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RESUMO 

 

Este artigo contempla os resultados parciais da pesquisa em desenvolvimento no Projeto 

de Iniciação Científica - PIBIC 2014/2015: “Cultura e Comunicação Organizacional: 

análise da produção científica brasileira contemporânea”, que dá continuidade ao 

Projeto de Iniciação Científica- PIBIC 2013/2014: “Comunicação Organizacional e 

Cultura nas organizações contemporâneas”. O objetivo do projeto é analisar a cultura e 

a comunicação organizacional no cenário contemporâneo, a partir da produção 

científica brasileira levantada no primeiro PIBIC oriunda das bases identificadas: portais 

de periódicos de open access; portais online de Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação; Grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e portais online de Congressos 

Brasileiros de Comunicação e Comunicação organizacional.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O artigo contempla os resultados parciais da pesquisa em desenvolvimento no Projeto 

de Iniciação Científica- PIBIC “Cultura e Comunicação Organizacional: análise da 

produção científica brasileira contemporânea” iniciado no ano de 2014 e que será 

concluído no mês de agosto de 2015 na Universidade Federal do Amazonas. Financiado 
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pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM, o projeto 

integra o Grupo de Pesquisa cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) Comunicação Social: Estudos Interdisciplinares. 

Integra ainda os estudos desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Comunicação – PPGCCOM, Ufam, que tem como área de concentração os ecossistemas 

comunicacionais. 

O objetivo principal do Projeto - PIBIC “Cultura e Comunicação Organizacional: 

análise da produção científica brasileira contemporânea”, em execução, é analisar a 

produção científica brasileira acerca da temática comunicação organizacional e cultura 

no cenário contemporâneo. Nesse sentido, o trabalho tem como base o levantamento 

bibliográfico realizado no período de agosto a dezembro de 2013, no Projeto de 

Iniciação Científica- PIBIC “Comunicação Organizacional e Cultura nas organizações 

contemporâneas”. Este primeiro projeto teve início com a identificação, localização e 

obtenção de fontes bibliográficas de acesso gratuito sobre a temática estudada. Foram 

identificados portais online e trabalhos científicos sobre a temática comunicação e 

cultura organizacional, bem como Grupos de Pesquisa cadastrados no Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq que realizem estudos 

sobre o tema proposto. Levantou-se também a produção científica sobre a temática 

cultura e comunicação organizacional nos Congressos de Comunicação e foram 

investigados os Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social que possuam 

área de concentração e/ou linhas de pesquisa direcionadas ao estudo dessa temática.  

Diante do significativo número de dados identificados e coletados, compreendemos 

como de suma importância dar prosseguimento à proposta iniciada no projeto PIBIC 

2013/2014. Logo, nessa segunda fase, estamos tecendo uma análise sobre a cultura e a 

comunicação nas organizações contemporâneas tendo por base a produção científica 

nacional levantada.  

Acreditamos que, de norte a sul de um país gigante e complexo como o Brasil, não 

podemos ignorar a existência de culturas organizacionais diferenciadas. Apropriamo-

nos do pensamento de Carrieri e Leite-da-Silva (apud MARCHIORI, 2008) ao 

apontarem que, ao nos voltarmos para a análise da cultura nas organizações brasileiras, 

precisamos levar em conta as peculiaridades locais, regionais e nacionais. E, para esse 

fim, a comunicação faz-se imprescindível.  

Nesse sentido, Müller et al. (2007) destaca que é a comunicação que oferece seu aporte 

teórico e técnico para pensar e trabalhar os intercâmbios entre a cultura local e a cultura 
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organizacional. Na busca por essas particularidades é que estamos construindo este 

trabalho, elaborado a partir do levantamento realizado no projeto PIBIC 2013/2014. A 

reflexão proposta, iniciada no projeto anterior, é merecedora de ampla análise por 

refletir a produção científica brasileira em todas as regiões.  

 

2  A CULTURA SOB O VIÉS DA COMUNICAÇÃO 

 

Como descrito no projeto PIBIC 2013/2014, os estudos da cultura organizacional são 

compostos atualmente por um mosaico de publicações científicas compartilhadas por 

pesquisadores de várias áreas do conhecimento. A grande influência das Ciências 

Sociais na literatura produzida sobre cultura voltada para as organizações, por exemplo, 

é compreensível. Isso porque, ao entendermos uma organização como um fenômeno 

social que tem na interação humana uma de suas principais características, podemos 

considerá-la como “uma mini-sociedade formada por construções sociais” 

(MARCHIORI, 2008, p.83). 

Porém, as interações sociais nas organizações precisam também ser percebidas sob a 

perspectiva da Comunicação, uma vez que qualquer prática comunicativa traz a marca 

dos seres envolvidos e se configura como uma interação (FRANÇA, 2010). E se 

caracterizamos as organizações como fenômenos marcados pelas interações humanas, 

as organizações “são e se realizam por e em comunicação” (BALDISSERA, 2010, 

p.201). 

A comunicação, portanto, é viabilizada nas interações sociais, mas ela não pode ser 

definida apenas como resultado dessas interações. Segundo França (2010, p.27), a 

comunicação em sua efetiva natureza se define durante elas. Ao interagir, estamos 

estabelecendo a comunicação tanto como relação quanto como conteúdo, transformando 

constantemente o meio em que estamos inseridos.  

Essas transformações sofridas e exercidas por nós através da comunicação são 

responsáveis pela formação do que entendemos como cultura, seja na sociedade ou no 

âmbito das organizações. Sobre essa visão, Marchiori (2008, p.83) aponta que “as 

culturas são dificilmente planejadas ou presumíveis; elas são produtos naturais da 

interação social e têm na comunicação sua formação”.  

Percebemos, assim, que comunicação e cultura são mutuamente necessárias. A 

existência de uma pressupõe a da outra. Baldissera (2010) afirma que onde não há 

interação, ou seja, condições de comunicação, não haverá condições de se alimentarem 

processos culturais.  
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É também por meio da cultura que os indivíduos compreendem, conhecem e 

reproduzem o sistema social, bem como elaboram alternativas, na busca de dimensões 

transformadoras (MULLER et al, 2007). Pessoas com diferentes bases culturais podem 

formar um grupo único com uma única identidade (KATSURAYAMA, s.d).  

E, se entendermos por organização “a combinação de esforços individuais para a 

realização de (em torno de) objetivos comuns” (BALDISSERA apud MARCHIORI, 

2010, p.41) então a relação entre cultura e organização está alicerçada na identidade e 

na busca por um fim comum aos indivíduos pertencentes à mesma instituição.  

Mas isso não significa que a cultura e os processos comunicativos no ambiente 

organizacional sejam estáticos. Ao contrário: no ambiente organizacional 

contemporâneo, da mesma forma que as organizações se atualizam para se sustentarem, 

as formas de comunicação precisam ser constantemente repensadas (BETTEGA, 2012).  

Para repensar as formas de comunicação e sua relação com a cultura organizacional, 

faz-se necessária uma visão estratégica da comunicação tanto no ambiente interno 

quanto externo da organização. E, como afirma Marchiori (2008, p.32) “ser estratégico 

é oportunizar uma mudança, um novo comportamento.” Cabe à Comunicação 

Organizacional exercer esse papel: repensar a comunicação como estratégia para ajudar 

na construção de relacionamentos e, como afirma Bettega (2012), pensar o ambiente 

profissional de forma a proporcionar o aprendizado e o crescimento humano e 

profissional. 

Na nossa percepção é necessário olhar as organizações contemporâneas sob o prisma da 

estratégia e da competitividade, sem deixar de atentar para a relevância dos elementos 

que norteiam e envolvem a construção da cultura organizacional. Afinal, uma 

organização se relaciona por meio da interação entre os fluxos comunicativos existentes 

nela e, esta interação, se constrói e reconstrói constantemente, refletindo nos aspectos 

identitários e valorativos que tornam uma organização singular.  

 

2.1 Comunicação Organizacional 

 

Segundo Curvello (2008), a comunicação organizacional deve existir para fazer 

funcionar e manter atuante uma organização social. Marchiori (2011) afirma que a 

comunicação adquiriu notoriedade na gestão organizacional graças ao seu caráter 

estratégico. Já Baldissera (2010) compreende a comunicação organizacional como 

processo de construção e disputa de sentidos no âmbito das relações organizacionais. 
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Podemos afirmar que, para a esses autores, analisar a comunicação nas organizações é 

essencial para entender as relações que nelas ocorrem. Ainda, segundo Curvello:  

 

A comunicação (...) tem papel fundamental na construção do sentido 

na sociedade e nos ambientes organizacionais, pois é pelos processos 

comunicacionais que as organizações, como sistemas sociais, realizam 

sua autoconstrução. É pela comunicação que podemos conhecer a 

cultura e a identidade de uma organização (CURVELLO apud 

SCROFERNEKER, 2008, p.5)  

 

Assim como é necessário entender as relações no âmbito organizacional, conhecer a 

cultura e a identidade da organização torna-se fundamental para os profissionais de 

comunicação que nela atuam. Isso porque traços culturais constituem variáveis 

dinâmicas, que sofrem influências do meio socioinstitucional e, por sua vez, interferem 

no processo de gestão das empresas (CHU e WOOD JR, 2008). A esse respeito, Bettega 

aponta:  

 

(...) Ao ser integrado no contexto organizacional, o indivíduo 

desenvolve um espírito de pertencimento e pode se tornar mais ou 

menos participativo e atuante na esfera em que vive; pode construir 

interações com outros indivíduos e adotar mecanismos de troca, 

resultando em maior integração no contexto organizacional. 

(BETTEGA, 2012, p.9)  

 

Dessa forma, podemos aferir que a cultura é a personalidade de uma organização. E, ao 

vivenciá-la, a organização lhe dá vida – “permite-lhe acompanhar as mudanças do 

mundo e do mercado de forma positiva” (MARCHIORI, 2011, p.31). Compreender a 

cultura de uma organização é essencial para entender de que forma ela está inserida na 

sociedade e de que forma os indivíduos que a compõem a vivenciam e compreendem. 

Só assim é possível para o profissional de comunicação cumprir seu papel estratégico e 

atuante no âmbito das organizações. E, desta forma, “embasar todo seu processo de 

comunicação junto aos diversos grupos, trabalhando em nível de relacionamentos” 

(MARCHIORI, 2008, p.91). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica, o presente projeto tem como base o 

levantamento realizado no Projeto de Iniciação Científica- PIBIC 2013/2014: 

“Comunicação Organizacional e Cultura nas organizações contemporâneas”.  Nesta 

pesquisa, adotamos como critério a busca conjunta das palavras-chave: cultura; 
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comunicação organizacional. O levantamento foi realizado, no período de agosto a 

dezembro de 2013, nas seguintes bases identificadas: 

 Portais de periódicos de open access; 

 Portais online de Programas de Pós-Graduação em Comunicação; 

 Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq; 

 Portais online de Congressos Brasileiros de Comunicação e Comunicação 

Organizacional. 

Inicialmente, fizemos um levantamento nos portais de acesso livre (open access) na 

intenção de verificar a produção científica brasileira sobre a cultura organizacional. 

Acessamos o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e o Portal da Scientific Electronic Library Online (SciElo), por 

contemplarem a produção científica brasileira não somente na área da Comunicação 

mas em todas as grandes áreas do conhecimento. Identificamos que a produção 

acadêmica contemporânea sobre cultura organizacional ultrapassava as fronteiras da 

Comunicação, contemplava artigos nas áreas de Administração, Antropologia e 

Psicologia. Por esse motivo, restringimos nossa pesquisa aos termos cultura e 

comunicação organizacional, à grande área das Ciências Sociais Aplicadas, área da 

Comunicação Social. Assim, partimos para os portais dos Programas de Pós-Graduação 

em Comunicação Social, por acreditarmos ser a principal fonte de produção e 

divulgação científica. 

Buscamos na relação de cursos recomendados e reconhecidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES os Programas de Pós-

Graduação brasileiros na grande área das Ciências Sociais Aplicadas na área de 

Comunicação Social. Selecionamos os Programas que incluíam em sua Área de 

Concentração e Linhas de Pesquisa direcionadas para a Comunicação Organizacional, 

prosseguimos com a identificação e exploração dos portais online dos mesmos. 

Verificamos a produção científica oriunda de dissertações, teses e artigos disponíveis 

nessas páginas.  

Num segundo momento, cientes da produção científica e da participação dos 

pesquisadores nos Programas de Pós-Graduação, buscamos a identificação dos Grupos 

de Pesquisa em que atuavam. Para o levantamento dos Grupos, utilizamos como base de 

coleta de dados o Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil cadastrado no CNPq. 

Tendo como referência os líderes e os principais pesquisadores identificados nesses 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Manaus - AM – 28 a 30/05/2015 

 7 

grupos, passamos para a etapa de investigação da produção científica produzida e 

apresentada nos congressos brasileiros, tanto de Comunicação Social quanto de 

Comunicação Organizacional. Os portais de congressos visitados foram: Congresso 

Brasileiros de Comunicação – INTERCOM (regionais e nacionais), Congressos da 

Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e Relações 

Públicas – ABRAPCORP e congressos da Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação – COMPÓS. 

A pesquisa revelou, num primeiro momento, que há interesse no estudo da cultura 

organizacional em diversas áreas do conhecimento. Nosso objetivo, porém, é destacar a 

produção científica sobre a temática na Área da Comunicação. Quando relacionamos a 

cultura organizacional com a Comunicação, identificamos: 

 2 trabalhos nos portais de open access; 

 11 trabalhos a partir do acesso aos portais dos Programas de Pós-Graduação 

strictu e lato sensu; 

 13 trabalhos nos Anais dos congressos nacionais da INTERCOM (período de 

2003 a 2013); 

 9 trabalhos nos Anais dos congressos regionais da INTERCOM (período de 

2009 a 2013); 

  10 trabalhos nos Anais dos congressos da ABRAPCORP (período de 2007 a 

2013). 

Estes dados foram os resultados finais do PIBIC 2013/2014, realizado tendo-se por base 

a consulta de artigos, dissertações e teses disponíveis integralmente de forma gratuita na 

Internet. Em um segundo momento, de posse do material levantado, foram 

desenvolvidos critérios específicos para análise da produção textual.  

 

4 PRODUÇÃO CIENTÍFICA: ANÁLISE E RESULTADOS PARCIAIS 

 
Os critérios adotados no Projeto PIBIC 2014/2015 para análise descritiva, explicativa e 

crítica dos dados coletados na pesquisa bibliográfica, constituem-se, respectivamente: 

1. Abordagem teórica:  

Optamos por elaborar um quadro teórico a respeito de cada trabalho científico 

identificado. Até o momento, podemos destacar a preocupação dos pesquisadores em 

conceituar os termos comunicação e cultura, ora no âmbito das sociedades, ora no 

âmbito das organizações. Além disso, observamos o interesse em analisar a cultura das 
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organizações em interface com a comunicação, uma vez que ambas “atualizam relação 

de interdependência” (BALDISSERA, 2008, p.1). A cultura é construída e sustentada 

em processos de comunicação. Desse modo, a comunicação pode atuar tanto no sentido 

de manter dada cultura quanto no sentido de transformá-la (BALDISSERA, 2008).  

Na visão de Marchiori (2013), a comunicação implica um modelo construtivista no qual 

a cultura deve ser continuamente edificada por meio dos processos comunicativos. A 

autora compreende que a cultura é um processo de construção de significados, realizado 

por meio da interação social, e a comunicação nesse contexto é primordial e natural. 

Bettega (2011) apropria-se de Wolton (1999) ao dizer que a comunicação, como 

mediadora, pode aproximar um indivíduo de outro, construindo os valores que 

constituem a cultura. São esses valores que constroem os relacionamentos, mantidos por 

meio da comunicação que, ao possibilitar a proximidade entre os seres humanos, 

estimulam relações significativas.  

Citado por Batista (s.d), Nassar (2003) vai além e esclarece que a cultura não existe sem 

pessoas e sem comunicação. Uma cultura que promove a participação e o espírito de 

liderança em seus membros reflete em um processo de comunicação dialógico e em 

fluxos de informação ascendentes e horizontais. Baldissera (2008) ressalta que é pela 

comunicação que a cultura informa os indivíduos sobre o lugar que cada um pode 

ocupar, possibilitando o redimensionamento e reorganização da cultura das 

organizações para adequar-se às transformações ecossistêmicas.  

Para Schall (1983), citado por Marchiori (2011), uma organização deve ser estudada 

como cultura, descobrindo e sintetizando suas regras de interação social e interpretação, 

revelada no comportamento dos indivíduos. Nesse contexto, tanto organizações quanto 

cultura são atividades comunicativas. Marchiori (2011) assinala que comunicação e 

organização caminham lado a lado. Essa afirmação é justificada à medida que as 

organizações necessitam desenvolver trocas e interpretações entre seus participantes e 

isso implica uma atividade comunicativa. Sem a comunicação, talvez fosse impossível o 

ato de organizar (MARCHIORI, 2011).  

2. Metodologia:  

Acreditamos que toda abordagem traz consigo o olhar do pesquisador. A metodologia 

empregada é o meio pelo qual o trabalho revela esse olhar. Nesse sentido, buscamos 

identificar os procedimentos metodológicos utilizados em cada trabalho analisado.  

A análise parcial permite-nos apontar que a produção cientifica brasileira acerca de 

comunicação e cultura nas organizações contemporâneas constituem-se, em sua 
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maioria, de Estudos de Caso, os quais procuram demonstrar empiricamente concepções 

e teorias até então discutidas por muitos estudiosos.  

3. Conclusões:  

Diante das considerações conclusivas dos textos analisados até o momento, ressaltamos 

que autores destacam a comunicação como o caminho para o desenvolvimento e a 

manutenção das relações entre a organização, seus diferentes públicos e a sociedade.  

Segundo Marchiori (2013), o fator para o sucesso das organizações no cenário 

contemporâneo reside em uma comunicação clara, verdadeira e direta, evidenciando 

objetivos e rumos e demonstrando o progresso e os empecilhos a serem enfrentados. 

Para a autora, essa visão implica na participação e comprometimento do público interno 

da organização, o que fundamenta a imagem e a reputação e torna a organização 

conhecida. Campos (2009) cita Torquato (2004) ao indicar que a comunicação, no 

âmbito interno, deve ser trabalhada com o objetivo de obter consenso sobre o sistema de 

valores da organização, tornando-se ferramenta chave para promover soluções e para 

atingir as metas programadas. 

Citado por Marchiori (2013), Curvello (2002) afirma que a comunicação organizacional 

existe para criar, fazer funcionar e manter atuantes as organizações sociais. Com base 

em Peruzzolo (2006), Casaroli (2011) afirma que as organizações precisam estabelecer 

uma relação de comunicação com seus públicos a fim de persuadi-los e fidelizá-los, 

para garantir a sua integridade e continuidade. Macarenco (2009) propõe um novo rumo 

para a comunicação organizacional ao destacar que a “comunicação autêntica” pode 

tornar o trabalhador uma fonte reconhecida, capaz de responder aos desafios da 

empresa, além de promover o menor distanciamento entre a organização e seus 

públicos. A autora apropria-se das palavras de Zarafian (2001) ao afirmar que a 

comunicação autêntica é compreendida como um processo pelo qual se instaura uma 

compreensão recíproca e se forma um sentido compartilhado, resultando em um entendimento 

sobre as ações que os sujeitos envolvidos são levados a assumir juntos ou de maneira 

convergente.  

Percebemos, ainda, que vários pesquisadores enfatizam o fator humano como essencial 

para o sucesso das organizações. A qualidade dos relacionamentos entre organização e 

públicos, tanto internos quanto externos, constitui-se um diferencial competitivo em 

uma sociedade que passa por mudanças constantes, acentuadas com o avanço das 

tecnologias de informação e comunicação. Conforme Castro (2013), as organizações, ao 

assumir essas mudanças nos processos de comunicação, deparam-se com o desafio do 
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diálogo. Para a autora é necessário enfrentar esse desafio para que todos possam ser 

agentes transformadores da cultura e da sociedade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa em desenvolvimento revela, como já destacado nos resultados finais obtidos 

no PIBIC 2013/2014, o interesse de pesquisadores da área de Comunicação sobre a 

temática. Os estudiosos apontam que a comunicação, alinhada à cultura organizacional, 

precisa ser planejada de forma a evidenciar os relacionamentos que a organização 

mantém com seus públicos internos e externos. O sucesso de uma organização reside na 

qualidade destes relacionamentos.  

A contemporaneidade traz consigo a necessidade de se pensar a comunicação 

estratégica. Estudos de Casos demonstram que isso é consequência das transformações 

tecnológicas e socioculturais que vem ocorrendo constantemente na sociedade. Por esse 

motivo, comunicação e cultura não podem ser vistas isoladamente. Ambas mantém uma 

relação de interdependência de tal modo que qualquer decisão assumida pela 

organização implica na consideração desses construtos.   
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