE, 2018, p. 544, 
tradução nossa56). 

 
O processo de normalização será o campo operacional de um 

procedimento mais complexo de reparação de um paradigma 
considerado insuficiente (em crise ou desmoronando) pela instituição. 
Nesse contexto, o que Eldridge (2018) propõe é uma diferenciação 
entre os ajustes necessários para que novas tecnologias sejam 
incorporadas em rotinas já estabilizadas e, o que realmente importa 
compreender, os ajustes nas rotinas de produção desenvolvidas em 
função das relações com novos espaços jornalísticos ainda sob a égide 
de paradigmas tradicionais do campo. 

O pesquisador holandês sustenta que a institucionalização das 
mudanças se dará (normalmente) a partir da noção de “apropriação”, 
de modo que “os poderes jornalísticos tradicionais e a visão 
dominante do campo jornalístico” serão articulados em todos os 

                                                                    
55 No original: “signals a potential loss of exclusive power over news legitimation and 
of the ability to convert cultural capital into economic capital (to make news financially 
valuable)”. 
56 No original: “Normalization, in the context of digital journalism studies, refers to the 
adoption of new media forms by journalists who negotiate use of these new 
technologies to fit within existing professional routines and norms [...]. It is a reaction 
to change when that change originates outside the traditional news media realm”. 
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processos de negociação com agentes externos, buscando minimizar 
a agencia de atores não tradicionais no campo e consolidar as 
contribuições deles a partir da autoridade de membros mais 
tradicionais. Esse movimento será realizado a partir da compreensão 
compartilhada dessas relações como “oportunidades” para o 
jornalismo. 

 
Este conceito de apropriação como uma extensão da 
busca por reparação do paradigma descreve o modo 
como os textos noticiosos apresentam uma imagem 
homogênea do jornalismo, mais do que um campo 
heterogêneo em que novos e tradicionais atores 
possuem autoridade. Nossa compreensão sobre o 
campo jornalístico sugere um ato de preservação, 
segurando os limites do campo e de sua visão 
dominante. Considerando a natureza autônoma dos 
novos atores que contribuem para o esforço 
jornalístico e suas habilidades para ‘serem jornalistas’ 
independentemente do endosso [do jornalismo] 
tradicional, essa parece ser uma posição difícil de se 
manter no longo prazo (ELDRIDGE, 2018, p. 555-556, 
tradução nossa57). 
 

O ponto chave da discussão sustenta que as interrelações 
entre agentes não-tradicionais com o jornalismo serão não apenas 
constantes, mas cada vez mais desafiadoras para o seu 
profissionalismo. Isso deve se refletir em duas demandas centrais para 

                                                                    
57 No original: “This concept of appropriation as an extension of paradigm repair 
describes the way in which news texts present a homogeneous picture of journalism, 
rather than a more heterogeneous field where new and traditional news actors hold 
authority. From our understanding of the journalistic field, this suggests an act of 
preservation, securing the boundaries of the field and the field’s dominant vision. 
Considering the autonomous nature of new actors contributing to journalistic 
endeavour and their ability to ‘be journalists’ irrespective of mainstream 
endorsement, this seems to be a difficult position to maintain in the long term”. 
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os membros do campo na tentativa de manutenção do paradigma 
dominante: a manutenção de uma estabilidade interna e a 
manutenção de uma relevância externa. Os custos da conservação de 
um estatuto profissional intocado, entretanto, podem ser pagos pela 
instituição jornalística como um todo? 

 
Onde as críticas à normalização observam o pouco 
fôlego de vozes alternativas nas novas formas de 
mídia, também devemos criticar a subordinação de 
produções autônomas a paradigmas que negligenciam 
o potencial de um campo mais heterogêneo. Embora 
a apropriação possa ser esperada, [... ela] é ao mesmo 
tempo um tratamento problemático para com os 
novos atores que se relacionam com as fronteiras do 
jornalismo (ELDRIDGE, 2018, p. 556, tradução nossa58). 

 
Retomando o raciocínio de Rasmus Nielsen, o jornalismo 

existe em contexto com as audiências – e, acrescento, com os mundos 
sociais. “Seu valor público, seu poder político, sua significância social, 
sua viabilidade como negócio, sua legitimidade como beneficiária de 
fundos públicos e filantrópicos – tudo isso está sustentado na 
premissa de sua conexão com a audiência”59. O profissionalismo é 
apenas uma parte de um estatuto social mais amplo do jornalismo 
que, Nielsen defende, é dever dos jornalistas conservar, renovar e 

                                                                    
58 No original: “Where critiques of normalization note the short-selling of new 
alternative voices on new media forms, so too must we critique the subsuming of 
autonomous newswork under paradigms that neglect the potential of a more 
heterogeneous field. While appropriation may be expected [...] it is all the same a 
problematic treatment of new actors intersecting with the boundaries of the 
journalistic field”. 
59 No original: “Its public value, its political power, its social significance, its viability as 
a business, its legitimacy as a beneficiary of public and philanthropic funding—all of it 
is premised on its connection with its audience”. 
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reforçar. “A vanguarda compreende isso. A retaguarda se recusa a 
aceitar”60, defende. 

Ainda que possa parecer, esse não é um cenário de catástrofe 
pro trabalho jornalístico. É um cenário de transformações profundas, 
que acentua a necessidade da instituição jornalística no mundo 
contemporâneo. Nosso argumento se organiza a partir de dois eixos 
centrais: a) o jornalismo está mudando porque existem demandas por 
mudanças; b) ainda que o jornalismo não seja mais o mesmo, não 
significa que não será jornalismo. A episteme do Jornalismo está ligada 
a valores, ao “dever-ser”. Ela é normativa, ao mesmo tempo que 
construída a longo termo a partir de complexas relações de poder. E 
tem dificuldades de abrir mão de certos fundamentos (muitos deles 
valiosos e realmente irrenunciáveis). Ainda assim, nos parece 
importante situar que as técnicas e modelos do Jornalismo que 
conhecemos hoje também foram forjados no contexto de um mundo 
em transformações aceleradas – da industrialização e da urbanização 
na modernidade. Isso não significa que não existiam jornalismos 
antes, e de que não existirão jornalismos além. Como define Nielsen, 
“Não sabemos quais são as respostas, e não sabemos o que 
exatamente o futuro reserva para o jornalismo, mas queremos fazer 
parte desta jornada”61. 

 
 
 
 

                                                                    
60 No original: “The vanguard understands this. The rearguard refuses to accept it.”. 
61 No original: “We don’t know what the answers are, and we don’t know what exactly 
the future holds for journalism, but we want to be part of that journey”. 
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DEPENDÊNCIA DE MÍDIAS DE TERCEIROS X USO DE MÍDIAS 
PROPRIETÁRIAS 

 
Denise Avancini Alves 

 
Profissionais de comunicação se deparam com o contínuo 

desafio de promover interações significativas com as organizações e 
seus públicos, de potencializar a visibilidade da marca, de gerar 
resultados e de otimizar recursos, tendo como pano de fundo a 
sobreposição dos espaços (público e privado) e o borrar das fronteiras 
da produção, da circulação e da recepção dessa comunicação. Como 
Galindo nos alerta,  

 
Novos aportes sociotécnicos e a contínua e crescente 
maquino-dependência dos consumidores 
contemporâneos embalam a postura hedônica das 
relações de consumo, ao mesmo tempo em que as 
organizações até então posicionadas como emissoras 
são alertadas a exercerem a função de receptoras e a 
compartilharem a construção do arcabouço simbólico 
de suas marcas e produtos, com os seus stakeholders. 
(GALINDO, 2016, p. 307).  
 

Numa era em que a potência e a difusão da informação é 
capilarizada de forma rápida e ampliada, as práticas comunicacionais 
organizacionais necessitam se adaptar, se fundir, pois se tornam 
multidisciplinares ou híbridas em termos de oferta e consumo, 
ganhando “nova visibilidade e interferências na criação e no consumo 
de sentidos”. (...), portanto, um “metamorfosear contínuo e 
necessário para a sobrevivência e a ocupação de mercado”. (GALINDO, 
2016, p. 307-308).  



 

   
199

Como uma das estratégias possíveis nessa dinâmica 
comunicacional, para se manter, se adaptar ou se projetar no 
mercado, as organizações utilizam um modelo de mídia cunhado no 
tripé POE, sigla do inglês originado dos termos Paid, Owned e Earned 
Media, que se referem, respectivamente, às mídias Paga ou 
Programática, Própria ou Proprietária e Orgânica ou Espontânea.  E o 
desafio dos profissionais está na gestão de investimento e 
monitoramento de resultado dessas mídias, observando suas 
potencialidades, grau de (in)dependência e perfil de públicos 
acionados para cada uma delas e suas sobreposições. Para tanto, o 
presente artigo discute alguns pontos desse tripé, considerando a 
diminuição da centralidade da mídia tradicional e o atual papel da 
mídia proprietária com a ascensão das mídias sociais digitais, 
resultado da dinamicidade da nova ambiência de comunicação 
‘metamorfoseada’, com protagonismos diversos para além da lógica 
da produção organizacional. Nesse sentido, é necessário observar as 
características de cada tipologia dessas mídias.   

A mídia paga contempla os esforços de comunicação para 
impulsionar a marca com compra de espaços, que podem abranger 
desde vinhetas, anúncios e comerciais em veículos de comunicação, 
como banners, links patrocinados nos ambientes digitais. A mídia 
própria ou proprietária, por sua vez, abrange os veículos de 
comunicação da própria empresa, sobre as quais ela tem maior 
controle, como website da organização, aplicativos e páginas em sites 
de redes sociais, além dos materiais de comunicação interna (e-mails, 
veículos, comunicados impressos, etc.) ou de visibilidade externa, 
como vitrines, frota, uniforme, etc. (ALVES, 2018). Já a mídia orgânica 
– também cunhada como conquistada ou espontânea –, ocorre 
quando os consumidores assumem os espaços de interação sobre a 



 

   
200

marca, com comentários em sites de redes sociais e blogs, por 
exemplo.  

Em termos visuais, é possível ilustrar as características de cada 
uma das mídias citadas e suas competências, como observado no 
Quadro 1, a seguir.  

 
Quadro 1 – Mídia Própria (Owned), Paga (Paid) e Orgânica (Earned) 

Tipo de 
Mídia 

Definição Exemplos Papel Benefícios Desafios 

Owned 
Media  
// 
Mídia 
Própria 

Canal 
controlad
o pela 
marca 

Web site 
Móbile site 
Blogs 
Contas no 
Twitter (e 
demais 
redes 
sociais)  

Construir 
relacionamento
s de longo 
prazo, com 
clientes em 
potencial e 
existentes e 
gerar mídia 
orgânica 

Controlada 
Econômica 
Longevidade 
Versatilidade 
Audiência em 
nicho 

Sem garantias 
Comunicação 
da própria 
empresa não 
gera tanta 
confiança 
Leva tempo 
para escalar 

Paid 
Media  
// 
Mídia 
Paga 

Marca 
paga para 
alavancar 
um canal. 
Mídia de 
terceiros 

Campanhas
, 
Propagand
a (banners, 
ads, mídia 
programáti
ca, espaços 
publicitário
s) 
Pesquisas 
pagas, 
mídia 
tradicional, 
Patrocínio 

Divulgar a 
marca para 
aumentar e 
conquistar 
clientes e 
promover e 
alimentar a 
mídia própria e 
mídia orgânica 

Por demanda 
Imediata 
Em escala 
Controlada 

Identificação 
de origem do 
lead  
Taxa de 
resposta em 
declínio 
(esgotamento 
da mídia com 
o tempo). 
Baixa 
credibilidade 

Earned 
Media  
// 
Mídia 
Orgânica 
ou 
Espontân
ea 

Quando 
clientes 
se 
tornam 
canais 
Mídia 
não paga. 

Boca a Boca 
Buzz 
Marketing 
Viral 

Ouvir e 
responder – 
mídia orgânica é 
frequentement
e o resultado de 
mídias paga e 
própria bem 
coordenadas e 
executadas 

Mais crível 
Papel chave 
na maioria 
das vendas 
Transparente 
e viva 

Falta de 
controle 
Pode ser 
negativa 
Difícil de 
mensurar 
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Fonte: adaptado de FORRESTER RESEARCH62 (2009) 

 
A contínua revisita das características de cada uma dessas 

mídias pelas organizações é necessária, pois “uma revolução 
tecnológica, concentrada nas tecnologias da informação, começou a 
remodelar a base material da sociedade em ritmo acelerado” 
(CASTELLS, 2005, p. 39).  Nesse sentido, a comunicação mediada pelo 
computador mudou as formas de organização, identidade, 
conversação e mobilização social. “Devido a sua penetrabilidade em 
todas as esferas da vida humana, a revolução da tecnologia da 
informação gera uma complexidade na formação dos conteúdos e nos 
processos sociais” indica Castells, que complementa que “a internet 
[...] é a espinha dorsal da comunicação global mediada por 
computadores: é a rede que liga a maior parte das redes” (CASTELLS, 
2005, p. 431).  

Essa comunicação, conforme Recuero (2009, p.16), “mais do 
que permitir aos indivíduos comunicarem-se, amplificou a capacidade 
de conexão, permitindo que redes fossem criadas e expressas nesses 
espaços: as redes sociais”, que acionam e são acionadas não só por 
computadores, mas com e por pessoas, promovendo conexões, 
interações e laços sociais. Segundo Recuero (2009), as ferramentas 
digitais mobilizam pessoas, agregam informações e criam campanhas 
de engajamento, permitindo um relacionamento mais amplo por esse 
canal.  

Como oportunidade de presença nesses espaços midiáticos, o 
tripé POE se amplia, promovendo novas reflexões sobre suas 
potencialidades (e eventuais limites). No caso das mídias proprietárias 

                                                                    
62 Disponível em https://go.forrester.com/blogs/09-12-16-
defining_earned_owned_and_paid_media/ 
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(owned media), elas podem ser tornar mais uma ambiência de 
acionamento estratégico da comunicação das organizações, seja para 
o público empregado ou acionista, como para os demais públicos, 
considerando os diferentes e possíveis espaços de interação dessas 
mídias próprias. Por outro lado, salienta-se que há uma hibrido nesse 
contexto de possibilidades. Espaços e perfis abertos em redes sociais 
digitais podem ser repositórios de conteúdo das organizações que, por 
sua vez, não detém a gestão plena da plataforma em si, mas possuem 
perfis ou páginas nessas ambiências e se posicionam como produtores 
de conteúdo.  

Um exemplo é o LinkedIn, rede social voltada a negócios e 
cenário corporativo, lançada em 2003, e tem como objetivo unir 
profissionais de negócios e oportunidades, além de ser um espaço 
para organizações e pessoas se projetarem e promoverem conexões. 
Além de permitir um perfil profissional (com a publicação de 
currículos) para as pessoas físicas e vagas para pessoas jurídicas, é 
possível que todos os usuários publiquem artigos, tornando-se 
produtores de conteúdo e busquem a adesão por reconhecimento. 
Algumas empresas, portanto, têm utilizado essa estratégia de content 
marketing como uma lógica de aproximação, focada na criação e 
distribuição de conteúdo relevante e consistente, promovendo maior 
visibilidade da marca/organização, além de atrair talentos e índices de 
audiência (curtidas ou compartilhamentos). Conforme dados da 
Revista Exame63 (2019), no fim de 2018, a empresa disse que, em um 

                                                                    
63 Revista Exame. Matéria “Redes em crise, exceto uma: por que ninguém fala sobre 
o LinkedIn?”, publicada por John Hermann. Disponível em 
https://exame.abril.com.br/negocios/por-que-ninguem-fala-sobre-o-linkedin/ 
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dia, mais de dois milhões de posts, vídeos e artigos passam pelo feed 
do LinkedIn.  

 No âmbito da comunicação corporativa e voltada ao público 
empregado, os recursos são ampliados e incorporados 
administrativamente.  

 
Diante do mundo globalizado e dos avanços da 
tecnologia na área de comunicação que foi 
enriquecida por inúmeros recursos multimídia, a 
tendência é a unificação desses recursos para que 
possam ser empregados como ferramentas eficazes da 
comunicação organizacional (FRANÇA, 2009, p. 198). 
 

 Com a integração ou interação com os diversos públicos, 
especialmente aqueles com vínculos de relação empresa-empregado, 
a utilização da internet e das ditas novas tecnologias foram 
potencializadas e reposicionaram a lógica de aproximação e de relação 
dos e com os públicos.  “Numa era em que o conhecimento é 
rapidamente difundido e compartilhado, saber como gerir o processo 
de informação e comunicação tornou-se uma das maiores vantagens 
competitivas das organizações” (MICHEL, MICHEL E PORCIÚNCULA 
2013, p. 118). 

Nesse contexto, as redes sociais corporativas assumem um 
papel estratégico nas organizações. Finances Online64 (2019) publicou 
um artigo contendo um ranking dos mais populares softwares de 
Enterprise Social Networks (ESN), expressão em inglês usada para 

                                                                    
64 Site Finances Online – Categoria de Revisões e Avaliações de Softwares de Redes 
Sociais Corporativas. Disponível em: https://collaboration-
software.financesonline.com/c/enterprise-social-networking. Acesso em 28 de 
setembro de 2019. 
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referir as redes sociais corporativas. Organizadas em ordem de 
avaliação, as cinco mais populares são, respectivamente: Slack; 
Yammer (da Microsoft); Clarizen; Workplace (do Facebook); VMWare 
Socialcast. 

No presente artigo, o foco se endereça a usar como exemplo 
o Workplace, rede social corporativa criada pelo Facebook em 2016 
com o intuito de facilitar a criação de uma comunidade, ou seja, de 
promover a comunicação entre todos os colaboradores de uma 
organização, independentemente da sua localização geográfica. Tal 
escolha se justifica por sua recência de oferta no mercado e alguns 
estudos terem confirmado ou iniciado a discussão de sua eficácia 
como estratégia de comunicação interna em empresas mundiais e 
nacionais (SOUSA, 2018; LEMPKE, 2019).  

Como característica de funcionalidade, o Workplace 
apresenta muita aproximação com a existente no Facebook, alterando 
apenas o direcionamento do público usuário. Esses estudos indicam 
que esta semelhança é uma das principais vantagens desta rede, 
garantindo usabilidade e familiaridade dos usuários com a plataforma, 
potencializando o uso desta como um canal de comunicação interna 
das organizações. Sousa (2018) informa que algumas empresas 
criaram a sua própria rede interna – Nike com a Nike + ou a American 
Express, com American Express Fórum –, mas o Workplace pode ser 
utilizado por qualquer empresa (com ônus ou não, dependendo do 
segmento em que a organização atua). 

Lempke (2019) ilustra as potencialidades do Workplace, 
contemplando o diálogo aprimorado na organização com o 
compartilhamento de conhecimento e a comunicação entre todos os 
membros da empresa (através de funcionalidades como feed de 
notícias, por exemplo), com retorno de interações em tempo real 



 

   
205

(curtidas, comentários e reações) e com aproximações geográficas e 
possíveis traduções automáticas, atendendo e envolvendo sedes 
dispersas globalmente das organizações. A autora ainda nos indica os 
recursos de bate-papo (com a funcionalidade de chat), a possibilidade 
da promoção da cultura organizacional, a realização de treinamentos 
e conexões de funcionários, dentre outras potencialidades da 
plataforma.  

Salienta-se que, ao utilizar as redes sociais corporativas como 
ferramenta auxiliar da comunicação interna, as organizações podem 
ser valer de benefícios em detrimento de riscos, conforme observado 
em estudo realizado pela KPMG65 International (2011), denominado 
de “How businesses are making the most of social media”. Nessa 
pesquisa, que ouviu mais de 1800 gerentes e 2 mil funcionários de 
organizações em dez grandes mercados, mais de 80% dos 
entrevistados citam benefícios frente a 40% que identificam algum 
risco (p.8). 

No que se refere aos riscos, um dos principais está associado 
a uma possível não adesão ou aceitação dos colaboradores. Mas a 
preocupação principal pode ser a própria gestão da rede social 
corporativa, pois ela carece de elementos de dependência da 
plataforma (visto que é de origem privada, pelo Facebook, portanto, 
ele detém a temporalidade dessa oferta) ou liberações de acesso pelas 
organizações para gerenciamento de suas páginas, que deve ser 
monitorado considerando eventual turnover ou perfil da equipe e 
comunicação quando o acesso é partilhado pelos colaboradores na 
rede. Outro elemento que deve ser debatido em âmbito interno se dá 

                                                                    
65 A KPMG é considerada uma das maiores empresas de prestação de serviços 
profissionais, que incluem Auditoria, Impostos e Consultoria de Gestão Estratégica, 
atuando de forma ampliada em diversos países no mundo. 
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nas questões de segurança e privacidade, e uma sincronia ativa entre 
o setor de Recursos Humanos e Comunicação. Ainda assim, mediante 
alguns riscos, estudos indicaram a potência dessas plataformas, 
consideradas relevantes para a gestão da mídia proprietária das 
organizações. 

Com base nesse panorama e em outros estudos (SAVIC, 2016), 
a gestão do conteúdo e a ampliação da mídia proprietária, 
principalmente as digitais, é crescente, sendo incorporada de forma 
estratégica na dinâmica da comunicação integrada. O resultado dessa 
configuração é a combinação de atividades de comunicação em 
caráter mutante, onde a produção de conteúdo e a mídia própria 
(owned media) tem ganhado um importante papel na estratégia 
comunicativa organizacional, principalmente quando comparada com 
a mídia tradicional. Portanto, o desafio da área de comunicação se dá 
na busca de encontrar o equilíbrio de investimento e gerenciamento 
dessa matriz midiática (considerando o tripé POE), estreitando a 
relação entre a empresa e seus públicos, mantendo narrativas 
consistentes nas diversas mídias, de forma integrada e coerente.  
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NARRATIVAS RITUAIS: UMA APROXIMAÇÃO ENTRE COMUNICAÇÃO 
E ANTROPOLOGIA 

   
Paulo Nassar 

Luiz Alberto de Farias 
Emiliana Pomarico 

 
“O mito é o que é dito, enquanto o ritual é a maneira como as coisas 

são ditas”. Levi-Strauss (2008). 
 

Em tempo de obesidade informacional e fome de sentido e 
significado, a comunicação de uma organização, seja instituição ou 
empresa, adquiriu dimensão estratégica. Uma estratégia cuja medida 
de eficácia é o estabelecimento de diálogo, entre os diferentes. A 
convergência que só o ritual pode promover (por meio de suas 
narrativas) não admite perdedores, nem ganhadores. Os sistemas 
rituais milenares – do nascimento, da comensalidade, do 
acasalamento, do luto – demonstram que é possível trabalhar pelo 
consenso e pela convergência. Comunicadores e relações-públicas, 
dos campos da pesquisa e da indústria da comunicação, deveriam, 
cada vez mais, aproximar-se e debruçar-se sobre essa invenção 
humana, que nos humaniza e que aproxima os diferentes. Os 
comunicadores e os relações-públicas deveriam ser, a partir do lugar 
da narrativa, cada vez mais, antropólogos. Essa potência denominada 
ritual é uma narrativa, que contém uma plataforma de mídias. Na 
dimensão da performance é corpo, nas dimensões da pintura, da 
escultura, do teatro, da música, do audiovisual, da escultura, da 
arquitetura é arte. O ritual nos aproxima de Dionísio e equilibra o 
Apolo padronizado. Algo que lembra que, na atualidade, a 
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comunicação não é parte de um organismo, não pode ser vista mais 
como processo, como ferramenta. A comunicação é o organismo, em 
suas dimensões de passado, presente e futuro. A comunicação não é 
um fenômeno organizacional, que pode ser separado do todo, mas é 
a própria organização. “Na sociedade atual, a organização é sinônimo 
de comunicação. É a partir da comunicação, em suas dimensões 
institucional, mercadológica, humana e arquitetônica, entre outras, 
que a organização é percebida e se expressa em suas relações com o 
público e suas redes, com a sociedade e com os mercados” (VELASCO; 
NASSAR; ZAFRA, 2019) . É a partir deste contexto abrangente, que 
trazemos, de maneira rápida, a indagação acerca dos papéis e da 
centralidade da narrativa e do ritual na vida organizacional e na 
sociedade. 

Para procurar respostas (ainda que limitadas), desdobramos a 
indagação em perguntas que estruturam as definições canônicas de 
ritual e de um processo de comunicação, já estabelecendo um 
primeiro paralelo entre os campos da Antropologia e o da 
Comunicação: Quem diz?; O que se diz, Para quem e Como é dito?, 
Onde é dito?; Quando é dito?; Por que é dito? Perguntas que se 
desdobram em problemas de pesquisa, como exemplificado no 
quadro a seguir: 

 
Quem diz?  
-  Como o ritual expressa e transmite o poder enunciador, nos 
contextos das Relações Humanas, da Política e da Cultura?  
O que se diz, para quem e como é dito? 
- Como o ritual como mensagem e mídia, estruturado em gêneros 
expressivos das Artes e nas mais diferentes culturas, trabalha na 
perspectiva do Eu e do Outro o que se diz e as formas de dizer (e 
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não dizer)? 
Onde é dito? 
- Como se dá a dimensão ritual do espaço, do território, das 
memórias e das   narrativas nas organizações? 
Quando é dito? 
- Como se dá nas organizações a dimensão ritual do tempo e suas 
metáforas e suas relações com os fatos, com as estações do ano; 
com o passado, presente e com o futuro? 
Por que é dito?  
- Como o ritual organiza as razões daquilo que é transmitido (como 
experiência, conhecimento, informação, sentimento de pertença e 
de orgulho, no contexto organizacional, a história organizacional 
contada e vista pela memória individual e social? 

   Quadro de Perguntas e de Problemas de Pesquisas66 elaborado pelos autores. 
 
A partir do desdobramento da estrutura ritual, apresentada 

no quadro acima, é possível estabelecer um conjunto abrangente de 
problemas de pesquisa, em áreas como a Comunicação e as Relações 
Públicas e suas Interfaces, dentre elas a  Antropologia, a Literatura, a 

                                                                    
66 A forma como Edgar Morin pensa o papel da Universidade, como instituição, é um 

exemplo de um locus onde se ritualiza, com o objetivo de transmissão de saberes, 
no qual o Quadro de Perguntas e de Problemas de Pesquisas pode ser aplicado.  
Morin diz: “A Universidade conserva, memoriza, integra, ritualiza uma herança 
cultural de saberes, ideias, valores; regenera essa herança ao reexaminá-la, atualizá-
la, transmiti-la; gera saberes, ideias, valores que passam, então, a fazer parte da 
herança. Assim, ela é conservadora, regeneradora, geradora.A esse título, a 
Universidade tem uma missão e uma função transeculares, que vão do passado ao 
futuro, passando pelo presente; conservou uma missão transnacional, apesar da 
tendência ao fechamento nacionalista das nações modernas. Dispõe de uma 
autonomia que lhe permite executar essa missão.” (MORIN, 2005, p.81).  
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História, a Administração e a Narratologia67. O que nos faz abrir neste 
texto uma breve apresentação sobre os conceitos de narrativa68 e de 
ritual – entendendo que o ritual é uma narrativa, que engaja o Eu e o 
Outro, almeja inúmeras eficácias em suas mensagens, se utiliza de 
inúmeras mídias para se realizar, acontece em espaço e culturas com 
fortes identidades locais, respeita e se repete no tempo – tendo como 
referências os conteúdos que temos apresentado na disciplina 
Memórias Rituais: Narrativas da Experiência, desenvolvida no 
Programa de Pós Graduação em Ciências da Comunicação da Escola 
de Comunicações Artes da Universidade de São Paulo - PPGCOM 
ECA/USP, destacando também  as suas origens situadas em campos 
do conhecimento como a Literatura, a Antropologia e a História e a 
sua significação e o seu sentido, no contexto dos estudos 
contemporâneos da Comunicação e suas Interfaces.  

 
 

                                                                    
67 A Narratologia, campo das Ciências Humanas, voltado epistemologicamente a 

estudar o papel dos sistemas narrativos nas sociedades, buscando, como destaca 
Motta (2004, p.83), compreender a construção dos fenômenos 
“intersubjetivamente seus significados através da apreensão, representação e 
expressão narrativa da realidade”. 

68 Benedito Nunes (2013, p.8) sobre o conceito de Narrativa afirma: “Contudo, no 
sentido mais amplo que admitimos hoje, cabe chamar de narrativa a títulos 
diferentes, ao mito, à lenda e ao caso, formas simples, literariamente fecundas, mas 
que não são propriamente literárias como o conto, a novela e o romance; às várias 
espécies de relatos orais e a modalidades de escrita – biografias, memórias, 
reportagens, crônicas e historiografia – sobre eventos ou seres reais, que se excluem 
do nível ficcional ; e, finalmente, alcançando ou não esse nível, às formas visuais, ou 
obtidas com meios gráficos (histórias em quadrinhos), e com meios pictográficos ou 
escultóricos, como determinadas pinturas ou esculturas que nos legaram a Idade 
Média e o Renascimento ou que são obtidas através da imagem cinematográfica e 
televisionada”. 
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A Narrativa e o Ritual Como Organizadores da Ação das Empresas e 
Instituições e dos Indivíduos 
 

Mais do que saber construir e contar as suas histórias, o ser 
humano construiu a si e as suas sociedades pela permanência no 
tempo milenar de suas narrativas, principalmente a partir daquelas 
narrativas que foram escritas. A volatilidade ocasionada pela corrosão 
do tempo e a imprecisão da narrativa oral foi diminuída pela escrita 
na cerâmica, na pedra, no metal, no papiro e no papel. Dentre os 
primeiros enunciadores, o poeta foi substituído pelo escriba no papel 
de registrar os acontecimentos de uma sociedade, os seus 
protagonistas, as suas experiências e aprendizados. Esse papel da 
narrativa, estruturada a partir de um ethos, de um pathos e de um 
logos (ARISTÓTELES, 2011), situada em um tempo histórico (RICOUER, 
2010), como um relato organizador do lugar, da casa, da comunidade, 
de transformar o espaço em território humanizado é destacado por 
autores, a partir de seus contextos históricos, como Aristóteles, 
Cícero, Agostinho, até chegar, entre nós, a diversas narratologias e 
outros lugares de fala, dentre eles a Memória e a História. De onde, 
separamos Martin Putchner, que reflete, a partir do marco fundador 
da invenção da escrita, sobre como as grandes histórias humanas 
deram sentido e significado à ação de civilizações e de seus homens e 
mulheres, –  dentre esse tipo de narrativa fundamental, destacado por 
Putchner, está a Epopeia de Gilgamesh, criada pelos sumérios, cerca 
de 4000 A.C., além das conhecidas obras gregas, a Ilíada e a Odisseia, 
de autoria atribuída a Homero. Putchner (2019, p.51 e 52) nos mostra 
que o relato da jornada de Gilgamesh, preservada pela escrita 
cuneiforme, em tabuletas de argila, que nos lembra o formato dos 
modernos smartphones, nos dá acesso ao mundo subjetivo dos 
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mesopotâmios, separados de nós por milhares de anos, “à sua visão e 
forma de organizar e se mover no mundo”. [Um decifrar] que “traz à 
luz a linguagem, a história da Assíria, os costumes, as ciências, as 
tecnologias, suas imaginações e crenças”.  Com este mesmo sentido, 
Putchner (2019) destaca o papel da Ilíada, de Homero, na formação e 
na ação de Alexandre, sem esquecer que este célebre grego teve um 
dos maiores professores da história, Aristóteles. Plutarco (2004, p.26) 
nos diz que “Alexandre tinha [...] uma atração natural pela literatura: 
gostava de estudar e de ler. Considerava a Ilíada um arsenal para a 
arte da guerra; e era assim que a chamava, Aristóteles lhe deu a edição 
desse poema, por ele próprio corrigida, e chamada “edição de 
caixinha”. Alexandre – segundo conta Onesicrites – punha-a todas as 
noites à cabeceira, como fazia com a espada”.  Ainda, em um olhar 
alargado sobre o Leste do mundo, Putchner (2019), ressalta o papel 
fundamental do Torá, na formação, coesão e existência do povo judeu 
– a quem lembra-nos ser “o povo do livro”; no Romance de Genji (1000 
D.C.), este autor, vê a delicadeza na relação entre os homens e as 
mulheres japonesas, descrita pela autora do primeiro grande romance 
da história, Murasaki Shikibu.  

As grandes literaturas com suas histórias da criação do 
mundo, do presente e do futuro, com seus protagonistas mostrados 
como deuses e demônios, ou apenas como frágeis seres humanos, 
cumprem o seu papel de compartilhar destinos e experiências, além 
de transmitir, de alguma forma, conhecimento e sabedoria. Alberto 
Manguel, em sua Una historia de la Lectura, destaca que a narrativa 
nos antecipa experiências que possamos ter durante as nossas vidas:  

 
[...] devo aos livros minhas primeiras experiências. 
Quando mais tarde na vida, eu tropecei com 
acontecimentos ou circunstâncias ou personagens 
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semelhantes a algo que já havia lido, tinha 
normalmente a sensação ligeiramente surpreendente, 
porém decepcionante, de um déjà vu, ao imaginar que 
o que agora estava ocorrendo já me havia ocorrido e 
já me havia sucedido em palavras, já tinha nome” 
(2013, p.38).  

As milenares narrativas religiosas da Bíblia, de Buda, de 
Confúcio; as narrativas filosóficas iluministas de Diderot, Rousseau, 
Lavoisier; as narrativas políticas de Marx e Engels, dentre tantas 
outras, são agregadoras de sentimentos e criadoras de vínculos fortes, 
em uma escala que começa em laços entre pessoas próximas até a 
união entre bilhões de pessoas, que jamais se viram ou partilharam 
um mesmo tempo, um mesmo território, uma mesma cultura.  

Nessa toada que nos leva até as profundezas do tempo, 
Joseph Campbell, pensa o mito como narrativa, e estabelece que esse 
tipo de história “é um conjunto de imagens que dá à consciência um 
significado na existência” (2008, p.34). Para este mitólogo, as 
narrativas nos explicam as perguntas sem respostas do universo físico 
e o da alma. O que é o universo? Qual é a sua data fundadora? Qual é 
a sua dimensão? Quem é Deus? O que é a vida? O que é a morte? As 
narrativas nessas dimensões de tempo e de espaço são apaziguadoras, 
nos acalmam, nos orientam diante da existência, do cosmo, do 
universo, em meio aos acontecimentos irreversíveis, como a morte, e 
principalmente durante as grandes crises, as grandes perdas, as 
grandes transformações. Na perspectiva desse autor, mito é uma 
narrativa crucial para o estabelecimento de algum equilíbrio entre os 
homens, os seus ambientes sociais e a natureza. Sem mito [entendido] 
como narrativa não há o humano. 

O historiador Harari (2017, p. 36) pensa o papel das narrativas 
nas arenas da história, da política, da opinião pública, quando afirma 
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que: “Toda cooperação humana [...] seja um Estado moderno, uma 
igreja medieval, uma cidade antiga ou uma tribo arcaica – se baseia 
em mitos partilhados que só existem na imaginação coletiva das 
pessoas.  

No campo das grandes narrativas científicas, Brockman 
escreve que “O homem cria instrumentos e depois molda-se à imagem 
deles. A realidade é fabricada pelo homem. O universo é uma 
invenção, uma metáfora”. E explica a sua abordagem: 

 
O coração é uma bomba é declaração que todos 
aceitamos como um truísmo. O cérebro é um 
computador é um enunciado que muitos começam a 
aceitar. Isaac Newton criou uma metodologia 
mecanicista e nós inventamos a nós mesmos em 
termos de linguagem mecanicista O homem cria 
instrumentos e depois molda-se à imagem deles. 
“Agora, [..]um médico retira uma amostra de sangue, 
analisa-a com auxílio de computador e recebe um 
diagnóstico cifrado com centenas de informações para 
diagnóstico. Em vez de máquinas, nós nos vemos 
como um processo de informação. A metáfora muda 
continuamente” (BROCKMAN, 1988, p.11). 
 

Em uma reflexão sobre a narrativa como criadora de mundos 
visíveis e invisíveis, e passagem, a partir do presente, para o passado 
e para o futuro, o escritor angolano José Eduardo Agualusa (2019, p. 
8) nos fala que uma boa narrativa “é sempre uma máquina do tempo, 
não só por nos fazer viajar para outras eras e lugares, mas, sobretudo, 
pelo poder que tem de desacelerar as horas”. Nessa linhagem 
narrativa, lembrada por Agualusa, estão Antígona (por volta de 442 

A.C), tragédia escrita por Sófocles, e as Mil e Uma Noites, obras primas 
nas quais duas mulheres memoráveis enfrentam dois homens 
poderosos, metáforas do poder masculino e do Estado, e do 
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estabelecido pelo aparato laico em disputa com os preceitos do 
sagrado. As expressões orais dessas tramas, principalmente das 
tragédias gregas, são lugares de sociabilidade, de discussão da política 
e do pensamento sobre o sagrado. Rosenfield (2002, p.8-10), ao 
analisar Sófocles e Antígona, destaca a “educação pela narrativa” pela 
prática ritual proporcionada pela representação de tragédias, sempre 
dedicadas a Dionísio, realizadas no locus estratégico, o anfiteatro, para 
a transmissão e consolidação dos pilares institucionais da pólis grega. 
Já na história árabe, tem-se Sherazade tecendo uma história por dia, 
como em uma série moderna, para se agarrar a vida e humanizar pela 
narrativa um sultão assassino em pai e marido amoroso. Temos nestes 
dois exemplos os elementos que começam a delinear o sistema ritual, 
configurados na conexão do mito (narrativa), com a sua dimensão 
expressiva, costurada – a partir de enunciadores envolvidos em algum 
tipo de disputa. O ritual como narrativa se apresenta em texto, em 
corpos, em performance de atores, em voz (palavras, murmúrios e 
cantos), em imagens ou canto, mais a marcação obrigatória – a partir 
do poder de um sacerdote, xamã, executivo moderno – do espaço (o 
anfiteatro, a sala do palácio, a oca indígena) onde se desdobra o 
acontecimento (decorum, cerimônia, liturgia, magia, 
homenagem,69,...). Ritual sempre caracterizado por um “eterno 
retorno” (repetição) do que é dito, bem dito, mal dito ou não dito, com 
intenções de atingir alguma eficácia.  

Esses elementos descritos do ritual, em enlace com alguma 
narrativa, definida por algum poder organizacional, são comuns nas 
reflexões de autores que, a partir do século XIX, tem feito sobre 

                                                                    
69 Grimes (1982) identifica modos de rituais, entre eles, o decorum, a cerimônia, a 

liturgia, a magia e a celebração. 
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sistemas rituais, dentre eles, Edward Burnett Tylor, Levi-Strauss 
(2008), Radcliffe-Brown, Arnold Von Gennep (1978), Mircea Eliade 
(1989), Joseph Campbell (2008, 2003 e 1990), Robin Horton (1994), 
Ronald L. Grimes (1982), Catherine Bell (1997), Richard Schechner 
(1990 e 1994) e S.J.Tambiah (1979). A maioria deles pertencentes no 
que literatura antropológica categorizou como escola Intelectualista 
ou Simbolista. Como ressalta Bowie (2006), os intelectualistas, entre 
os quais Edward Burnett Tylor (1871) são um ponto de partida 
conceitual, viam as práticas rituais, entre elas, a religião, como um 
meio de explicação do universo. Estabelecendo outra abordagem, 
Durkheim via a religião como uma linguagem simbólica que estabelece 
orientações sobre a ordem social.  Mircea Eliade (1907-1986) e Robin 
Horton são representantes destacáveis da Escola Intelectualista. 
Eliade prioriza os mitos para explicar eventos cosmogônicos – como o 
mundo, os deuses e os homens surgiram. Para Eliade (1989), o ritual é 
uma reencenação dessa narrativa primal, trazendo o passado 
continuamente para o presente.  

No contexto da disciplina Memórias Rituais: Narrativas da 
Experiência, disciplina ministrada por nós, no PPGCOM ECA-USP, 
organizamos para os nossos alunos essa centenária e imensa 
discussão em um conceito em progresso que reúne aspectos 
pragmáticos e simbólicos das práticas rituais destacados por essas 
duas correntes da Antropologia e da Religião, somados a elas 
elementos da Mitologia. Essa definição aproxima as definições 
oriundas do campo da Antropologia com o campo da Comunicação, ao 
afirmar  

Os rituais são narrativas construídas por meio de 
elementos simbólicos (corporais, orais ou não orais) 
que são marcados pela repetição e pela intenção 
retórica. Em um primeiro enquadramento conceitual 
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pode-se falar em narrativas da experiência. Estão 
presentes em todas as culturas, como processos de 
identificação e afirmação dessas culturas e de seus 
integrantes. Em um segundo enquadramento 
conceitual pode-se falar em memórias rituais. Essas 
narrativas rituais e da experiência – marcadas na 
memória humana – podem se caracterizar como 
sagradas ou profanas (NASSAR; FARIAS, 2018, p.348). 
 

Nesta definição encontram-se os principais elementos do 
processo ritual destacados pela maioria dos autores elencados neste 
texto. Para esses autores, os rituais têm impactos sociais e 
psicológicos nos indivíduos em suas atuações grupais e no âmbito da 
sociedade. A suas narrativas em ação, que configuram as experiências, 
canalizam e expressam emoções, promovem a orientação de 
comportamentos, consolidam ou questionam o status quo. Estão 
ligados às forças da vida, expressos nos principais elementos míticos 
da natureza: a água, o fogo, a terra e o ar. Bowie (2006) nos diz que os 
rituais podem ser usados para manter as forças da vida e a fertilidade 
da terra, e garantir relacionamentos corretos com o mundo invisível, 
seja dos espíritos, antepassados, mortos, divindades, ou outras forças 
sobrenaturais. Os rituais também estão intimamente conectados com 
violência, destruição e bode expiatório. Acima de tudo, eles são 
dramáticos, em uma dimensão que nos levará, passando pelo 
ditirambo, ao teatro, à performance, ao espetáculo. Uma visão 
pragmática assinala que a passagem dos valores mais profundamente 
arraigados de uma cultura de uma geração para outra tem no ritual 
um processo facilitador e educativo. Rituais podem ser vistos como 
performance, sempre balizado pela cultura local, com envolvimento 
de audiência e do poder organizacional.  
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Considerações Finais 
 

Aos inúmeros aspectos que estruturam os argumentos que 
apontam para a afirmação de que o ritual é uma narrativa70 
(TODOROV, 1973), estabelecida com intensões retóricas soma-se a 
forma como Tambiah aproxima este conceito oriundo da Antropologia 
do campo da Comunicação. Para Tambiah,  

 
O ritual é um sistema culturalmente construído de 
comunicação simbólica. É constituído de sequências 
padronizadas e ordenadas de palavras e atos, muitas 
vezes expressas em múltiplas mídias, cujo conteúdo e 
arranjo são caracterizados em graus variados pela 
formalidade (convencionalidade), estereotipia 
(rigidez), condensação (fusão) e redundância 
(repetição) (TAMBIAH, 1979, p. 119, grifo nosso).  
 

Conceito que legitima os estudos das narrativas rituais em 
nossas pesquisas no campo das Interfaces da Comunicação, com o 
objetivo de estabelecer e responder problemas de pesquisas, como os 
exemplificados em nosso texto. E mais do que isso afirmar a 
centralidade das narrativas rituais para a efetividade dos processos de 
comunicação no ambiente das organizações e da sociedade.  
 

                                                                    
70 " [a narrativa] tem dois aspectos: ela é ao mesmo tempo uma história e um discurso. 

Ela é história, no sentido em que evoca uma certa realidade, acontecimentos que 
teriam ocorrido, personagens que, deste ponto de vista, se confundem com os da 
vida real. Esta mesma história poderia ter-nos sido relatada por outros meios; por 
um filme, por exemplo; ou poder-se-ia tê-la ouvido pela narrativa oral de uma 
testemunha, sem que fosse expressa em um livro. Mas, a obra é ao mesmo tempo 
discurso: existe um narrador que relata a história; há diante dele um leitor que a 
percebe. Neste nível, não são os acontecimentos relatados que contam, mas a 
maneira pela qual o narrador nos fez conhecê-los.”(1973, p. 211). 
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MENSURAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS: TENHAMOS UM 
PORTFÓLIO DE MÉTRICAS! 

Gilceana Soares Moreira Galerani 
 

Mensuração e avaliação de comunicação sempre foram os 
grandes desafios da área. Há muitos anos são feitas tentativas de 
padronizar um modelo aplicado às mais diversas situações, mas não 
há evidências de sucesso. Para alguns profissionais, mensuração e 
avaliação de comunicação permanecem um mistério ou um problema, 
seja por desconhecimento, falta de interesse ou indefinição sobre a 
melhor estratégia a adotar (Watson, 2012; Laskin, 2016). Na academia 
brasileira, são ainda restritos os estudos científicos sobre o tema. No 
exterior, as iniciativas têm sido ampliadas e é constante o surgimento 
de novos organismos dedicados ao estudo aprofundado do assunto. 

Entre 2003 e 2006, desenvolvemos sob orientação da 
Professora Doutora Margarida Krohling Kunsch, da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), 
dissertação de mestrado e livro que se constituíram nas primeiras 
obras sobre avaliação de resultados em comunicação no Brasil 
(Galerani, 2006). À época, fomos em busca de referências no exterior, 
uma vez que no Brasil era rara a abordagem do tema por 
pesquisadores locais. De maneira inédita, encontramos na 
Universidade da Flórida fartos estudos sobre mensuração, realizados 
pelo IPR Measurement Comission, do Institute For Public Relations 
(IPR)71, daquela instituição.  

                                                                    
71 https://instituteforpr.org/ : instituto sem fins lucrativos, fundado em 1956 e 
dedicado a promover um maior uso da pesquisa e do conhecimento baseado em 
pesquisas nas práticas de relações públicas e comunicação corporativa. A missão do 
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Hoje, outras iniciativas se solidificaram, com destaque para a 
International Association For The Measurement And Evaluation Of 
Communication (AMEC)72, que atua em parceria com outras sete 
instituições, dentre elas, a IPR.  O que difere a AMEC de outras 
instituições com foco no mesmo tema é a regularidade de sua atuação 
e a objetividade de seus estudos e orientações, praticamente todas 
testadas e praticadas por grandes e premiados profissionais da área 
no mundo.   

Tendo por fundamentos as iniciativas citadas e publicações 
sobre a trajetória dos estudos da mensuração de comunicação no 
mundo, como o de Watson (2012), é possível concluir que houve 
expressiva evolução tanto no interesse acadêmico como no exercício 
prático de diversas técnicas de medição.   

O objetivo deste artigo não é esmiuçar modelos e alternativas 
de avaliação de resultados em comunicação, até porque o conteúdo 
detalhado das citações apresentadas pode ser facilmente obtido na 
internet, e recomendamos aos interessados a leitura dos originais 
como forma de melhor compreender cada proposta. Faremos aqui um 
simples compilado de algumas abordagens que o assunto vem 
recebendo nos últimos anos, mostrando diversidade e tendências.  

A literatura científica produzida nos últimos anos sempre é 
iniciada com realce aos intimidadores da mensuração. A dificuldade 
de isolar os resultados da comunicação é um deles. Outro é a crença 

                                                                    
Instituto é impulsionada principalmente pela Comissão de Medição e Avaliação de 
Relações Públicas e seus esforços de definição de padrões. 
72 https://amecorg.com/: a AMEC se apresenta como a maior organização profissional 
de inteligência e insights de mídia do mundo, representando organizações e 
profissionais que fornecem avaliação de mídia e pesquisa em comunicação. Iniciou 
como um organismo comercial do Reino Unido e atualmente, como associação 
internacional, possui membros em 38 países. 
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de que os resultados da comunicação são abstratos e que seus 
objetivos são reputacionais e não comerciais.   

A pluralidade e a transversalidade da comunicação, aliada à 
ausência de padrões de mensuração, certamente justificam muitas 
indagações e incertezas sobre a melhor alternativa a adotar quando 
se fala no assunto. Mas o fato é que, numa era em que o conceito de 
sustentabilidade abrange o uso racional de recursos de toda sorte, a 
mensuração – aqui entendida como ato de medir – é extremamente 
relevante para avaliar resultados efetivos, guiar decisões e ressaltar a 
contribuição das áreas de comunicação ao negócio.  

Em órgãos públicos ou governamentais, em que o lucro na 
maioria das vezes não é o objetivo principal do negócio, mas sim os 
serviços para a melhoria da qualidade de vida da população, a medição 
de resultados pode ser ainda mais relevante. Governos normalmente 
gastam dinheiro público com a comunicação. Se o recurso não fosse 
gasto em comunicação, poderia ser gasto diretamente em outras 
prioridades, como segurança, educação, moradia ou serviços de 
saúde. Portanto, o ato de medir e avaliar resultados deve apontar o 
real impacto da comunicação e ainda evidenciar que ela é pelo menos 
tão benéfica para a sociedade quanto gastar diretamente em outras 
prioridades.  

 Como praticantes de uma profissão dinâmica, sabemos que a 
comunicação tem contribuído na resolução de problemas complexos 
que as empresas e a sociedade enfrentam, e ainda ajudado a 
impulsionar a economia, apoiar as empresas e seus funcionários. Para 
sublinhar o seu valor, é essencial comprometer-se no 
desenvolvimento de um portfólio de práticas de mensuração 
consistentes e plausíveis. 
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Esse compromisso será mais fácil de ser cumprido se o 
planejamento integrar a rotina de uma equipe de comunicação. Ao 
planejar, é essencial alinhar os objetivos de projetos e estratégias de 
comunicação aos objetivos da organização e dos negócios. Essa 
recomendação é reconhecida hoje pelos principais estudiosos do 
tema e indica claramente que o objetivo nobre da comunicação é 
contribuir para o desenvolvimento de um coletivo, que pode ser uma 
comunidade, uma instituição ou um negócio.  

A tática do alinhamento de objetivos e metas começou a ser 
considerada mais fortemente após a instituição do Balanced 
Scorecard, de Kaplan e Norton (1996). Esses pesquisadores 
propuseram maior integração entre funções organizacionais e 
ferramentas de gestão utilizados na medição de desempenho dos 
processos, e como cada um desses influencia o sucesso de uma 
organização. Abordagens baseadas nesses indicadores (scorecards) 
mudaram a ênfase da avaliação da comunicação corporativa dos 
efeitos da mídia para o desenvolvimento de estratégias de 
comunicação mais estreitamente relacionadas aos objetivos 
organizacionais. 

Nessa perspectiva, conhecer as diretrizes do negócio, 
formulando e relacionando a elas objetivos mensuráveis de 
comunicação, permitirá uma base mais sólida a qualquer portfólio de 
medição de resultados. Para auxiliar na definição dos objetivos 
mensuráveis e alinhados ao negócio, recomendamos a leitura do 
artigo de Handerson, Hadley et all (2009), que detalha técnicas para 
essa elaboração, além de capítulo específico da obra de Galerani 
(2006), que contém um extrato de pesquisas sobre o tema. 

Ainda na fase do planejamento, deve-se lançar mão do 
portfólio de medição para se definir como os objetivos serão 
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mensurados e avaliados. E por que falamos em ter um portfólio de 
medição? Porque os propósitos de uma avaliação podem ser variados 
e acreditamos que para cada um há uma forma ou um nível de 
avaliação mais apropriado.  

Se o propósito é medir o esforço do grupo realizador, bastará 
uma simples contagem de produtos produzidos, ou da audiência de 
um evento, ou mesmo do prazo de execução de uma tarefa. É o nível 
mais simples de mensuração de resultados. 

Mas se o propósito é saber se o conteúdo das comunicações 
foi absolvido e compreendido pelo público alvo, será necessário fazer 
pesquisa de retenção e de percepção para aferir lembrança e 
compreensão dos itens comunicados. Nesse contexto, o uso de 
mensagens-chave colabora não apenas para planejar e construir 
posicionamentos sobre uma ideia ou um conceito, mas também para 
medir o seu uso pelos stakeholders e assim avaliar absorção e 
compreensão. Trata-se, nesse caso, do nível intermediário de 
mensuração. 

Num nível mais avançado, mensura-se mudança de 
comportamento ou atitude, para atender ao propósito de conhecer o 
potencial impacto da comunicação nos objetivos do negócio, sem no 
entanto relacionar esse impacto diretamente a retorno com vendas 
ou algo similar. Pesquisas de opinião, quantitativas e qualitativas, 
podem indicar mudanças comportamentais, resguardando o fato de 
que alteração em um padrão comportamental normalmente requer 
tempo para ser cristalizada e, portanto, dificilmente pode ser atestada 
logo após uma ação de comunicação.  

Esses são os três níveis de avaliação da Régua Yardistick, de 
Lindenmann (1993), também conhecida como Régua da Efetividade, 
ainda muito utilizada em estudos acadêmicos e por profissionais que 
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praticam a medição em todo o mundo, segundo Watson (2012). São 
alternativas a compor um portfólio de mensuração que hoje apresenta 
um leque de outras possibilidades, em especial pelo advento das 
mídias sociais e o boom de sua potencial contribuição aos negócios. 

Com foco na obtenção de visibilidade, métricas para 
comunicação digital têm sido desenvolvidas para demonstrar 
presença virtual e, em consequência, mais chances de determinada 
marca ser lembrada no momento da compra. Sabemos que, 
invariavelmente, sempre que alguém busca por um fornecedor e não 
tem um nome em mente, faz uma busca na internet. Nomes bem 
posicionados têm mais chance de serem acionados para compra. 
Assim, ferramentas como SEO (Otimização para mecanismos de 
busca) e taxas de engajamento, de compartilhamento, de rejeição ou 
de conversão em vendas (acompanhamento do cliente, da 
visualização da página virtual do negócio até a compra) também 
devem constar de um portfólio de métricas. 

 A conversão dos resultados de comunicação em vendas, por 
meio da monetização das entregas comunicacionais, tem sido difícil 
de se concretizar. Há propostas de atuação, mas nem sempre são 
factíveis para todas as situações, ou se utilizam de projeções que 
podem despertar nos mais céticos a mesma sensação que as 
avaliações qualitativas provocam. No campo do marketing, há 
ferramentas que podem auxiliar a justificar o retorno sobre o 
investimento (ROI) feito na comunicação. Relacionar a comunicação a 
aspectos financeiros como fluxo de caixa, demonstrativos de 
resultados e balanços patrimoniais pode ser possível, assim como 
empregar pesos e valores financeiros para ações tangíveis e 
intangíveis (Yanaze, 2013). Porém, essas ferramentas sozinhas não 
dimensionam o valor exato da contribuição da comunicação aos 
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negócios e precisam ser complementadas por outras metodologias, 
inclusive as qualitativas.  

Dentre as alternativas de mensuração que compreendemos 
como inovadoras, estão dois destaques que oferecem singular 
importância à comunicação.  

A primeira, já apresentada em detalhes por Galerani (2006) é 
fruto dos estudos de Grunig e Hon (1999) e se fundamenta na principal 
ou numa das principais funções da comunicação organizacional.  
Partindo do pressuposto de que a comunicação deve favorecer e 
ampliar relacionamentos de qualidade e assim fortalecer marcas e 
vendas, os autores desenvolveram teoria bastante fundamentada 
para avaliar natureza e qualidade de relacionamentos institucionais e 
de negócios. A teoria completa, que foi praticada e exercitada em 
grandes empresas citadas em edições da revista Fortune73, orienta a 
avaliar quantitativa e qualitativamente dimensões de relacionamento 
como confiança, mútulo controle, satisfação e comprometimento. 
Imbuídos da filosofia de a comunicação ser obrigatoriamente uma via 
de mão dupla, os autores ensinam que a medição do relacionamento 
deve ser realizada junto aos stakeholders e também junto às 
empresas, como forma de resguardar todas as variáveis que 
influenciam as relações.  

A proposta de Grunig e Hon oferece oportunidade de se 
retomar conceitos e benefícios dos relacionamentos para o negócio. 
Junto à pesquisa de imagem, seus resultados avaliam o efeito da 
comunicação, são um valioso conjunto de respostas sobre reputação 
institucional e ainda um guia para planejamento estratégico de 

                                                                    
73 Revista norte-americana lançada em 1930 e conhecida por publicar uma lista anual 
de maiores empresas por faturamento. 
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comunicação, marketing, governança e gestão. Aos interessados em 
aplicar a técnica, os autores chegam a apresentar questionários 
prontos para avaliação quantitativa e qualitativa de relacionamentos. 

O segundo destaque dos últimos anos é todo creditado às 
pesquisas e abordagens da International Association For The 
Measurement And Evaluation Of Communication – AMEC. A 
Associação promove diversas iniciativas, incluindo eventos, cursos e 
postagens em seu site e nas mídias sociais, tendo por padrão 
características contemporâneas como objetividade, agilidade, 
transparência, participação e compartilhamento de boas práticas. Seu 
objetivo é incentivar e propagar conceitos pragmáticos de 
mensuração e avaliação de resultados, buscando um padrão mínimo 
para a atuação de seus membros, além da utilização conjunta de 
métricas quantitativas e qualitativas.  

Dentre as iniciativas históricas da AMEC está a participação de 
seus associados na instituição dos Princípios de Barcelona, declarados 
na 2ª Cimeira Européia sobre Métricas da Comunicação, que 
aconteceu em 2010 e contou com representantes de 33 países para 
acordar o primeiro padrão global de métricas em comunicação. Nesse 
evento houve consenso pela condenação do AVE (Advertising Value 
Equivalent) como métrica aceitável para comunicação, por mais de 
92% dos participantes. O AVE coloca o espaço dado por um veículo de 
comunicação a uma matéria jornalística como equivalente em valores 
a um espaço publicitário e assim era apresentado como resultado de 
comunicação. A AMEC iniciou campanhas contra o AVE e a favor de 
uma análise global de resultados de mídia, contemplando tom do 
conteúdo divulgado, colocação da mensagem, uso de mensagens-
chave, adequação do meio ao público da empresa, entre outros 
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quesitos. Essa iniciativa está hoje bastante disseminada entre 
profissionais da área e agências de comunicação. 

Em 2015, lideranças da AMEC atualizaram os princípios de 
Barcelona como forma de oferecer um guia com premissas 
contemporâneas mínimas para os praticantes da Comunicação. No 
cerne da iniciativa, a certeza de que a comunicação precisa oferecer 
resultados impactantes para as organizações, demonstrados por meio 
de metodologias quantitativas amparadas em dados qualitativos. 
A seguir, relembramos os Sete Princípios de Barcelona, chamados de 
2.0 porque foram atualizados pela AMEC em 2015: 

1. Definição e mensuração de objetivos concretos são 
fundamentais para a Comunicação 

2. Medir o impacto é mais importante que medir apenas o 
resultado 

3. Os efeitos da comunicação no desempenho organizacional 
podem e devem ser mensurados  

4. Mensuração e avaliação requerem métodos quantitativos e 
qualitativos. A qualidade ajuda a explicar a quantidade 

5.  AVE (centimetragem equivalente à publicidade) não têm 
valor para Comunicação 

6. As mídias sociais podem e devem ser medidas 
consistentemente, assim como outros canais de mídia 

7. Mensuração e avaliação devem ser transparentes, 
consistentes e replicáveis 
Além do esforço de seus membros pela solidez dos princípios 

citados, a AMEC desenvolveu e compartilhou o Quadro de Avaliação 
Integrada, para organizações de todos os tamanhos. O Quadro é 
interativo e guia o usuário a apontar objetivos organizacionais e da 
comunicação, a estabelecer um plano, definir metas e, em seguida, 
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medir realizações, reações, resultados e impactos da comunicação. A 
ferramenta pode ser acessada no site da AMEC, que disponibiliza 
também um manual de utilização. 

Em resumo, a diversidade de propósitos e técnicas de 
mensuração, aliada às características plurais e transversais da 
comunicação, fortalecem a tendência de seleção de uma ou mais 
técnicas conforme as condições para a avaliação. Isso pressupõe 
conhecimento mais aprofundado de cada alternativa, a fim de 
escolher e utilizar a melhor para a equipe de trabalho e o negócio.  Os 
Princípios de Barcelona oferecem as premissas para a seleção das 
melhores métricas e a escolha deve ser feita durante o planejamento, 
tendo por foco principal a contribuição que a comunicação poderá 
fornecer ao negócio. Priorizar pesquisas quantitativas é a melhor 
alternativa para uma avaliação de curto ou médio prazo, porém, em 
qualquer situação, a pesquisa qualitativa soma ao explicar os 
números, permitindo maior segurança na apresentação da efetividade 
da comunicação.  
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FAKE NEWS: DESAFIOS E IMPLICAÇÕES ÀS RELAÇÕES MIDIATIZADAS 
NA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 
Bianca Marder Dreyer 

 
Estamos diante de rumores todos os dias independentemente 

de estarmos em ambiências online ou não. Nos fluxos ininterruptos de 
informações gerados graças à evolução da web presenciamos os 
boatos multiplicarem-se e tomarem proporções incontroláveis. 
Podem ser rumores, boatos, fofocas, notícias falsas, desinformação, 
entre outras nomenclaturas que tratam do que aqui chamaremos de 
fake news ou pós-verdade. Andrew Keen (2009, p. 64) já dizia que “não 
se passa um dia sequer sem uma nova revelação que coloque em 
questão a confiabilidade, a precisão e a verdade da informação que 
obteremos da internet”.  

A sociedade do século XXI, por meio da internet e das mídias 
sociais digitais, proporcionou que qualquer indivíduo com acesso à 
tecnologia possa ver, criar, opinar e compartilhar conteúdo para elogiar, 
criticar, contribuir ou ainda denegrir pessoas e organizações. “Estamos 
diante de indivíduos ubíquos que produzem conteúdo em mobilidade 
(DREYER, 2017, p. 72)”. E isso só reforça que “a comunicação está por 
toda a parte, compõe cada instância do discurso – seja pela 
compreensão, ou pela ausência dela. Suas funções, seus objetivos 
podem estar em diversas direções (FARIAS, 2019, p. 121)”.  

Tudo indica que é na direção do preconceito, do fanatismo, da 
violência e do ódio que as fake news se tornam cada vez mais comuns. 
Sérgio Branco (2017, p. 60) esclarece que o fenômeno se explica, em 
parte, por ter se tornado um negócio lucrativo. Segundo o autor, “os 
criadores de notícias falsas conseguem arrecadar somas nada 
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desprezíveis por conta do compartilhamento e dos cliques que as 
notícias recebem (BRANCO, 2017, p. 60)”. 

A proliferação das fake news é preocupante, pois o fenômeno 
já evoluiu para as deepfakes, que são vídeos falsos gerados por 
inteligência artificial. As deepfakes começaram a se popularizar em 
perfis de humor, mas agora afligem profissionais de todo o mundo ao 
reproduzirem o rosto humano em movimento e de modo artificial 
para produzir conteúdo falso74.   

Desse modo, temos que as fake news se ampliam para outros 
formatos e podem ser consideradas construções comunicativas 
presentes nas práticas de comunicação cotidianas e nos mais diversos 
contextos.  

Assim, este artigo tem como objetivo propor uma reflexão a 
respeito dos desafios e implicações das fake news às relações 
midiatizadas na comunicação organizacional. Inicialmente 
apresentaremos uma breve revisão teórica do termo posicionando-o 
como um desafio às relações entre organização e públicos. Na 
sequência mostraremos um conjunto de diretrizes que deve ser 
levado em consideração para lidar com as fake news no 
gerenciamento da comunicação organizacional. O método escolhido 
foi a revisão bibliográfica com autores que contemplam os temas aqui 
descritos. 

 
 
 

                                                                    
74 Portal Uai. Deepfakes: como funcionam e por que causam preocupação 
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=l32xcTN_qe4&feature=youtu.be. Acesso em 
agosto/2019. 
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Fake news: um desafio às relações entre organização e públicos 
 
Discorrer a respeito do tema fake news é falar de atitudes do 

ser humano que sempre existiram. A partir do momento em que 
estabelecemos qualquer tipo de relação, estamos vulneráveis a 
boatos, rumores, falsidades e fofocas. Sendo assim, podemos dizer 
que as fake news sempre existiram, porém o termo ganhou força e 
passou a ser discutido globalmente a datar dos eventos na política 
internacional ocorridos em 2016 e 2017 com as eleições de Donald 
Trump nos Estados Unidos e Emmanuel Macron na França. 

A eclosão do termo deve-se às inúmeras possibilidades de 
comunicação vivenciadas por qualquer indivíduo com acesso às 
plataformas de mídias sociais digitais a partir dos anos 2000 com a 
evolução da web 2.0. Conforme explica Luiz-Alberto de Farias (2019, 
p. 125), “a multiplicação das fontes de emissão de opinião se 
multiplicaram de modo exponencial. E, por conta da suposta ideia de 
que todos passaram a ser formadores de opinião devido a novas 
modalidades de expressão, assim também cresceu a ira”.  

Abordamos em Dreyer e Saad (2018) que há muitas discussões 
e denominações para o termo fake news. Entre elas, podemos citar: 
notícias falsas, desinformação, contra-informação e pós-verdade. 
Chris Vargo, Lei Guo e Michelle Amazeen (2017, p. 4) produziram uma 
extensa revisão da literatura em busca da melhor definição para fake 
news e resumem que, numa visão mais ampla as fake news podem ser 
entendidas como a produção de informações noticiosas sem uma base 
factual, mas que são apresentadas ao púbico como verdadeiras. 
Aprofundando a definição, os autores indicam que fake news seriam 
informações falsas produzidas para algum tipo de ganho (financeiro, 
político, social etc.) e que podem direcionar um elevado número de 
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usuários para uma determinada ambiência digital gerando clicks e 
likes apenas quantitativos e não contextualizados (DREYER; SAAD, 
2018, p. 231). 

Na mesma linha, o termo pós-verdade é também uma notícia 
falsa. Segundo Albert Medrán (2017, p. 33), “ainda que a mentira se 
vista de pós-verdade, permanece sendo mentira”. Para o autor, não 
estamos falando de um fenômeno novo. Ele explica que 

 
[...] ao contrário. O que hoje chamamos de pós-
verdade, em outras décadas chamávamos de 
propaganda. A criação de realidades alternativas sob 
os comandos do controle dos meios de comunicação. 
Realidades alternativas que não se baseiam em fatos, 
mas em emoções. Realidades alternativas que se 
baseiam na percepção, não em dados (MEDRÁN, 2017, 
p. 33). 

 
Ao discorrer a respeito dos dois termos, fake news e pós-

verdade, Farias (2019, p. 106) expõe que  
 

[...] as fake news, notícias falsas engendradas 
industrialmente de modo intencional e com o reforço 
dos recursos tecnológicos com vistas à consumação de 
determinados objetivos – os quais se possa imaginar 
serem sombrios -, soma-se à ideia de pós-verdade, 
quando os elementos objetivos de interpretação são 
substituídos pelos emotivos, e o logos dá lugar ao 
phatos, apelando-se para sentimentos em lugar da 
razão, fazendo com que grupos predispostos ou 
sensibilizados a dado comportamento aceitem mais 
facilmente distorções em favor de suas crenças 
(FARIAS, 2019, p. 106). 
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Para Branco (2017, p. 60), os boatos e as notícias falsas “em 
maior ou menor grau contribuem de alguma forma para a desordem 
intelectual on-line, com eventuais consequências no mundo real”.  

Portanto, é no ambiente online que as fake news ganharam 
novas proporções, pois “os processos de desinformação utilizam-se de 
bases de dados e de manipulação algorítmica para amplificar alcance 
de acessos e públicos (DREYER; SAAD, 2018, p. 232)”. Além disso, “as 
fake news também contam com sua lógica própria na semântica dos 
algoritmos, aproveitando-se da bolha onde o usuário se encontra 
(BRANCO, 2017, p. 60)”.  

Com base neste cenário, da mesma forma que o ambiente 
digital traz mais proximidade entre organizações e públicos, ele 
também impõe um grande desafio: como lidar com as fake news na 
gestão da comunicação organizacional?  

A comunicação começou a ser vista como estratégica para as 
organizações na década de 1990. Desde então, a gestão da reputação, 
o relacionamento mais direto com os públicos e o estabelecimento de 
índices de valorização da comunicação surgem como elementos 
fundamentais da comunicação organizacional. No entanto, é a partir 
de 2000 que a comunicação nas organizações toma novos rumos 
estratégicos voltados para a comunicação digital (DREYER, 2017, p. 
41). Desse modo, qualquer empresa presente em plataformas digitais 
está sujeita às fake news. 

Assim, as organizações devem ter no espectro de gestão de 
seus diferentes relacionamentos com os públicos a própria gestão de 
seus processos de midiatização. Ou seja, devem gerenciar as 
diferentes formas de interação que ocorrem em torno de sua marca e 
imagem, de forma a estabelecer o equilíbrio de discursos, opiniões e 
percepções gerados nas diferentes fontes emissoras. É um processo 
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continuo de performance mediada que está diretamente vinculado à 
atuação dos comunicadores e respectivas estratégias de 
relacionamento com seus públicos (DREYER; SAAD, 2018, p. 226). 

Eneus Trindade (2014), ao discorrer sobre os conceitos de 
mediação e midiatização, afirma que 

 
[...] as mediações permitem compreender o sujeito na 
dinâmica dos processos comunicacionais com suas 
apropriações frente às realidades que atuam. A 
midiatização percebe nessas apropriações do sujeito, 
uma estrutura que depende de contextos, 
temporalidades e uma lógica institucional/ideológica 
que via interações, por meio de dispositivos 
comunicacionais, modelizam padrões culturais, 
práticas de sociabilidade, institucionalizam lógicas 
políticas, crenças e percepções (TRINDADE, 2014, p. 8). 
 

Entendemos a “midiatização como elemento catalizador para 
que os relacionamentos organizacionais que ocorrem em plataformas 
sociais digitais funcionem de forma propositiva para a empresa/marca 
(DREYER; SAAD, 2018, p. 225)”. 

O desafio das relações entre organizações e públicos não está 
apenas no uso dos dispositivos e das plataformas digitais e tampouco 
nas mãos de quem planeja a comunicação; depende 
fundamentalmente dos algoritmos que compõem cada mídia, pois 
esses dão o direcionamento das mensagens e das próprias fake news. 
Trindade (2014, p. 12) alerta sobre a influência dos algoritmos quanto 
às suas finalidades sociais de interação. De acordo com o autor, os 
algoritmos “tomam uma dimensão social de dominância hegemônica 
e semântica, pois quem estrutura o algoritmo estruturará os tipos e 
graus e condições de interação com seus significados atrelados [...]”.  
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Diretrizes para lidar com as fake news no gerenciamento da 
comunicação organizacional 
 

Embora já existam sites especializados75 para checar se uma 
notícia é falsa, faz-se necessário, por parte das empresas, que essas 
estejam preparadas para lidar com este tipo de situação antes mesmo 
que um boato a respeito da marca, produto ou serviço ganhe 
proporções avassaladoras nas redes. Em vista disso, propomos um 
conjunto de diretrizes para encarar as fake news no gerenciamento da 
comunicação organizacional:  
- Entenda a influência dos algoritmos no relacionamento com seus 
públicos: qualquer ação nas plataformas de mídias sociais digitais 
precisa levar em consideração a intervenção dos algoritmos. 
Conforme explica Raposo (2017, p. 154), “um algoritmo pode ser 
definido como um conjunto de etapas para se executar determinada 
ação, um tipo de especificação para lidar com problemas que 
consistem em passos bem definidos e aplicados como parte de um 
programa de computador”. Dreyer e Saad (2018, p. 232) apontam para 
o enraizamento da lógica algorítmica na cultura coletiva sob um olhar 
antropológico. Nick Seaver (2017, p. 5) explica que os algoritmos não 
são apenas um objeto técnico que interfere nas diferentes interações 
culturais, mas são objetos instáveis que agem culturalmente a partir 
das práticas dos usuários durante suas interações. Tais práticas 

                                                                    
75 A prática para checar se uma notícia é verdadeira é conhecida pelo termo fact 
checking. Para conhecer alguns destes sites ver: 
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/10/como-identificar-fake-news-oito-
sites-para-checar-se-noticia-e-verdadeira.ghtml. Acesso em agosto/2019. 
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correspondem a tudo que “clicamos” (postagens, sites, links etc.), 
comentamos, respondemos e compartilhamos. Segundo Raposo 
(2019), todas essas interações, incluindo as “carinhas" de 
sentimentos, por exemplo,  
 

[...] geram o que chamamos de engajamento, a força 
motriz dos algoritmos para definir o que vai ser visto e 
o que é relevante (ou não). Nas plataformas de mídias 
sociais, por exemplo, quanto mais nos engajamos, ou 
seja, quanto mais curtimos, comentamos, 
compartilhamos ou retuítamos algo, mais seus 
respectivos algoritmos entendem esses conteúdos 
como pertinentes e mais o fazem circular por suas 
timelines e feeds para mais e mais usuários. É por isso 
que tanto se fala em engajar e convencer os usuários 
a participar das conversas nas plataformas de mídias 
sociais. E com players como o Facebook reduzindo 
cada vez mais o alcance das postagens de marcas, 
muito mais que aprender a programar, é preciso 
compreender como nós, comunicadores, somos 
capazes de usufruir destes códigos como aliados 
estratégicos, conhecendo seu funcionamento na hora 
de criar e executar um plano de comunicação e 
marketing digital (RAPOSO, 201976). 
 

- Invista em projetos de alfabetização midiática (media litteracy): fazer 
parceria com outras empresas ou criar uma iniciativa própria, em 
sintonia com os valores da organização, para conscientizar as pessoas 
no uso de competências comunicativas. Este tipo de projeto pode 
fazer parte de programas de relacionamento como mais uma 
alternativa para criar proximidade com os públicos.  

                                                                    
76 RAPOSO, João Francisco. Precisamos falar sobre algoritmos. Disponível em: 
https://medium.com/@jfraposo/precisamos-falar-sobre-algoritmos-956dd2a73aec. 
Acesso em agosto/2019.  
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- Estabeleça relações de confiança na gestão da comunicação: 
estabelecer relações de confiança com os públicos implica um esforço 
contínuo por parte das organizações no que tange aos projetos, ações 
pontuais, interação em plataformas digitais, divulgação de produtos e 
serviços, entre outras iniciativas. A confiança é algo que se conquista 
aos poucos, levando em consideração pelo menos três elementos 
fundamentais: verdade, atenção e empatia. Assumir um compromisso 
com a verdade é o primeiro dos elementos. Fale sempre a verdade, 
mesmo que você não agrade seus públicos de interesse. Nesse 
sentido, o senso de pertencimento à marca é um elemento 
importantíssimo no processo desafiador de gestão das fake news. Não 
se fala aqui de estimulo aos fandoms ou advogados da marca que 
agregam individualidades direcionadas a um único foco. Falamos de 
ações de comunicação efetivas como relacionar-se com detratores em 
diálogo  aberto, compartilhar momentos tanto de positividade quanto 
de negatividade com relação à marca, enfrentar os paradoxos 
decorrentes desta relação direta com os públicos, dentre outras 
possibilidades (DREYER; SAAD, 2018, p. 233).    
 O segundo dos elementos é conquistar a atenção do seu 
público. Na sociedade da informação, organizações e indivíduos 
compartilham praticamente das mesmas possibilidades de 
comunicação (DREYER, 2017, p. 28). De acordo com Samuel Pereira 
(2018, p. 18), ter a atenção dos outros para o seu negócio significa, 
entre outras coisas, ser relevante e influenciador para seus públicos. 
Para o mesmo autor (2018, p. 18), “num mundo de abundância de 
propagandas e notificações, a atenção é escassa. E por isso, tão 
preciosa!”. Por fim, tenha empatia com aqueles que você deseja 
oferecer algo. Coloque-se no lugar do outro, procure atender as 
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expectativas do seu público com ações que façam a diferença para os 
envolvidos.   
- Monitore a presença da empresa no ambiente digital: monitorar o 
que falam a respeito da sua marca, produto, serviço e segmento de 
atuação é tarefa básica para qualquer organização no planejamento 
da comunicação. O monitoramento deve ser contínuo, pois as 
informações obtidas são vitais para pensar nas melhores estratégias 
de relacionamento com os públicos. Monitorar inclui buscar o que 
falam (conteúdo) e quem fala da sua marca. Além disso, os 
concorrentes diretos e indiretos também precisam ser monitorados. 
Segundo Raposo (201977), “é necessário estar atento e respeitar as 
pistas sociais digitais dos usuários como parte (ou foco) de uma boa 
estratégia de comunicação, monitorando-os para dialogar e criar 
ações reativas e proativas para atingir nossos objetivos”. Ao discorrer 
sobre fake news e pós-verdade como uma indústria de risco, crise e 
imagem, Farias (2019, p. 121) explica que “em tempos de grandes 
embates que ocorrem prioritariamente e como condição sine qua non 
na sociedade da intolerância, o risco deve ser um elemento calculado 
e trabalhado para evitar os processos de crises de comunicação e de 
imagem”. Assim, para calcular o risco e evitar crises, o primeiro passo 
é o monitoramento da marca, produto ou serviço no ambiente digital. 
Soma-se a isso que, após detectado algum tipo de risco, “a análise de 
riscos [...] faz parte da moderna comunicação de relações públicas, 
entendida como filosofia e não apenas como ação profilática ou 
discursiva (FARIAS, 2019, p. 124)”.  

                                                                    
77 RAPOSO, João Francisco. Precisamos falar sobre algoritmos. Disponível em: 
https://medium.com/@jfraposo/precisamos-falar-sobre-algoritmos-956dd2a73aec. 
Acesso em agosto/2019. 
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- Tenha um plano de gestão de crise: qualquer empresa, presente ou 
não no ambiente digital, está sujeita a passar por crises. A diferença é 
que, com a internet, as crises se potencializaram, pois podem começar 
nas plataformas digitais ou ainda acontecerem dentro das empresas e 
terem continuidade nas mais diversas redes digitais. De acordo com 
Mauro Segura (201378), “um dia a crise virá, estando você ou não 
preparado para lidar com ela e, pior, estando ou não a sua empresa 
presente nas mídias sociais”. As fake news podem prejudicar a 
imagem de qualquer organização e causar danos profundos na sua 
reputação, pois as plataformas de interação online evocaram um 
outro tipo de reputação. Rosa (2006, p. 125) afirma que “mais do que 
nunca, devemos estar afinados com uma nova forma de percepção 
que está sendo imposta a todos nós pela combinação de tantas 
novidades tecnológicas à nossa volta”. Desse modo, investir numa boa 
reputação tornou-se ainda mais importante para enfrentar uma crise.  
  
Considerações finais 
 
 Este artigo procurou refletir a respeito dos desafios e 
implicações das fake news às relações midiatizadas na comunicação 
organizacional. Inicialmente apresentamos uma breve revisão teórica 
do termo com o intuito de mostrar que existem diversas formas de 
definir as fake news: rumores, boatos, fofocas, notícias falsas, 
desinformação e pós-verdade. Mostramos também que o maior 
desafio para as organizações está na própria gestão das relações com 

                                                                    
78SEGURA, Mauro. Como gerenciar uma crise nas mídias sociais? Disponível em:                                                   
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/ponto_de_vista/2013/06/07
/como-gerenciar-uma-crise-nas-midias-sociais.html. Acesso em março/2019. 
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os públicos, pois além do uso de dispositivos e das plataformas 
digitais, há não só o obstáculo dos algoritmos como também o desafio 
da participação dos públicos nas ações propostas pelas empresas. 

Na sequência elencamos um conjunto de cinco diretrizes 
como proposta para lidar com as fake news na gestão da comunicação 
organizacional: (1) entenda a influência dos algoritmos no 
relacionamento com seus públicos; (2) invista em projetos de 
alfabetização midiática (media litteracy); (3) estabeleça relações de 
confiança na gestão da comunicação; (4) monitore a presença da 
empresa no ambiente digital e (5) tenha um plano de gestão de crise. 
Tais diretrizes podem e devem ser implementadas por profissionais de 
relações públicas, visto que a atividade de relações públicas 
contempla em suas funções o papel central que a comunicação ocupa 
nos negócios e na sociedade. Soma-se a isso que essa atividade, na 
contemporaneidade, “mantém sua essência – o relacionamento 
organização-públicos. O que muda é a forma como o profissional de 
RP vai desenvolver esses relacionamentos diante de públicos cada vez 
mais conectados (DREYER, 2017, p. 150)”; e expostos às fake news. 

Finalmente, podemos dizer, sem a menor pretensão de querer 
esgotar o assunto, que os algoritmos, bots, sistemas de inteligência 
artificial etc., da mesma maneira que oferecem benefícios à gestão da 
comunicação nas organizações, também trazem, sem dúvida alguma, 
implicações para o relacionamento com os públicos.  
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PROPÓSITO: A ASCENSÃO DAS CAUSAS SOCIAIS NA BASE DAS 
RELAÇÕES COM/JUNTO A EMPREGADOS E CONSUMIDORES 

 
Diego Wander Silva 

 
Refletir sobre propósito e causas sociais, à luz da comunicação 

organizacional, sugere que saibamos de qual comunicação estamos 
falando, de quais lentes movimentam o nosso olhar sobre estes 
conceitos e abordagens. Por isso, iniciamos com uma breve 
fundamentação sobre a comunicação no contexto das organizações, 
para então avançar na tentativa de atender ao objetivo ao qual nos 
propomos.  

O termo comunicação faz-se presente no estudo das 
organizações como nenhum outro, conforme afirmam Putnam, 
Phillips e Chapman (2012). Isso, segundo os autores, pode alimentar 
imprecisões conceituais acerca da comunicação e da comunicação 
organizacional, sobre o que significa e representa, posto que o termo, 
por vezes, é acionado como um “coringa” nos estudos organizacionais, 
empregado de forma simplista, como sinônimo de canais, mídias, 
mensagens e informação, por exemplo. 

Deetz (2010, p. 84) evidencia que a comunicação – embora por 
vezes tratada como ferramenta de gestão, em uma abordagem 
simplista e, de certo modo, utilitária e reduzida ao aspecto 
informacional – “cada vez mais, vem sendo reconhecida como o 
processo fundamental pelo qual as organizações existem e como 
ponto central para a análise da produção e reprodução 
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organizacionais”. Nesse sentido, assume papel constitutivo das 
organizações e demanda um olhar que sobrepõe a noção de 
transmissão, de informação, e é elevado ao aspecto da formação do 
significado. 

Nessa perspectiva, buscando uma abordagem mais complexa 
da comunicação organizacional, Baldissera (2008, p. 169) a 
compreende como o “[...] processo de construção e disputa de 
sentidos no âmbito das relações organizacionais”. Esse entendimento 
evidencia a comunicação para além da fala autorizada, concebida por 
Baldissera (2009) como dimensão da “organização comunicada”, 
aquela planejada e desenvolvida pelas organizações, constituída pelas 
práticas formais e institucionalizadas. Revela/pressupõe que os 
processos de significação também se dão na perspectiva da 
“organização comunicante” e da “organização falada”, dimensões 
frequentemente esquecidas no âmbito das práticas de gestão e de 
compreensão dos processos comunicacionais (BALDISSERA, 2009). 

A “organização comunicante”, conforme esclarece o autor 
(2009, p. 118), atenta “[...] para todo processo comunicacional que se 
atualiza quando, de alguma forma e em algum nível, qualquer sujeito 
(pessoa, público) estabelecer relação com a organização”. Contempla, 
igualmente, os sentidos despertados independentemente da 
intencionalidade das organizações ou de seu conhecimento acerca 
desses sentidos. Portanto, abrange a dimensão da “organização 
comunicada” e, ultrapassando-a, compreende todos os processos 
comunicacionais que materializam relações diretas entre a 
organização e seus públicos, construindo e disputando sentidos.  

Já a “organização falada”, por seu turno, reconhece “[...] os 
processos de comunicação informal indiretos; aqueles que se realizam 
fora do âmbito organizacional e que dizem respeito à organização” 
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(BALDISSERA, 2009, p. 119). O autor exemplifica essa dimensão a 
partir de situações como um encontro de familiares, quando um 
empregado fala sobre o seu local de trabalho e partilha os sentidos 
que produz sobre a organização – o que também se configura como 
comunicação organizacional. É oportuno mencionar que a percepção 
da comunicação organizacional a partir dessas dimensões evidencia a 
impotência das organizações em seu controle absoluto. 

Assim, acreditamos que a comunicação não se limita a um 
conjunto de técnicas, muito menos de ferramentas, articuladas com a 
intencionalidade de comunicar. Assumimos a complexidade que 
envolve/entrelaça/constitui o processo comunicativo, a partir da 
noção de significação79. A perspectiva de possibilidade de controle 
absoluto das organizações (sobre os públicos e as mensagens) não é, 
nesse viés, adequada ou mesmo viável, uma vez que, dentre outras 
coisas, não há domínio sobre os processos de produção de sentidos e 
sobre as associações que os indivíduos fazem entre a organização e 
determinados eventos, fatos ou ideias. Entretanto, podem ocorrer 
tentativas que tenham esse horizonte que, inclusive, podem ser 
efetivas. 

É a partir desta base conceitual que nos propomos a refletir, à 
luz da comunicação organizacional, sobre a perspectiva do 
“propósito”, evidenciando relações possíveis com a ascensão das 
causas sociais como elemento basilar e incidente para as relações 
entre organizações com/junto a empregados e consumidores. Pela 
visibilidade que essas abordagens vêm assumindo, entendemos que 

                                                                    
79 A abordagem está diretamente relacionada ao interacionismo simbólico 
(LITTLEJOHN, 1982). Assumimos o ponto de vista de que o fenômeno da comunicação 
se efetiva no processo de interação simbólica, ou seja, na codificação e descodificação 
de signos verbais e não-verbais entre os interlocutores. 
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revelam oportunidades para (re)afirmar a comunicação como espaço 
de significação, como dimensão que supera o campo da racionalidade, 
e que demanda (para ser efetiva) o encontro entre os propósitos 
pessoais com aqueles comunicados/significados pelas organizações. 

Dito isto, a caminhada do artigo envolve uma breve discussão 
sobre o conceito de propósito. Na sequência apresentamos dados de 
investigações que apontam a busca (ascendente) de empregados e 
consumidores pela vivência e defesa das causas sociais que os movem. 
Em nosso entendimento, isso representa a tentativa destes 
segmentos de públicos em perceber/construir sentidos que revelem 
coerência entre crenças pessoais e as práticas das organizações às 
quais se vinculam, seja como força de trabalho ou pelas relações de 
consumo. É oportuno comentar que o recorte destes dois segmentos 
de públicos atende a uma decisão metodológica, para exemplificar 
dinâmicas dos nossos tempos. Estudos que apresentamos revelam 
como essas relações se veem ressignificadas. 
 
Entendimentos sobre “propósito” 
 
 Pesquisadores e produtores de conteúdo que tratam dessa 
temática comentam sobre o crescimento do interesse pela expressão 
“propósito”. De acordo com Zucco e Anton (2018), desde 2004, o 
aumento desta busca é oito vezes maior. Ao citar um estudo 
conduzido pela EY e Universidade de Oxford, os autores asseguram 
que “o debate público acerca de propósito cresceu cinco vezes entre 
1995 e 2014” (ibidem). Logo, estamos diante de um termo que vem 
ganhando expressividade com o passar dos anos. 
 Do ponto de vista etimológico, propósito deriva do latim 
“propositus”, que remete à noção de “intenção”. Já segundo 
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Bittencourt (2015), a palavra está conectada à soma de “pro” (a frente) 
e “ponere”, cujo significado levaria à ideia de “declarar”, de “colocar à 
frente”. Tais aspectos permitem compreender que está relacionado a 
uma intencionalidade que tem raízes profundas com sentidos que se 
querem viver e expressar. 

Para Kofman (2018), em uma perspectiva pessoal, propósito 
“[...] relaciona-se com o desenvolvimento de uma identidade pessoal 
e com agir segundo objetivos e princípios”. Envolve a construção de 
significados positivos para o que se faz, aderentes com valores, 
crenças, percepções de mundo e projeto de vida. Difere-se de 
felicidade, que está relacionada ao prazer, a sentimentos positivos e a 
uma dimensão predominantemente temporal, como a conquista de 
algo que se deseja. O autor ainda sinaliza que são os principais 
componentes do propósito: a) dar sentido à vida, o que remete à uma 
questão cognitiva, de percepção/significação; e, b) ter um senso de 
finalidade, que conduz às motivações do fazer, do se envolver, do 
perceber valor e aderência a objetivos e princípios (ibidem). 
 Redimensionando a discussão para o âmbito organizacional, 
tendo em vista nosso objetivo, recorremos a Guardado (2016, p. 164). 
Para o autor, “os propósitos são sua razão de ser [da organização], sua 
grande contribuição à sociedade, ao mercado, à comunidade, sua 
relevância para o mundo”. Remetem às motivações primárias de uma 
organização, como o motivo da sua existência, aquilo que está 
estritamente conectada à sua identidade. Zucco e Anton (2018) 
concordam que propósito é a “razão pela qual uma organização faz o 
que faz”. Eles conectam esta dimensão às tomadas de decisão 
organizacionais – desde as contratações, as iniciativas de 
conformidade e no âmbito da responsabilidade sociais, e, também, as 
possibilidades de investimento.  
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 Para Guardado (2016, p. 105), “a empresa precisa esclarecer 
seus propósitos, que devem ser relevantes para os públicos de 
interesse. E, mais que tudo, ela tem que atuar em concordância com 
eles. Eles devem ser verdadeiros”. O pesquisador agrega algo 
importante: o propósito não se situa no campo discursivo. Precisa 
permear as práticas organizacionais, ser o elemento identitário 
norteador primário e pilar fundamental para quaisquer decisões. Ao 
contrário, alinhados à perspectiva de comunicação organizacional que 
assumimos, os processos de significação tendem a ser frágeis, dada a 
provável incongruência entre a “organização comunicada”, a 
“organização comunicante” e a “organização falada” (BALDISSERA, 
2009). 
 Na sequência, para tratar de cenários e perspectivas, 
buscamos indicadores que permitem pensar como as causas sociais 
vem ganhando relevância e se conectam com essa discussão de 
propósito. Compreendemos que sinalizam o quanto questões 
anteriormente “apartadas” das relações de trabalho e de consumo 
ganham força. Os interlocutores, ao buscar coerência em suas 
práticas, desejam, de modo crescente, que essas relações ratifiquem 
os sentidos que dão às suas vidas, aos objetivos e princípios 
assumidos. 
 

Elementos de cenário no contexto de relações de trabalho e de 
consumo 
 

Neste momento, nos atemos a estudos que podem nos ajudar 
a refletir sobre a perspectiva do propósito a partir de duas lentes: uma 
que envolve empregados e as relações de/com o trabalho e outra que 
trata da perspectiva dos consumidores ao se “associarem” a 
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organizações (ou marcas). Entendemos que são olhares 
complementares, que ajudam a compreender a dinâmica desta 
discussão, ancorados em pontos de vista contemporâneos, 
costumeiramente pautados em pesquisas de mercado e reflexões 
teórico-práticas. 

Começamos pela relação de empregados com suas 
organizações. O estudo “Ativismo na era do propósito: a vez dos 
empregados”80, por exemplo, desenvolvido pela agência de relações 
públicas Weber Shandwick (2019)81, trata da percepção e consciência 
dos americanos em relação às atividades desenvolvidas nas 
organizações que atuam. A investigação destaca a figura dos 
“empregados ativistas”, sujeitos que falam a favor ou contra aqueles 
que os empregam, em pautas assumidas como controversas, como 
uma marca dos nossos tempos. 

Tais sujeitos são representativos no contexto das 
organizações. Na Figura 1, é possível perceber que eles constituem 
38% do total de empregados. Os millenials são incidentes na ascensão 
deste percentual, como pode ser percebido. Isto revela uma diferença 
marcada entre as gerações – os mais jovens se mostram mais 
aderentes a preocupação das (in)coerências movimentadas pelas 
organizações.     
 

 

 

 

                                                                    
80 Em inglês: Employee activism in the age of purpose: employees (up)rising 
(SHANDWICK, 2019). 
81 O estudo conta com a colaboração da KRC Research e United Minds. 
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Figura 1 - Quatro em dez empregados são empregados ativistas 

 
Fonte: Weber Shandwick (2019). 

 
Entendemos que essas questões estão conectadas à discussão 

de propósito, posto que apontam que pontos de vista pessoais 
ganham as pautas organizacionais. Assim, mostram-se dimensões 
indissociáveis. Elas precisam ser aderentes ao propósito 
organizacional para que se perceba valor nessa relação com o 
empregador. Neste ponto, vale lembrar os comentários de Bueno 
(2014), quando apontava a força dos millenials na adesão a causas 
ambientais, às que envolvem direitos humanos e, também, a busca 
por relações de trabalho saudáveis, o que se confirma no estudo 
recém citado da Weber Shandwick (2019).  

Essas constatações também impactam as expectativas que se 
tem em relação às lideranças em uma organização e aos seus 
posicionamentos públicos. Para Schiavoni, Schultz e Araújo (2019), 
“um mundo de narrativas em guerra, com múltiplos pontos de vista, 
traz para o centro do debate a necessidade de ter uma opinião sobre 
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tudo”. Essa emissão de opiniões também pode ser observada pelo 
desejo de “transparência”82 sobre o que a “organização” pensa, nesse 
constante (re)avaliar dos (des)encontros com princípios e valores 
pessoais. Como pano de fundo, está a busca por propósito. 

A reflexão feita trata das relações entre empregados e 
empregadores, mas está vinculada a questões de consumo também. 
Cada vez mais, os “compradores orientados por causas sociais” são a 
maioria. É isso que aponta a pesquisa global “Edelman Earned Brand 
2018” (EDELMAN, 2018).  

Dentre os dados desta investigação, destacamos que 69% dos 
brasileiros compram ou boicotam uma marca em virtude de sua 
posição sobre uma questão social ou política – ou seja, duas em cada 
três pessoas assumem esse comportamento. Zucco e Anton (2018) 
corroboram ao afirmar que “os consumidores, mais empoderados e 
informados no processo decisório por uma marca, buscam 
organizações com valores alinhados”. E asseguram: “operar baseado 
em valores e propósito autênticos e compartilhados claramente 
reflete no desempenho da empresa” (ibidem). 
 É interessante notar que essa não é uma característica 
exclusivamente do Brasil (Figura 2) e que esse movimento ascendente 
prevalece em diversas nações. Em nosso país o aumento desse 
percentual entre 2017 e 2018 foi de 13%. Acrescem os grupos 
daquelas pessoas que têm convicções muito arraigadas e que 
entendem o consumo como uma expressão de (in)coerência com 
essas causas sociais e de consistência de propósito e, também, os que 

                                                                    
82 Usamos a palavra transparência entre aspas, para destacar que essa ideia é relativa, 
no sentido de que por um lado revela o dizer, o que é, mas que esse dizer sempre é 
limitado, nunca se configura como uma completa transparência, pois que também 
tem característica de ser uma fala estratégica. 
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– dependendo do assunto e da marca – alteram suas compras com 
base no posicionamento assumido por uma organização. 
 

Figura 2 - Compra por convicção agora prevalece no mundo inteiro 

 
Fonte: Edelman (2018). 

 

 Esse apontamento abrange todas as gerações, ainda que seja 
mais incidente entre sujeitos de 18 a 34 anos, conforme podemos 
observar na Figura 3. Não é um privilégio, também, de determinados 
níveis de renda, porque consumidores de baixa, média e alta renda 
apresentam motivações próximas. 

 
 

 

 

 

 

 



 

   
260 

Figura 3 - Compra por convicção agora prevalece no mundo inteiro 

 
Fonte: Edelman (2018). 

 Isso conduz a uma leitura de que vivemos tempos em que as 
organizações são vistas como agentes de transformação, sobre as 
quais se espera protagonismo positivo, e como fontes (desejadas) de 
propósitos claros e visíveis. Para Pastore (2019), “no mundo do tudo 
ao mesmo tempo agora, das redes sociais, do encurtamento de 
distâncias e da aproximação de realidades e experiências, os 
consumidores são naturalmente mais conscientes — e exigentes”. Há 
uma vigilância sobre o que comunicam, para além do âmbito do 
formal/formalizado, o que desafia as organizações a serem 
consistentes, a atuarem a partir de parâmetros seguros e sistemáticos, 
a garantirem solidez na condução de suas práticas. 
 Refletir a partir dos dados que socializamos nos faz pensar que 
as organizações precisam acelerar a compreensão e comunicação de 
seus propósitos. São discussões que, talvez, as levem a crises de 
identidade e à necessidade de (re)pensar elementos basilares da sua 
existência. Contudo, nos parece que essa clareza (ou definição) é 
premissa para tempos que exigem posicionamento claro, 
profundidade em questões identitárias, envolvimento com pautas que 
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surgem na/da sociedade e relações com algum grau de 
“transparência”. Aquelas organizações que almejam níveis de 
identificação com seus interlocutores precisarão antes se dar a 
conhecer, na amplitude/robustez que essa perspectiva exige. 
 
 

Considerações inconclusivas 
 

A discussão que propomos é bastante preliminar, por este 
motivo nominamos estas considerações como inconclusivas e 
transitórias. O que buscamos desenvolver foram algumas reflexões 
que permitam conceber a dimensão do propósito como uma temática 
cada vez mais discutida e relevante. Ela se coloca como uma 
oportunidade de potencialização de causas sociais que podem, ou 
não, conectar pessoas e organizações – o que estimula relações mais 
saudáveis no contexto de trabalho e, também, entre consumidores e 
marcas. 

Em síntese, apontamos para conjunturas marcadas, de modo 
progressivo, pelo desejo dos sujeitos de que o propósito manifesto e 
vivido pelas organizações motive a aproximação entre causas pessoais 
e organizacionais. Cabe às organizações estarem atentas a temáticas 
emergentes e se manterem fieis a suas raízes, a suas motivações 
fundantes e originárias. Dentre esses assuntos estão o meio ambiente, 
os grupos identitários, a saúde, a tecnologia e as manifestações 
culturais. São macro categoriais que sinalizam pontos de atenção e 
ênfases diversas (CAUSE, 2019). 

Na medida em que uma organização posiciona qual é seu 
propósito ela tende a contribuir para a percepção de associação e de 
valor. Em tempos marcados pela expectativa de posicionamento das 
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organizações, este caminho será cada vez mais desejado e necessário 
– ao menos para quem desejar se manter competitivo. A não 
expressão de propósito pode contribuir para uma falta de 
identificação dos sujeitos, ou para uma possível incapacidade de 
enxergar a organização para além dos desafios mercadológicos, o que 
pode “esvaziá-la”. É preciso ir além. É oportuno perceber a dimensão 
do propósito como uma alternativa que permita elevar a capacidade 
relacional e de vinculação entre organizações e seus interlocutores, 
que motive sentidos interessantes no âmbito da significação. 
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COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL PARA A RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL 

 
Cristine Kaufmann 

Rudimar Baldissera 
 

 É inegável que o clima é de urgência. Vivemos o que Morin 
(2013) denomina de “cenário de policrises”, dinamizado pela 
globalização e pelo sistema capitalista; crises múltiplas e variadas, 
uma crise da humanidade. Nessa tecedura, as hegemônicas 
concepções de mundo, ligadas àquilo que se convencionou denominar 
de ‘progresso’ e que nos conduziram à atual situação de crise, 
precisam ser questionadas e (res)significadas em direção de 
(re)conhecermos o mundo sob o prisma da interdependência 
sistêmica. 
 É nesse cenário que muitas noções vão ganhando espaço e até 
mesmo centralidade no discurso organizacional, como é o caso da 
noção de responsabilidade socioambiental, e que diz respeito à 
postura ética que um sujeito (indivíduo/organização) assume em 
relação a outro(s) sujeito(s) e ao meio ambiente, visando a 
sustentabilidade da vida. Portanto, pode ser considerada uma forma 
de operacionalizar a noção de sustentabilidade que, em sentido 
complexo e profundo, envolve a sustentação de todas as formas de 
vida. Assim, não se reduz à sustentação do sistema econômico – até 
porque a natureza é o limite da economia (CECHIN, 2010) –, e exige o 
enfrentamento das formas de exploração e dominação que suportam 
o atual sistema capitalista (BALDISSERA & KAUFMANN, 2013a; 2013b; 
2015; KAUFMANN, 2016). Nesse contexto, importa refletirmos sobre 
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a noção de responsabilidade socioambiental e sua operacionalização 
no âmbito da comunicação organizacional.   
 Para isso, apoiamo-nos em Rosa (2009) que, inspirada nas 
reflexões do filósofo Hans Jonas, afirma a existência de duas 
categorias de responsabilidade: a responsabilidade pelo que está para 
ser feito e a ex-post-facto. Atualmente, a responsabilidade ex-post-
facto, em perspectiva socioambiental, é a preponderante, inclusive no 
sistema de legislação ambiental (autorização de instalações 
justificadas pelas compensações ou indenizações). Trata-se, 
obviamente, de uma forma de se responsabilizar pelos atos 
cometidos. Entretanto, se, por um lado, esse modelo gera 
responsabilização para quem realizou algo, no sentido de diminuir os 
danos e/ou corrigir as consequências (ROSA, 2009), por outro, reduz 
tudo à lógica econômica, sendo que ao precificar o prejuízo tende a 
também estimular os que detêm mais poder econômico a agirem 
segundo seus objetivos/desejos, uma vez que, caso seja necessário, 
podem arcar com tais ‘preços’. Além disso, de acordo com Rosa 
(2009), essa definição de responsabilidade ex-post-fato ignora as 
gerações futuras, pois dificulta o reconhecimento da existência do 
outro – alteridade – e dos casos de danos ambientais futuros, como a 
poluição e o desmatamento. 

O Princípio 16 da Declaração sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento proclamada pela Conferência das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada na Rio 
92, denominado “poluidor-pagador”, é destacado por Rosa (2009, p. 
35) como exemplo de responsabilidade ex-post-fato, visto postular 
que “[...] é o poluidor que deve em princípio assumir o custo da 
poluição no cuidado do interesse público e sem falsear o jogo do 
comércio internacional e do investimento”. Conforme Rosa (2009, p. 
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36), essa definição corrobora e reafirma o atual “quadro ideológico 
das práticas sociais”, sendo “apropriado e desejável” para “salvar a 
lógica econômica”. Diante disso, questiona: “como assumir o custo de 
uma degradação irreversível que, além disso, aparecerá somente no 
futuro?”. E assevera: “a reação post-facto típica dessa ética não terá 
realmente sentido para as gerações futuras”, pois tende a ignorar ou 
a não reconhecer o outro que está no “cerne do princípio da 
responsabilidade”. 
 Temos, então, que a “ética” que orienta a responsabilidade 
pelo que foi feito tende a ignorar as gerações futuras e, em especial, a 
alteridade, reduzindo as relações a negócios lucrativos. Ética essa que 
se contrapõe até ao conceito de sustentabilidade83 assumido no 
discurso organizacional, que versa sobre a responsabilidade para com 
as gerações futuras. Essa responsabilidade ‘cosmética’ está ancorada 
no que denominamos de corrente de manutenção do sistema 
capitalista (KAUFMANN, 2016), tendo como base os 
conceitos/modelos Triple Bottom Line84 e a Economia Verde. De 
acordo com Caporal e Costabeber (2000), o enfoque dessa corrente 
tem como versão mais conhecida a difundida pelo Relatório 
Brundtland, onde foi cunhado, na década de 1980, o termo 
“desenvolvimento sustentável”. Mesmo tendo sofrido sofisticações 
discursivas, o conceito mantém o foco na incessante busca pelo 

                                                                    
83 A noção de sustentabilidade mais empregada no discurso organizacional 
está ancorada no conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele capaz de 
suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender 
as necessidades das futuras gerações (KAUFMANN, 2016). 
84 Esse é um dos conceitos/modelos de sustentabilidade mais acionado em 
documentos oficiais de eventos relacionados à temática e nas ofertas discursivas de 
organizações consideradas modelo em sustentabilidade (KAUFMANN & BALDISSERA, 
2012; 2013a).  
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alinhamento entre os problemas socioambientais e o 
desenvolvimento (como sinônimo de crescimento econômico). Assim, 
procura manter o sistema capitalista através de um otimismo 
tecnológico alimentado pelas leis do mercado, propondo ajustes no 
que se refere à exploração dos recursos naturais e enfrentamento dos 
problemas sociais. Ajustes, esses, que vão desde a precificação da 
natureza, compreendida como um serviço, até a compensação pelos 
impactos ambientais e sociais (KAUFMANN, 2016).  
 Em perspectiva teórica, o Triple Bottom Line, cunhado na 
década de 1990 por John Elkington, define a sustentabilidade como o 
equilíbrio da prosperidade econômica (baseado no capital financeiro, 
resultados financeiros; estende-se para o capital humano, intelectual, 
natural e social), da qualidade ambiental (ecoeficiência – foco no 
fornecimento de bens a preços competitivos, que satisfaçam as 
necessidades humanas e tragam qualidade de vida, enquanto 
reduzem, progressivamente, a um nível suportável pela Terra, os 
impactos ecológicos e a intensidade de recursos durante o ciclo de 
vida) e da justiça social (centrado nas questões do bem-estar social, 
tanto em relação aos impactos sociais das organizações, quanto 
ligados às demandas que necessitam da intervenção organizacional, 
vislumbrando a diminuição das desigualdades, o respeito e o 
envolvimento das comunidades no negócio; o desenvolvimento de 
relações éticas e transparentes com todos os públicos com os quais a 
organização se relaciona) (ELKINGTON, 2000). Assim, propõe aliança 
entre o capitalismo e a sustentabilidade. 
 Alinhado às premissas do Triple Bottom Line, o conceito de 
Economia Verde, apresentado em 2008 pelo Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), tem como objetivo apoiar o 
desenvolvimento de um plano global de transição para uma economia 
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verde. Conforme o primeiro Relatório de Economia Verde, lançado em 
2011,   
 

[...] uma economia verde tem baixa emissão de 
carbono, é eficiente em seu uso de recursos e é 
socialmente inclusiva. [...] o crescimento de renda e 
emprego deve ser impulsionado por investimentos 
públicos e privados que reduzam as emissões de 
carbono e a poluição, aumentem a eficiência 
energética e o uso de recursos e impeçam a perda da 
biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. [...]. O 
caminho do desenvolvimento deve manter, aprimorar 
e, quando necessário, reconstruir o capital natural 
como um bem econômico crítico e como uma fonte de 
benefícios públicos. [...]. O objetivo chave [...] é 
possibilitar o crescimento econômico e investimentos, 
aprimorando ao mesmo tempo a qualidade ambiental 
e a inclusão social (PNUMA, 2011, p. 17). 
 

  Aqui, apesar de ser evidente a ideia de que o sistema precisa 
sofrer mudanças para alcançar a sustentabilidade, não há 
questionamento profundo dos valores historicamente alimentados 
pelo sistema capitalista de mercado. As propostas estão focadas na 
ideia de que as “externalidades” (LEFF, 2010) – questões 
socioambientais – precisam ser inseridas no processo. Assim, no 
movimento dos sentidos de sustentabilidade filiados a essa corrente, 
mudam-se as cores, sofistica-se o discurso, mas os valores basilares 
permanecem intactos. 

De acordo com Leff (2010), propostas como a do Triple Bottom 
Line e a da Economia Verde estão baseadas na racionalidade 
econômica em que, pela dominação e exclusão, a natureza é 
superexplorada gerando degradação socioambiental, perda da 
diversidade biológica e cultural, além da pobreza associada à 
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destruição de recursos dos povos e a dissolução de suas identidades 
étnicas. Complementarmente, em perspectiva da complexidade, esses 
conceitos/modelos estão calcados naquilo que Morin (2006) definiu 
como paradigma simplificador, pois que a problemática 
socioambiental, reduzida a modelos fechados, é circunscrita a três 
dimensões (desprezando outras como a cultural, ética, política, 
espiritual) e/ou a propostas exclusivamente reformistas que ignoram 
a interdependência sistêmica. Conforme Leff (2010), não há 
internalização das “externalidades”; a economia continua operando 
sob a mesma lógica reducionista e simplificadora, convertendo a 
natureza e os sujeitos em bens de mercado. 

Por sua vez, a categoria de responsabilidade pelo que virá a 
ser feito, apresenta a perspectiva de uma ética ampliada e de 
interdependência sistêmica. Busca evitar prejuízos e danos 
socioambientais, conforme Rosa (2009, p. 36), orientando “as ações 
rumo a um outro cenário”, até porque, 

 
Segundo o pensamento ecológico, a reação deve ter o 
lugar antes que a ação potencialmente consequente 
seja posta em prática! [...] essa reação emerge a partir 
de um sentimento ético de reconhecimento do outro. 
[...] nos exorta a nos sentirmos responsáveis pelos 
efeitos que possam vir a ser causados a ele de uma 
escolha que é ou poderá ser tomada por nós hoje. 
  

A ética da preservação leva em consideração a ideia de que o sujeito 
da ação tem um dever em relação ao outro, diferente da ética da 
compensação que demonstra que o único dever das organizações é 
para consigo mesmas. 
 Nesse contexto, é fundamental a construção de uma 
racionalidade ambiental que “[...] demanda a transformação dos 
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paradigmas científicos tradicionais e a produção de novos 
conhecimentos, o diálogo, hibridização e interpretação de saberes, 
bem como a colaboração de diferentes especialidades, propondo a 
organização interdisciplinar do conhecimento” (LEFF, 2001, p. 167). A 
sustentabilidade pressupõe o diálogo de saberes, num regime 
democrático, o que pressupõe a participação dos sujeitos no processo 
de produção de suas condições de existência. Esse diálogo é o 
encontro com a alteridade. Ainda segundo o autor, a sustentabilidade 
baseada em uma política da diversidade e da diferença implica fazer 
desbancar o regime dominante do mercado como medida de todas as 
coisas. Essa outra economia, acarreta processos, racionalidades, 
lógicas, valores e sentidos muito diferentes, que ultrapassam a 
sujeição e a submissão das “externalidades” à racionalidade 
econômica; trata-se de uma mudança cultural profunda, construindo 
outro processo civilizatório, fundado em uma diversidade de 
economias locais articuladas.  
 A responsabilidade socioambiental pelo que virá a ser feito, 
ancorada na sustentabilidade da vida, questiona a ordem posta, 
sustentada em compensações e indenizações que fortalecem um 
sistema explorador e destruidor. Questionar a ordem posta, 
preconizando outras formas de operacionalizar a noção de 
responsabilidade socioambiental, exige também problematizar a 
comunicação organizacional (concepções e práticas) para superar o 
simples uso discursivo estratégico do dar-se a ver como organização 
com responsabilidade socioambiental objetivando ganhos de 
“imagem-conceito”85 e poder simbólico (BOURDIEU, 2002). 

                                                                    
85 “A imagem-conceito é compreendida/explicada como um construto simbólico, 
complexo e sintetizante, de caráter judicativo/caracterizante e provisório, realizada 
pela alteridade [...] mediante permanentes tensões dialógicas, dialéticas e recursivas, 
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Operacionalizar a responsabilidade pelo que será feito, reivindica que 
a comunicação realmente seja orientada para o diálogo e para a 
transformação profunda da realidade. 
 É preciso fazer emergir as alternativas que foram submersas 
pelo paradigma dominante (e simplificador) quando declarou que elas 
não existiam ou não eram legítimas, apagando ou destruindo a 
realidade que elas tentaram/tentam representar (SHIVA, 2003). 
Então, no combate às “monoculturas da mente” (SHIVA, 2003) é 
preciso questionar a comunicação que serve exclusivamente aos 
saberes dominantes, é necessário um agir intransigente, atento, 
crítico e inquieto. A comunicação com vistas à transformação 
profunda exige ser dialógica, dinâmica, inclusiva, sensível às 
identidades e diferenças que configuram a existência. Trata-se da 
comunicação que tem função pedagógica e política, pois que está 
orientada para a transformação do mundo e do paradigma 
simplificador em que estamos inseridos. Nessa direção, a 
comunicação deve estar, de fato, orientada para relações (o conceito 
de relação guarda em si conotações de pluralidade, de 
transcendência, de criticidade, de consequência e de temporalidade) 
e não para meros contatos (FREIRE, 1981). 
 Quando a comunicação é orientada para a manutenção do 
atual sistema, pode ser considerada uma comunicação de contato, 
pois seus objetivos conduzem à reprodução do mesmo, ainda que as 
maquiagens discursivas disfarcem essas intenções. A comunicação de 
relações é, com efeito, a comunicação que considera a diversidade do 

                                                                    
intra e entre uma diversidade de elementos-força, tais como as informações e as 
percepções sobre a entidade (algo/alguém), o repertório individual/social, as 
competências, a cultura, o imaginário, o paradigma, a psique, a história e o contexto 
estruturado” (BALDISSERA, 2004, p. 278). 
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mundo da vida; é a comunicação que busca a transformação através 
do protagonismo de todos os sujeitos envolvidos. É a comunicação 
que sacode a passividade política (PERUZZO, 1986), pois se volta para 
a construção da cidadania e para a manutenção da vida para além do 
sistema econômico. Essa comunicação orientada para o diálogo visa a 
reconexão, o reencontro, a comunhão, reconhecendo todos os 
saberes como legítimos e necessários à mudança de via. Uma 
comunicação ética, multicolorida, diversa como uma ‘floresta nativa’ 
e não monocromática como uma ‘plantação de eucaliptos’. Uma 
comunicação libertadora e não domesticadora, que problematize as 
relações entre os sujeitos e desses com o mundo, possibilitando o 
aprofundamento da tomada de consciência sobre nossa realidade 
(FREIRE, 2017). Como bem destacam Aragão e Navarro (2004, 112), 
para Freire (1999), dialogar é “assumir posturas mais críticas e 
conscientes da realidade e de nós próprios e poder problematizar 
nossos conhecimentos frente a esta realidade para melhor 
compreendê-la, explicá-la, transformá-la”. 
 A comunicação dialógica “permite atuarmos com maior 
discernimento e de forma mais perceptiva e atenta em relação aos 
problemas do mundo, que precisamos enfrentar” (ARAGÃO; 
NAVARRO, 2004, p. 109). É nessa direção que podemos produzir 
caminhos mais criativos para a humanidade, em consonância com o 
enfrentamento dos problemas socioambientais. As crises podem gerar 
aprendizagem, mas exigem que nos movimentemos para o diálogo, 
para a comunicação educadora (não aprisionadora), para a 
comunicação que compartilha e gera comunhão de conhecimento. 
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REPENSANDO AS ORGANIZAÇÕES: UMA REFLEXÃO TEÓRICA SOBRE 
INOVAÇÃO SOCIAL, COLABORAÇÃO, COCRIAÇÃO E 

RELACIONAMENTO APLICADA ÀS EMPRESAS 

 
Tauana Mariana Weinberg Jeffman 

Bruna Teixeira Santos 
 

 Mude,  
que quando a gente muda o mundo muda com a gente 

a gente muda o mundo na mudança da mente 
e quando a mente muda a gente anda pra frente. 

Gabriel, o pensador 
 

Atualmente, poucas são as certezas que nos cercam, mas uma 
delas é que estamos em constante mudança. Nós aprendemos, 
crescemos, amadurecemos e, assim, mudamos. Modificamos a nossa 
forma de agir, pensar e ser. Nos transformamos e aperfeiçoamos. A 
mudança também é uma constante na sociedade, assim como o modo 
de fazer comunicação. Diversas eras86 foram, e ainda são, vivenciadas 
e cada uma traz a sua marca. A era digital, contudo, é uma das eras 
que tem demonstrado maior velocidade em suas mudanças, trazendo 
uma infinidade de desafios e novidades.    

 Com um mundo mais conectado, podemos dizer que a 
informação foi democratizada, relações surgiram ou foram reativadas 
e o homem comum ganhou voz e vez. Deste modo, esta era trouxe à 
tona uma série de causas relevantes para a sociedade que, até então, 

                                                                    
86 Santaella (2003) argumenta que a sociedade se transformou em seis eras culturais: 
era da cultura oral > era da cultura escrita > era da cultura impressa > era da cultura 
de massa > era da cultura das mídias > era da cultura digital. 
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eram de conhecimento de um número limitado de indivíduos. Além 
disso, as ferramentas digitais proporcionaram a constituição de 
tribos87 (MAFFESOLI, 1998), unindo aqueles que sentem, pensam e 
gostam em comum. As pessoas, através das tribos, unem-se com seus 
pares.  

Neste viés, também veio à tona o cenário empreendedor, 
principalmente como uma forma de proporcionar mais autonomia 
para as pessoas. Vivemos um momento em que é necessário 
reinventar-se para crescer ou mesmo para a sobrevivência de 
determinadas áreas.  

Por conseguinte, a comunicação, campo que transita por 
diversas áreas, também muda e se adapta em busca de novos 
caminhos, pois é ativo estratégico fundamental na atuação e 
sobrevivência de todas as empresas pensadas a partir de um modelo 
de negócio. Além disso, não podemos esquecer que a forma de 
consumo da sociedade também modificou-se ao longo dos anos, com 
a preocupação coletiva e uma maior consciência em torno das 
questões sustentáveis88.  

Dados89 apontam que 70% das empresas brasileiras de hoje, 
que não se alinham às mudanças, poderão fechar em até 10 anos. Isso 

                                                                    
87 Segundo Maffesoli (1998, p.18), as pessoas se unem por uma emoção coletiva, e 
configuram-se em laços sociais, comunidades, sendo estas, efêmeras, mutantes e 
estruturadas no cotidiano. Citando Durkheim, afirma que procuramos proximidade 
com aqueles que nos identificamos, procuramos a companhia “daqueles que pensam 
e sentem como nós”. Nossas paixões, nossos sentimentos, nossas repulsas, nossas 
convicções, nossas opiniões, constituindo-se de sentimentos, pouco tem a ver com a 
razão, e mais com a emoção, uma emoção coletiva. 
88 Lowsumerism é um estudo que mostra que existe uma tendência a consumir 
menos, buscar alternativas e viver apenas com o necessário (FONTE) 
http://pontoeletronico.me/lowsumerism/  
89 Disponível em:  
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se dá por conta dessa onda de mudanças, trazendo uma consciência 
maior em relação às pessoas e ao planeta. Dessa forma, começam a 
emergir novos modelos, processos e empresas com essa preocupação.  

Um exemplo desse nascer de novas formas de atuação são as 
organizações caórdicas, termo cunhado por Dee Hock (2016), criador 
da Visa, onde há uma preocupação com a natureza em toda a sua vida. 
Nessas organizações, as pessoas são o centro, a inteligência coletiva é 
incentivada, possibilitando o imaginar, criar e inovar. Esse novo jeito 
de fazer impacta em diversas áreas de conhecimento, além de estar 
relacionado a modelos de negócios ou mesmo a novos processos da 
gestão organizacional. Deste modo, as organizações buscam o 
desenvolvimento do trabalho de forma não convencional. Por isso há 
uma diversidade de conexões que podem ser estabelecidas entre 
novos modelos, processos de organizações e várias outras áreas, 
inclusive a comunicação. Neste mesmo viés também encontram-se as 
empresas  válidas, conceito proposto por Nélio Arantes (2012).  

Para refletir sobre esses novos modelos organizacionais, 
trabalhamos ao longo do texto com conceitos que nos elucidam as 
análises e compreensões. Assim, observamos a inovação social e 
colaboração com Silva e Bignetti (2012), Tapscott (2007) e Murray, 
Caulier-Grice e Mulgan (2010); cocriação com Sara Saraceni (2015) e 
Prahalad,  C.  K.  &  Ramaswamy,  V.  (2004); comunicação e 
relacionamento com Dominique Wolton (2010), Anne Ganzarolli 
(2014) e Margarida Kunsch (2006). Nosso objetivo é refletir sobre os 
conceitos de inovação, colaboração e relacionamento pela ótica da 
comunicação das organizações. 

                                                                    
<http://www.bgnweb.com.br/portal2/2016/01/26/70-das-empresas-no-brasil-vao-
fechar-as-portas-nos-proximos-10-anos/> Acesso em: 10 jun. 2019.  
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Inovação Social e Colaboração 
 

A Revolução Industrial ainda apresenta resquícios em muitas 
práticas empresariais, apesar das mudanças terem nos encaminhado 
para a Revolução Digital (SURDAK, 2018). Contudo, a transição entre 
as revoluções traz para essas novas empresas uma série de novos 
processos em que as pessoas e organizações buscam formas novas e 
mais eficazes para os desafios atuais. Nesse sentido, a inovação, de 
forma geral, vem sendo estudada e vista como uma peça estratégica 
em diversos cenários.  

O conceito e as práticas de inovação têm evoluído de forma 
muito rápida, principalmente visando resultados sociais.  Desse modo, 
áreas do campo das Ciências Sociais e Ciências Sociais Aplicadas vêm 
adotando o termo de inovação social no que se refere a mudanças 
sociais (SILVA E BIGNETTI, 2012). A principal diferença centra-se na 
questão do valor: enquanto a inovação considerada tecnológica 
envolve a apropriação de valor, a inovação social diz respeito a criação 
de valor (MIZIK & JACOBSON, 2003; SANTOS, 2009). 

Contudo, a inovação social ainda é um campo de estudos 
relativamente recente e, embora haja algumas pesquisas sobre esse 
assunto, não há um consenso sobre suas práticas e conceituação. Isso 
acontece porque estamos tratando de uma área multidisciplinar que 
ocorre em contextos diversos e diferentes (CAULIER-GRICE et al., 
2012, tradução nossa)90. Ao observarmos profundamente a literatura 
                                                                    
90 Tradução nossa de: “It is suspected that the lack of unanimity about the meaning of 
social innovation arises from the diverse contexts in which social innovation is 
practiced since social innovations look very differently in different sectors and 
locations [...] In can be concluded that social innovation cuts across sectors and is 
multi-disciplinary and has, therefore, led to a diversity of meanings and uses of the 
term”. 
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disponível sobre o tema, percebemos que a inovação social é 
conceituada dentro de, ao menos, sete correntes diferentes: 
sociológica, pesquisa de criatividade, empreendedorismo, economia 
de bem-estar, prática, psicologia comunitária e a de desenvolvimento 
territorial (CHOI & MAJUMDAR, 2015, tradução nossa)91.  

Dentro da perspectiva sociológica, por exemplo, uma 
mudança social não significa necessariamente algo positivo, mas sim, 
alguma mudança profunda que pode ser desejada, ou não, na 
sociedade. Nessa corrente, Zapf (1991, p. 89, apud CHOI & 
MAJUMDAR, 2015, tradução nossa)92 define as inovações sociais como 
“novas formas de fazer as coisas, especialmente novos dispositivos 
organizacionais, novas regulamentações, novos arranjos de vida que 
mudam a direção da mudança social”.  

Ou seja, busca-se diferentes modos de fazer as coisas para que 
haja uma melhoria no processo, para que o resultado seja melhor do 
que com as práticas utilizadas anteriormente. Exemplificando esse 
tipo de inovação, temos os sistemas de incentivo e recompensas nas 
empresas, novos serviços, tecnologia social, inovações políticas e 
novos estilos de vida (ZAPF, 1991, p. 89, tradução nossa)93. Ainda de 

                                                                    
91 Tradução nossa de: “Seven streams of literature which give rise to different 
perspectives on social innovation can be identified: the sociological perspective, the 
creativity research perspective, the entrepreneurship perspective, the welfare 
economics perspective, the practice-led perspective, the community psychology 
perspective, and the territorial development perspective”. 
92 Tradução nossa de: “social innovations as new ways of doing things, especially new 
organizational devices, new regulations, new living arrangements, that change the 
direction of social change, attain goals better than older practices, become 
institutionalized and prove to be worth imitating” 
93 Tradução nossa de: “examples of social innovations are incentive-reward systems 
in companies, new services, social technology, political innovations such as the Peace 
Corps, and new lifestyles”. 
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acordo com o fluxo sociológico, outro fato importante, e que muito 
interessa nesse artigo, é o estudo da inovação social dentro de 
organizações. Para alguns pesquisadores, a inovação social aqui é 
estratégica e só é caracterizada como tal quando há planejamento e 
metas atingidas. Para Howaldt e Schwarz (2010, p 21, tradução 
nossa)94, uma inovação social é 

 
[...] uma nova combinação e/ou uma nova 
configuração de práticas sociais em determinadas 
áreas de ação ou contextos sociais, impulsionados por 
certos atores ou constelações de atores de uma forma 
intencional direcionada com o objetivo de satisfazer 
ou atender melhor às necessidades e problemas do 
que é possível com base em práticas estabelecidas. 

 
A inovação social é, mais uma vez, abordada como uma nova 

forma de práticas. Contudo, é apresentada a questão de práticas 
consideradas sociais, de forma que tenham um objetivo a cumprir, 
atendendo necessidades ou solucionando problemas. Além disso, é 
necessário que essas práticas sejam institucionalizadas, aceitas e 
planejadas para que sejam consideradas inovações sociais. Tais 
inovações, combinando elementos novos e antigos, despontam como 
uma nova economia, mais colaborativa, centrada nas pessoas e em 
suas relações. Sobre a inovação social a partir desse viés, Bignetti 
(2012) afirma que trata-se de acordos relacionados a processos 
participativos e colaborativos realizados, em parceria com a esfera 

                                                                    
94 Tradução nossa de: “A social innovation is [a] new combination and/or new 
configuration of social practices in certain areas of action or social contexts prompted 
by certain actors or constellations of actors in an intentional targeted manner with 
the goal of better satisfying or answering needs and problems than is possible on the 
basis of established practices”. 
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pública ou não, por atores da sociedade civil que visam a resolução 
das questões sociais.  

Nesse sentido, a nova economia, que vem ganhando força, 
engloba uma série de características específicas, como o uso de redes 
distribuídas para sustentar e gerenciar relacionamentos, com ênfase 
na colaboração e nas interações, além de um papel significativo no que 
tange os valores e missão de uma organização, muito disseminado 
hoje como propósito (MURRAY, CAULIER-GRICE, E MULGAN, 2010, p 
04, tradução nossa)95. 
 A inovação social, a partir dessas inovações, propicia 
mudanças profundas, tanto na sociedade como um todo quanto em 
processos internos e de relações entre organizações e seus públicos. 
Tendo isso em mente, para Tapscott (2007, p 09) argumenta que 
“novos e poderosos modelos de produção baseados em comunidade, 
colaboração e auto-organização, e não em hierarquia e controle”. O 
resultado é que cada vez mais organizações percebem a importância 
e os benefícios da colaboração quando incluída no processo como 
uma estratégia organizacional. Contudo, Tapscott (2007, p. 11, grifo 
do autor) alega que 
 

[...] para obter sucesso não bastará simplesmente 
intensificar as estratégias de gestão já existentes. Os 
líderes têm de pensar de maneira diferentes sobre 
como concorrer e ser lucrativa, e adotar uma nova arte 
e ciência da colaboração, que chamamos de 
wikinomics (ou, mantendo o neologismo em 

                                                                    
95 Tradução nossa de: “Its key features include: the intensive use of distributed 
networks to sustain and manage; relationships, helped by broadband, mobile and 
other means of communication; blurred boundaries between production and 
consumption; an emphasis on collaboration and on repeated interactions, care and 
maintenance rather than one-off consumption; a strong role for values and missions”. 
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português, wikinomia). Não se trata apenas de código 
aberto, criação de ideias que dizem respeito a esse 
tema. Na verdade, estamos falando de mudanças 
profundas na estrutura e no modus operandi da 
empresa e da nossa economia, baseadas em novos 
princípios competitivos tais como abertura per 
production (peering), compartilhamento e ação global. 

 
Percebemos a importância de, cada vez mais, caminhar junto 

com a nova economia, de modo a se reinventar e realmente aderir a 
todos os processos que envolvem ela, buscando um olhar mais 
sistêmico e encarando a inovação social como um ativo estratégico 
fundamental para as organizações que quiserem deixar uma marca 
positiva na sociedade. Com a colaboração arraigada nos processos 
organizacionais, é possível explorar a inteligência humana coletiva 
(TAPSCOTT, 2007, p. 29) e trazer resultados significativos. Tapscott 
(2007, p. 29) afirma que 

 
[...] o conhecimento, a competência e os recursos 
coletivos reunidos em amplas redes horizontais de 
participantes podem ser mobilizados para realizar 
muito mais do que uma única empresa agindo sozinha 
seria capaz. Seja no projeto de um avião, na montagem 
de uma motocicleta ou na análise do genoma humano, 
a capacidade de integrar os talentos de indivíduos e 
organizações distantes está se tornando a 
competência crucial para gerentes e empresas. E nos 
próximos anos, esse novo modo de peering96 
substituirá as hierarquias empresariais tradicionais 

                                                                    
96 O termo peering foi criado pelo professor de Yale Yochai Benkler. Ver Yochai 
Benkler, “Coase’s Penguin, or, Linux and the Nature of the Firm”. In: Yale Law Journal, 
vol. 112, 2002 -2003. O termo é utilizado no livro “Wikinomics: como a colaboração 
em massa pode mudar o seu negócio” de forma intercambiável com “colaboração em 
massa”. 
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como o mecanismo essencial para a criação de riqueza 
na economia. 

 
Contudo, vale ressaltar que para que essa mudança profunda 

no modus operandi das organizações seja possível e, principalmente, 
duradoura, é essencial ter em mente que são as pessoas que estão no 
centro dos processos. Para isso, é fundamental a construção de 
relacionamentos baseados na confiança, tanto com colaboradores, 
quanto com os públicos externos que, de algum modo, são 
impactados ou impactam a empresa. Só assim estarão “bem 
posicionadas para formar dinâmicos ecossistemas empresariais, que 
criam valor de forma mais eficaz do que empresas hierarquicamente 
organizadas” (TAPSCOTT, 2007, p. 23-24). 
 
A cocriação como uma forma de relacionamento aliado à 
comunicação 
 

A comunicação, seja entre pessoas ou empresas, por meio da 
fala ou de outras formas de expressão, sempre existiu. Entretanto, 
houve uma evolução na maneira que nos comunicamos - tanto entre 
pessoas, como nas estratégias organizacionais que primam pelo 
relacionamento com os seus públicos. Sobre comunicar, só neste 
último meio século “nunca se investiu tanto dinheiro em tecnologias 
cada vez mais sofisticadas na tentativa de atingir esse objetivo” 
(WOLTON, 2010, p. 11). Neste contexto, é importante ressaltar que 
existe uma diferença entre a informação e a comunicação. Para 
Wolton (2010), a mensagem trata-se da informação, enquanto a 
comunicação tem a ver com a relação. O autor ainda defende que a 
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comunicação acontece por diversas razões, mas podemos destacar 
três principais: 

Primeiramente compartilhar. Cada um tenta se 
comunicar para compartilhar, trocar. É uma 
necessidade humana fundamental e incontornável. 
Viver é se comunicar e realizar trocas com os outros de 
modo mais frequente e autêntico possível. Depois vem 
a sedução, que é inerente a todas as relações humanas 
e sociais. Enfim, a convicção, ligada a todas as lógicas 
de argumentação utilizadas para explicar e responder 
a objeções. O ideal da comunicação está 
evidentemente ligado ao compartilhamento, aos 
sentimentos, ao amor (WOLTON, 2010, p.17). 

 
Diante das transformações que a nossa sociedade vem 

vivendo, se torna ainda mais evidente essa necessidade de 
compartilhamento. Seja de ideias, de informações ou mesmo de 
sentimentos, são fatos que deixam ainda mais latente toda a questão 
do relacionamento entre pessoas ou empresas. Não como único 
impulsionador, é evidente, mas a revolução digital, principalmente, 
trouxe um novo olhar sobre o modo que vivemos, apresentando novas 
maneiras de organização, onde a colaboração e a rede tornam-se 
fatores chaves. Nesse sentido, com a evolução e adaptações que o 
universo da economia colaborativa trouxe à sociedade, a cocriação97 
vem mudando as relações no mundo corporativo. Práticas como essas, 
buscam o envolvimento e a interação entre pessoas (sejam elas 
colaboradoras, parceiras ou clientes) e organizações (PRAHALAD & 
RAMASWANY, 2004). Metodologias com essas impactam diretamente 

                                                                    
97 Cocriação é um termo cunhado por C. K. Prahalad para descrever uma nova 
abordagem à inovação. Ele envolve atividades de colaboração que integram os 
indivíduos de forma ativa na concepção e no desenvolvimento de inovações. 
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em muitos setores da sociedade, inclusive na forma de se comunicar 
e no marketing das empresas. Ganha notoriedade então 

 
[...] a era do marketing 3.0, da colaboração, que incita 
novas formas de criação de produto e experiência, 
uma nova forma de comunicar-se com o público través 
da interação entre empresas, consumidores e 
fornecedores que, afinal, estão interligados em uma 
rede (GANZAROLLI, 2014, p. 25). 

 
Nesta perspectiva, percebemos que as constantes 

transformações apresentam novos desafios para grande parte dos 
campos de atuação. No consumo da atualidade98, por exemplo, criar 
novos vínculos entre as pessoas e as organizações, gerando 
experiências e criando pertencimento é essencial. 

Mais necessário ainda se torna para a forma de fazer 
comunicação das empresas, afinal, como já dito, com a revolução 
digital que vem acontecendo, os indivíduos começaram a ter voz e vez. 
De diversas formas as ferramentas digitais possibilitam o 
empoderamento das pessoas e ainda mais premente se tornou a 
transparência organizacional. Sendo assim, as empresas estão se 
encaminhando para incluir mais, gerando o pertencimento necessário 
para que o indivíduo participe. Princípios e valores vêm sendo revistos, 
manifestos criados e a escuta para abrir diálogos com as pessoas é 
cada vez mais comum. Com isso, é fundamental a   

 

                                                                    
98 Cocriação: empresas trabalham juntas para chegar mais longe: 
https://epocanegocios.globo.com/Caminhos-para-o-
futuro/Desenvolvimento/noticia/2017/05/cocriacao-empresas-trabalham-juntas-
para-chegar-mais-longe.html 
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[...] comunicação que é pensada e discutida, que se 
vale dos estudos de cenários e de análises do ambiente 
externo, setorial e interno. É a comunicação que se 
baseia na pesquisa, para construir diagnósticos, e a 
que determina resultados a alcançar, levando em 
conta não só os interesses da organização, mas 
também os dos públicos envolvidos. É aquela que é 
planejada, que ouve o outro lado e atenta para a 
comunicação simétrica (KUNSCH, 2006, p. 136). 

 
Com o exposto fica evidente que toda organização precisa se 

preocupar e pensar a comunicação como uma forma de 
relacionamento, que cuide e leve em consideração as interações do 
público. Para Saraceni (2015), “as interações de cocriação fortalecem 
a capacidade da empresa na prática de utilização de recursos globais 
de rede, criando um esforço contínuo para o desenvolvimento do 
relacionamento com os clientes”. Contudo, é necessário criar uma 
base confiável e transparente para os públicos que a organização se 
relaciona. Nesse sentido, Cees Van Riel (1997, p. 26) afirma que a 
comunicação corporativa é como: 

 
[...] um instrumento de gestão por meio do qual toda 
forma de comunicação interna e externa, 
conscientemente utilizada, está em harmonia tão 
efetiva e eficaz, enquanto for possível, para criar uma 
base favorável para as relações com os públicos dos 
que a empresa depende. 
 

As relações, portanto, precisam ser bidirecionais, onde o 
diálogo é fator primordial. Principalmente como uma forma de tornar 
os públicos partes da organização, abrindo espaços de diálogo e 
propiciando o pertencimento e a colaboração entre todos os 
envolvidos. Sobretudo porque, como salienta James Grunig (2009, p. 
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28), “a comunicação e a colaboração beneficiam os públicos e a 
sociedade e tornam as organizações mais responsáveis”. O momento 
é de transição, a nova economia, mais colaborativa e em rede, 
emerge, temos organizações mais conscientes, que vêm 
transformando os processos internos e a forma de atuar. Com isso, 
como dito, o relacionamento torna-se a base da comunicação, 
conforme França (2009, p. 213): 

 
Na sociedade de redes, amplamente analisada por 
Castells (1999), na era da informação em que vivemos, 
os públicos representam a rede primária da interação 
empresa-sociedade e, por essa razão, constituem-se no 
objeto das redes de relacionamentos corporativos de 
qualquer organização. O correto entendimento dessas 
redes exige que se estude, em primeiro lugar, o conceito 
estrito de relacionamento. 

 
Entendemos como relacionamento o diálogo, prática que 

pressupõe a escuta e o acolhimento de pontos de vista, mesmo que 
diversos. França (2009) apresenta, ainda, uma classificação de 
relacionamentos baseada em critérios de: frequência e modo, 
interpessoalidade, tempo e qualidade. Mas é em relação à qualidade 
do relacionamento que mais chama atenção e se aproxima de 
organizações que atuam baseadas na colaboração e em rede, pois, de 
acordo com França (2009, p. 216) “quando as partes se fundamentam 
nos mesmos sistemas, valores e objetivos para melhor desenvolver 
parcerias duradouras” elas são compartilhadas. Do mesmo modo, são 
mutuamente benéficas “quando estabelecidas para gerar vantagens 
em um sistema de alianças ganha-ganha”. Ademais, o conceito de 
cocriação tem como foco principal “o desenvolvimento de 
relacionamento entre os stakeholders, por meio da interação e do 
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diálogo” (PAYNE, STORBACKA, FROW, 2008 apud SARACENI, p. 34, 
2015). 
 Em suma, os relacionamentos empresariais ganharam força 
com as transformações ocorridas na nossa sociedade, sejam elas 
econômicas, sociais, industriais ou tecnológicas. Sobretudo no caso 
das organizações que buscaram se adaptar às transformações, 
realizando mudanças profundas na sua forma de operar, com práticas 
de inovação social, como a cocriação, onde a colaboração e a rede 
tornam-se fatores chaves. Com isso, muito mais do que simplesmente 
comunicar visando o incentivo do consumo ou de forma comercial, se 
tornou necessário estabelecer relacionamentos verdadeiros e 
duradouros com os públicos impactados e/ou que impactam 
determinada empresa, ocasionando “um novo posicionamento das 
organizações diante de seus públicos, que passaram a exigir delas uma 
ação mais ampla de integração e de positiva interação” (FRANÇA, 
2009, p. 223). 
 
A consciência das empresas vem do propósito 
 
 Como vem sendo abordado neste artigo, o mundo mudou e 
segue mudando constantemente. No entanto, ainda se vive em uma 
sociedade com organizações que possuem um processo mecanicista, 
no qual o modelo de atuação ainda é baseado em empresas 
construídas na época da primeira revolução industrial. Isto é, 
organizações baseadas em comando e controle, hierárquicas, onde 
pouco importam as pessoas e a comunidade onde estão inseridas, 
sendo o lucro, ainda, o único motivo do negócio. No entanto, há dois 
séculos são construídas empresas assim e os resultados não são dos 
melhores, conforme Dee Hock (2016, p. 63) isso só trouxe “má 
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distribuição obscena de riqueza e poder, uma ecosfera devastada e 
sociedades em colapso”. As mudanças, contudo, são globais e 
exponenciais. Com isso, segundo o presidente da Cisco, a previsão é 
que 40% das empresas Fortune 500, nos próximos 10 anos, não 
existirão mais (IT FORUM, 2014, online). Principalmente aquelas que 
não despertarem e buscarem a mudança do modelo organizacional, 
tornando-se, muito provavelmente, obsoletas. 
 As transformações que vêm ocorrendo surpreendem não só 
pelo que apresentam de novo, mas pela velocidade que elas 
acontecem. Neste processo contínuo, nascem e morrem modelos de 
gestão, de sociedade e de relações. O cenário atual pode ser bem 
ilustrado se imaginarmos a instalação de um software de última 
geração em um hardware de outro século ou até década. A máquina, 
certamente, não vai suportar rodar o programa. É, de certa forma, o 
que vivemos. Por isso é necessário buscar novas formas de atuação, 
se adaptar e atualizar. O lucro pode ser um dos objetivos das 
empresas, mas esse ser o único motivo de uma organização já não é 
um discurso válido. Theodore Levitt (1990, p. 21) já dizia há mais de 
duas décadas que: 

 
Não faz muito tempo que numerosas companhias 
supuseram algo bem diferente quanto ao propósito de 
uma empresa. Disseram simplesmente que o 
propósito é ganhar dinheiro. Mas isso provou ser tão 
vazio quanto dizer que o propósito da vida é comer. 
Sem comer a vida cessa. Sem lucros o negócio para… 
Além disso, dizer que o lucro é um propósito da 
empresa é simples e moralmente vazio. Quem, com 
dignidade e um mínimo de sensibilidade, defenderia o 
direito de alguém conseguir um lucro apenas pelo 
lucro? Se não puder ser discernido ou justificado um 
objetivo maior, a empresa não pode justificar 
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moralmente sua existência. Essa é uma ideia 
repugnante, uma ideia cujo tempo já passou. 

 
Neste contexto, Nélio Arantes (2009) diz que somente com 

uma visão mais ampla, que vá além da maximização dos lucros como 
uma razão de ser, que empresas sobrevivem, crescem e se perpetuam. 
O autor apresenta, inclusive, o conceito de empresas válidas como 
aquelas que “mantém uma interação ativa e responsável com o 
ambiente externo - no seu todo, e não apenas na sua parcela 
econômica - em que atuam”. Segue dizendo que, além disso, elas têm 
“compromissos e responsabilidades com seu ambiente interno, em 
relação a seus empreendedores e colaboradores”. Nota-se, portanto, 
a importância de um significado maior, que leve em conta a 
preservação do nosso planeta e a valorização do ser humano, de forma 
que pense genuinamente no negócio como algo sistêmico. Além disso, 
Arantes (p. 17, 2009) diz que: 

 
As relações da empresa com seu ambiente externo 
vão além de produtos e clientes. As empresas válidas 
têm uma interação ativa com o ambiente onde 
atuam, sendo, por um lado, provedoras dos 
produtos que a sociedade necessita para sobreviver 
e prosperar, e, por outro, usuárias dos recursos 
sociais que precisam para fabricar seus produtos. 
Como membros ativos da sociedade, elas também 
assumem a responsabilidade de preservar a 
integridade do sistema social do ambiente em que 
atuam. 
 

Em sintonia e complementando o conceito de empresas 
válidas, temos Dee Hock (2016) que traz o que chama de organizações 
caórdicas, como aquelas que combinam harmoniosamente 
características de ordem e caos e apresentam princípios essenciais 
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para a evolução e da natureza. Segundo Hock (p. 286, 2016) tratam-se 
de: 

 
[...] instituições com capacidade inerente para a própria 
adaptação, ordem e aprendizado contínuo; instituições 
em harmonia com o espírito humano; instituições com 
capacidade para coevoluir harmoniosamente umas com 
as outras, com as pessoas, com todas as outras coisas 
vivas e com a própria Terra, realizando o potencial mais 
alto de cada um e de todos. 
 

Isto é, refere-se a organizações que possuem um olhar mais 
sistêmico, que trabalham com um sólido propósito e há uma genuína 
responsabilidade sobre o todo. O autor ainda relata que, quando há 
essa consciência, as empresas entendem que: 

 
Pessoas não são “coisas” a serem manipuladas, 
rotuladas, enquadradas, compradas e vendidas. Acima 
de tudo, não são “recursos humanos”. São seres 
humanos inteiros que contêm a totalidade do universo 
em evolução. Temos que examinar o conceito de 
superior e subordinado com crescente ceticismo. Temos 
que examinar o conceito de administração e trabalho à 
luz de novas crenças. Temos que examinar o conceito de 
líder e seguidor com uma nova perspectiva. Acima de 
tudo, temos que examinar a natureza das organizações 
que exigem essas distinções com uma nova consciência” 
(HOCK, 2016, p. 80). 
 

No entanto, organizações que ainda não possuem uma 
consciência mais ampliada sobre o seu papel na sociedade, não 
entendem a importância de um propósito definido que leve em 
consideração o todo e não tenha ciência que ela faz parte desse todo, 
precisam compreender que: 
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Se o propósito de cada corporação não é basicamente 
a saúde e o bem-estar da Terra e da vida há nela, se 
seus princípios não são baseados na distribuição 
equitativa de poder e riqueza, se ela foge à 
responsabilidade pelo sustenta da família, da 
comunidade e do lugar, se ela não tem um sistema de 
crenças e nem conteúdo ético e moral, é difícil saber 
por que deve ter a sanção e a proteção da sociedade 
por meio do braço do governo” (HOCK, 2016, p. 155). 

 
Logo, vivemos um tempo que mostra a urgência de identificar 

como essas corporações que ainda atuam à moda revolução industrial 
deveriam ser, além de buscar formas que permitam que evoluam para 
uma ordem mais construtiva das coisas. Afinal, como afirma Hock 
(2016, p. 230 e 231): 

 
Nas organizações do futuro, vai ser mais importante 
ter clareza de propósito e princípios sólidos que 
permitam o rápido cumprimento de objetivos 
específicos a curto prazo, do que um plano a longo 
prazo com objetivos fixos e mensuráveis. Planos assim 
geralmente levam a tentativas fúteis de controlar os 
acontecimentos para que se encaixem no plano e não 
ao esforço para compreendê-los, avançando-se assim 
na direção desejada. Numa época de mudanças 
rápidas e radicais, os planos a longo prazo são 
formulados em termos tão gerais que exigem 
interpretações intermináveis. Nesse caso, o plano 
deixa de existir ou fica tão rígido que anula o 
pensamento, obscurece a visão e silencia a defesa de 
outros pontos de vista mais inovadores. 

 
O caminho de organizações que já vêm buscando maneiras de 

se reinventar mostra que essa é uma estrada sem volta, além de ser 
um modelo que só traz benefícios para os envolvidos. Todavia, é 
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necessário estar aberto para o novo, estar preparado para aprender a 
desaprender o tanto que já ouvimos sobre sistemas que funcionam 
apenas no formato do comando e controle, uma vez que as novas 
organizações são “imbuídas pela filosofia de servir e de gerar 
prosperidade da sociedade a que servem, elas criam soluções 
inovadoras que promovem mudanças profundas na nossa qualidade 
de vida” (ARANTES, 2009, p. 54). O que, obviamente, exige conceitos 
radicalmente diferentes de organizações que estamos acostumados a 
ver. De forma que possam “distribuir mais equitativamente o poder e 
a riqueza, libertar a engenhosidade humana e restaurar a harmonia 
entre as organizações sociais, o espírito humano e a ecosfera” (De 
Hock, 2016, p. 63 e 64). 
 
Considerações 

 Não vivemos apenas uma mudança de era, mas sim, uma era 
de transformações profundas. Com a velocidade das mudanças na 
nossa sociedade, o trecho da música “metamorfose ambulante”, de 
Raul Seixas: “eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter 
aquela velha opinião formada sobre tudo”, nunca foi tão atual. 
Precisamos estar abertos às novas ideias e práticas, aprender a 
reaprender e saber se adaptar ao contexto que vivemos. 
 Organizações que atuem apenas com o objetivo do lucro, 
usando recursos naturais e pessoas sem ter o devido cuidado e 
preocupação com o nosso planeta precisam olhar para dentro, 
entender a relevância delas na nossa sociedade atual e buscar um 
novo sentido para suas atuações.  

O mindset é outro, o sistema comando e controle de empresas 
da era industrial não cabem mais na nossa sociedade. Aquelas que 
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fecharem os olhos para isso, buscando resistir nesse formato, 
certamente sentirão as variáveis externas - até mesmo internas - que 
as farão buscar novos jeitos de refletir a sua atuação. Se não for pelo 
impacto nos resultados financeiros, pela pressão das tendências de 
mercado, poderá ser pelas pessoas envolvidas no processo, sejam elas 
colaboradores, parceiros ou os próprios gestores da organização. 
Independente do caminho tomado, cuidar, ouvir e acolher são 
palavras chaves nesse processo de transformação, que, aliás, não 
possui um modelo pronto, é preciso mergulhar para encontrar o seu. 
Além disso, buscar mudanças por meio da inovação social parece ser 
um caminho possível e bastante benéfico, tanto para a organização, 
quanto para os públicos envolvidos. 
 Uma parcela considerável de organizações vem repensando as 
suas atuações, cada uma à sua forma, com processos que estejam de 
acordo com as suas histórias, experiências, vivências, pessoas e 
culturas. Este artigo não tem a pretensão de servir como um modelo 
replicável, mas sim de trazer reflexões teóricas sobre o assunto, 
explorando possibilidades para impulsionar mais transformações. 
Apesar das mudanças, é o relacionamento - prática atemporal - com 
os públicos que se destaca como uma peça estratégica para qualquer 
empresa. Afinal, como vimos aqui, a escuta, o acolhimento, a 
interação e o diálogo são a base neste novo cenário que vivemos.  

Neste estudo percebemos, também, que a inovação social na 
sua essência está diretamente relacionada com o estar e fazer em 
conjunto, isto é, trazendo a colaboração com as pessoas - o que 
significa a necessidade de construir bons relacionamentos com os 
públicos. Já a comunicação traz o relacionamento como fator 
primordial para que haja uma comunicação simétrica e com 
significado; quando abordadas, também, as novas organizações, 
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trabalhadas nos conceitos de empresas válidas e organizações 
caórdicas, é evidenciado, desta forma, a importância das relações. 
Portanto, independente do caminho ou jeito de fazer, o 
relacionamento sempre está presente e precisa ser tratado com mais 
cuidado, valorizando e acolhendo as pessoas envolvidas no processo 
ou no ambiente da organização. 
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"Vivemos momentos de grandes transformações
políticas, sociais e culturais que interferem diretamente
nas pesquisas e nos estudos relacionados à
comunicação em contextos organizacionais.   A obra
“Tendências em comunicação organizacional: temas
emergentes no contexto das organizações” coordenada
pelos professores da UFSM, Daiane Scheid, Jones
Machado e Patrícia Pérsigo, ocupa um lugar importante
no cenário acadêmico, e nos leva a repensar o campo a
partir de todas as mudanças que vivenciamos.   Traduz,
assim, o esforço e a necessidade de se atualizar e
repensar a comunicação a partir da presença das mídias
sociais digitais, da influência do virtual nas relações, do
reconhecimento da diversidade, da memória e da
acessibilidade em ambientes organizacionais."
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