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RESUMO 

 

O campo da Comunicação Organizacional, assim como toda ciência, existe em constante 

dinâmica de reconstrução. Mudanças de paradigmas marcam sua trajetória, 

acompanhando alterações no contexto social, econômico, cultural e político. A partir de 

resgate histórico e por meio de revisão bibliográfica, este artigo procura rever o 

desenvolvimento da comunicação até nossos dias, oferecendo reflexões conceituais sobre 

alguns dos principais desafios impostos pela atual dinâmica dos relacionamentos entre 

organizações e atores internos e sobre o necessário reposicionamento da comunicação 

com empregados nesse cenário. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação organizacional; comunicação interna; desafios; 

reposicionamento. 

 

 

O interesse pela pesquisa sobre a comunicação organizacional é impulsionado 

especialmente por três fatores. Primeiramente, porque entende-se que organizações 

transformaram-se em importantes integrantes do sistema global e “exercem grande 

influência no desenvolvimento econômico e social e nas transformações pelas quais passa 

o mundo contemporâneo” (KUNSCH, 2016, p. 38). Há 15 anos, Chanlat (2007) já 

apontava para essa influência crescente das empresas sobre as condutas individuais, a 

natureza, as estruturas socioeconômicas e a cultura. 

Em segundo lugar, o interesse se dá porque as organizações tornaram-se também 

espaço de desenvolvimento da identidade humana (MUMBY, 2010). Sabe-se que 

questões relacionadas ao vínculo afetivo e psicológico do sujeito com o trabalho 

influenciam na sua autoestima e em sua construção social como indivíduo (FREITAS, 

2000). Se de um lado a organização busca consolidar-se em um ambiente cada vez mais 
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inseguro; de outro, o trabalhador busca status, reconhecimento social e afetivo de sua 

conquista profissional (SCHIRATO, 2004). 

Por fim, comunicação e organização comprovam-se elementos indissociáveis. É 

por meio de pessoas que se comunicam e interagem que o sistema funcional é viabilizado; 

portanto, a comunicação mostra-se elemento fundamental para a existência das 

organizações (MUMBY  2010). Como coloca Fígaro (2008, p.8), “a atividade de trabalho 

depende da ação do homem e esta práxis humana é articulada pelas relações de 

comunicação”.  

O campo da Comunicação Organizacional, assim como toda ciência, existe em 

constante dinâmica de reconstrução. Mudanças de paradigmas marcam sua trajetória, 

acompanhando alterações no contexto social, econômico, cultural e político. 

Compreender essa trajetória é crucial para visualizar melhor os grandes desafios do atual 

contexto e encontrar caminhos, mas o ritmo frenético das mudanças, bem como a falta de 

tempo e da atenção contemplativa, característica de nossa época (HAN, 2015), 

contribuem para a pouca reflexão que se faz nesse sentido.  

Diante disso, este artigo pretende, a partir do resgate histórico e de revisão 

bibliográfica, rever o desenvolvimento da comunicação até nossos dias, localizar alguns 

dos principais desafios atualmente, bem como propostas de caminhos que levem à 

efetividade comunicacional no atual contexto. Para isso, ele traz reflexões conceituais 

sobre as mudanças que vêm ocorrendo nos comportamentos dos atores internos e das 

organizações, bem como no relacionamento entre ambos, e sobre o crucial 

reposicionamento da comunicação interna nesse cenário.  

 

1.1. Comunicação com empregados: da transmissão de mensagens à formação de 

relacionamentos  

 

No Brasil, a comunicação com empregados deu seus primeiros passos na década 

de 1950, adotando uma abordagem funcionalista alinhada com o modelo mecanicista das 

organizações na época, que era caracterizado pela produção em massa, pela economia de 

escala e por uma estrutura vertical com rigidez de comando (TAYLOR, 1982). 

Com formato de ordem administrativa e focada na transmissão de mensagens 

dentro das organizações, a comunicação com empregados desse período inicial era 

assimétrica, desconsiderava contextos políticos e culturais e posicionava as empresas 
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como emissoras poderosas e ativas, enquanto os trabalhadores eram considerados 

receptores passivos (KUNSCH, 2006b). Desse prisma, a comunicação era algo facilmente  

observável, tangível, medido e padronizado (KUNSCH, 2009). Os estudos do campo 

eram principalmente voltados ao processo comunicativo e sua relação com a eficiência 

organizacional, adotando métodos quantitativos, variáveis de análise e testes hipotético-

dedutivos (RUÃO, 2004). Esse posicionamento respondia ao principal interesse da época: 

a busca por habilidades que tornassem os trabalhadores mais eficientes. 

Nos anos 1970, embora com maior força no Brasil apenas a partir de 1990, a 

modernização dos modelos produtivos e das relações de trabalho fez com que a 

comunicação passasse a ser cada vez mais demandada pela direção das organizações. O 

toyotismo – modelo administrativo japonês em vigor na época – focava não somente na 

eficiência e qualidade, mas também no envolvimento e comprometimento dos 

empregados (OHNO, 1997), por isso as estratégias e atividades começaram a se voltar 

mais diretamente para a mobilização da subjetividade dos trabalhadores, sempre com o 

objetivo de envolvê-los com a lógica de trabalho desejada pelas empresas (REBECHI; 

FÌGARO, 2013). 

Foi nesse cenário que surgiram questionamentos a respeito da objetividade 

absoluta do positivismo até então em vigor e a falta de métodos que comprovassem sua 

eficiência pelos sentidos e subjetividades (RUÃO, 2004). Como aponta Kuhn (1982, 

p.95), “o fracasso das regras existentes é o prelúdio para uma busca de novas regras”, por 

isso os questionamentos a respeito do modelo em vigor logo apontaram a necessidade de 

se renovar instrumentos, técnicas, teorias e conceitos. Tal movimento levou a uma 

transição importante na década de 1980, com a ascensão da abordagem interpretativa, que 

incorporou os seres humanos como atores sociais (MARCHIORI, 2008). 

Sob essa ótica, a comunicação passa a ser construída conjuntamente pelos 

interlocutores por meio da interação. A organização se transformou, então, em um 

produto da comunicação (BOUZON, 2011), e os estudos, que até então tinham foco na 

comunicação como meio-mensagem, passaram a se voltar para as “práticas cotidianas, a 

interação entre as pessoas e os processos simbólicos ocorridos nos contextos 

organizacionais” (RIBEIRO, 2019, p.21). 

Entre os anos 1980 e 1990, a comunicação organizacional viveu um período de 

crise de legitimidade e representação impulsionado por novos questionamentos, dessa vez  
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trazidos pelas teorias críticas (RUÃO, 2004). Investigadores começaram a colocar em 

xeque “a lógica consensual de cultura organizacional unificada, sugerindo uma maior 

atenção aos seus pontos de fragmentação, tensão e conflito” nas organizações (RUÃO, 

2004, p.729). Assim, surgiram investigações voltadas para as relações de poder nas 

organizações, que passaram a ser reconhecidas como uma arena de conflitos onde há 

dominantes e oprimidos (KUNSCH, 2009). 

As diferentes perspectivas que surgiram ao longo da história da comunicação 

organizacional exigiram dela reposicionamentos que a fizeram assumir novas 

características, percorrendo um caminho até chegar ao caráter estratégico que ela possui 

atualmente (KUNSCH, 2016). Antes considerada simples transmissão de mensagens ou 

conhecimento, a comunicação passou a ser compreendida como atividade prática que tem 

como resultado a formação de relacionamento (TAYLOR, 2005). Todas essas óticas 

convergem no sentido de apontar que hoje é insuficiente a perspectiva instrumental e 

assimétrica da fase inicial. 

 

1.2 Desafios impostos pela atual dinâmica das relações no mundo do trabalho e o 

necessário reposicionamento da comunicação nesse cenário 

 

A dinâmica de nossos tempos é única, vivemos uma época de mudanças drásticas, 

velozes e constantes. Esse contexto impõe ao comunicador um primeiro grande desafio: 

gerenciar a complexidade de cenários e as consequências das mudanças geradas pelas 

novas relações de trabalho (OLIVEIRA; PAULA, 2009), o que exige análise de cenários 

e compreensão das subjetividades dos indivíduos que fazem parte da organização 

(RAMOS; FREITAS, 2013, p.42). Nesse sentido, Kunsch (2007) indica o primeiro passo: 

 

Situar a sociedade onde estamos inseridos constitui condição sine qua 

non para análises de cenários e contextos, cujas leituras são objeto de 

interpretações para construção de diagnósticos situacionais e 

constituem subsídios indispensáveis no processo do planejamento e da 

gestão estratégica da comunicação corporativa (KUNSCH, 2007, p.39-

40). 

 

A comunicação estratégica desenvolve-se a partir de uma leitura abrangente do 

macroambiente, “incorpora o diagnóstico ou auditoria interna, tendo em vista a realidade 

do mercado” e determina métodos para avaliação (BUENO, 2005, p.15). Nesse processo, 
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posicionar o elemento humano no centro das práticas comunicacionais da organização 

permite entender as subjetividades, complexidades e sentidos existentes nos processos de  

interação entre a empresa e seus empregados (KUNSCH, 2014). É a partir dessa 

perspectiva ampla e focada no ser humano que se torna possível considerar e valorizar a 

realidade social vivenciada pelos trabalhadores no fazer comunicacional, tornando a 

empresa mais competitiva e, simultaneamente, garantindo mais qualidade de vida para os 

empregados no ambiente de trabalho (KUNSCH, 2012). 

Tal visão, no entanto, requer novos aportes teóricos e práticos. O paradigma 

clássico/ informacional já não é suficiente para responder a tal complexidade 

(OLIVEIRA; PAULA, 2009). É preciso vencer a perspectiva meramente mecanicista ou 

a dimensão instrumental da comunicação e adotar uma visão humanista, com aportes 

conceituais das perspectivas interpretativa e crítica. Torna-se primordial dar mais atenção 

para a dimensão humana da comunicação, que se volta para as relações construídas e 

reconstruídas no dia a dia das organizações (KUNSCH, 2014). 

A centralidade do fator humano reforça uma nova articulação entre os diferentes 

públicos da organização, que desloca o contrapeso para cada vez mais longe da gerência, 

fazendo surgir o desafio do equilíbrio de poder dentro das empresas (GRATES, 2006). 

Se antes a comunicação tinha como premissa o alinhamento com os objetivos da 

organização para garantir uma atuação estratégica, hoje ela deve voltar-se também para o 

ponto de vista dos atores internos. Esse alinhamento é fundamental para alcançar a 

perspectiva processual e integrada requerida pela dimensão estratégica da comunicação e 

para assegurar coerência às estratégias e às ações organizacionais (KUNSCH, 2003; 

OLIVEIRA; PAULA, 2009). 

É preciso trabalhar na perspectiva da construção de sentido, o que significa 

perceber os atores internos como produtores de mensagens, levar em conta suas 

expectativas, percepções e necessidades, tendo em vista a realidade e os impactos que 

vivenciam, além de considerar a sua demanda por informações ágeis, contextualizadas e 

confiáveis (OLIVEIRA; PAULA, 2009). É conhecendo e entendendo questões 

relacionadas ao negócio e aspectos que afetam o trabalho que os trabalhadores conseguem 

formar sentido. 

Outro aspecto de nossa era que afeta diretamente o ambiente organizacional e 

desafia o trabalho do comunicador dentro das empresas é o excesso de informação, que  
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gera barulho e distração e leva a um cinismo por parte dos empregados (GRATES, 2006). 

O comunicador se vê diante do desafio de, em meio a um turbilhão de informações, 

conseguir a atenção do público interno e envolvê-lo. Há aqui um paradoxo: se de um lado 

a área de Comunicação estabelece a abundância e o excesso; de outro, luta contra os 

obstáculos que ela mesma impõe para conseguir a real atenção dos seus públicos internos. 

É  crucial mudar o foco dos meios para as relações, cuidando para não sobrecarregar os 

empregados com informação excessivamente técnica e voltada exclusivamente aos 

interesses da organização (KUNSCH, 2016). 

Está claro que esse cenário de abundância comunicativa que vivemos há algumas 

décadas não nos trouxe a um diálogo equilibrado (ERCAN; HENDRIKS; DRYZEK, 

2019). Como pondera Saad (2020); por um lado, lidamos com um volume incontável de 

informação a ser absorvida; mas, por outro, falta escuta, falta reciprocidade. A 

intensificação da comunicação nas organizações em razão da tecnologia não veio 

acompanhada de uma mudança de paradigma, que requer substituir a ideia do fluxo 

unilateral e do receptor passivo pela perspectiva de um processo interativo com um 

receptor que hoje também ocupa lugar de emissor. O digital trouxe muito mais conteúdo, 

mas a lógica se manteve no analógico (KUNSCH, 2014). 

Essa é uma discussão que exige esclarecimento sobre o que é diálogo. Há uma 

forte tendência na consideração do consenso como maior objetivo da troca dialógica nas 

organizações (GUSHIKEN, 2008). No geral, entende-se diálogo como gesto produtor de 

harmonia. No entanto, como esclarecem Marques e Mafra (2018), ainda que existam 

vários procedimentos voltados à construção de relações organizacionais mais 

colaborativas, o diálogo não pode se abster dos conflitos. Não se trata de suprimir 

diferenças.  

Por isso, coaduna-se com a visão de Marques e Mafra (2018) sobre diálogo, 

entendendo que não se trata de um gesto voltado a neutralizar divergências, mas sim de 

instância capaz de tornar a organização um real espaço de trocas, de levantamento de 

soluções para problemas (MARQUES; MAFRA, 2018). Para que isso ocorra na prática, 

é importante que o comunicador atente para a falsa cultura do diálogo, aquela que estipula 

diálogo aberto como valor organizacional, mas não acontece na prática. Tal distorção é 

perigosa e maléfica, pois abre espaço para formações discursivas privilegiadas e para a 

supressão e neutralização de conflitos potenciais (DEETZ, 2010). 
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A comunicação descendente e de mão única há tempos não responde 

minimamente às necessidades dos empregados e também das organizações, que precisam  

envolver seus públicos internos e comprometê-los com seus objetivos e metas para a 

manutenção de um ambiente organizacional saudável e o alcance de resultados. Isso exige 

dos comunicadores não apenas a abertura e gestão eficiente de canais de mão dupla, mas 

o desenvolvimento de qualidades particulares de comunicação interpessoal e orientação 

colaborativa em líderes e empregados (MARQUES; MAFRA, 2018). 

Sabemos que a área de Comunicação Interna tem papel fundamental e estratégico 

nesse cenário, pois pode e deve atuar no sentido de desenvolver na liderança a habilidade 

comunicativa, estimulando o diálogo (MARCHIORI, 2008). Para Marchiori (2008), é 

importante que a área forme e eduque em comunicação. Prado (2008) reforça isso ao citar 

a confiança e o respeito mútuo entre líderes e seus times como a chave para o sucesso de 

uma organização, ressaltando que ambos são obtidos por meio da comunicação entre os 

indivíduos. 

A difícil e complexa transição do monólogo organizacional para o diálogo requer 

suporte da comunicação interna para que a cultura de abertura se estabeleça. Por meio da 

comunicação, “promove-se a articulação dos funcionários, consolidando relacionamentos 

confiáveis e produtivos, e compromete-se esse público com a solução coletiva de questões 

da organização” (BUENO, 2013, p.69). Isso repercute, segundo Bueno: 

 

na construção de um novo ethos comunicacional fundado no uso 

intensivo, mas responsável, das mídias sociais no ambiente interno, na 

valorização da participação dos funcionários e na adoção de sistemas e 

canais de relacionamento que promovam a interação e favoreçam o 

fortalecimento do fluxo de comunicação/informação ascendente 

(BUENO, 2013, p.70). 

 

Um outro grande desafio, surgido mais recentemente, foi imposto pela pandemia. 

Em março de 2020, apenas três meses após o vírus Sars-Cov-2, mais conhecido como 

Covid-19, ter sido inicialmente identificado em Wuhan, na China, a OMS (Organização 

Mundial da Saúde) declarava oficialmente que a Covid-19 havia ultrapassado fronteiras 

e já marcava presença em todos os continentes (FONSECA; IÓDICE; BERNARDO, 

2020). O cenário imposto pela pandemia impactou de forma profunda e direta a 

construção das relações e as vivências nas organizações, que passaram a ser marcadas 
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pelo distanciamento social e pela mediação tecnológica (TUZZO; CÉZAR; BRAGA, 

2020).  

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, 

a Aberje (2020), entre 23 e 31 de março de 2020, apontou a comunicação interna como o 

processo comunicacional mais impactado pela crise da Covid-19 nas organizações. De 

acordo com dados do levantamento, 95% das 86 organizações participantes da pesquisa 

adotaram o trabalho remoto e 90% intensificaram o processo de comunicação digital 

(ABERJE, 2020). Outra pesquisa envolvendo representantes da área de Recursos 

Humanos de 350 empresas, realizada em 2020 pela consultoria Robert Half (2020), 

mostrou que 89% das organizações pretendiam permitir o sistema de trabalho remoto com 

mais frequência mesmo após a pandemia, inclusive adotando o modo digital mais vezes 

para treinamentos e reuniões. Entre os motivos que alavancaram essa decisão estão as 

taxas de produtividade e colaboração, que foram mantidas para 79% dessas empresas 

mesmo com o trabalho a distância. 

A questão que permanece é: qual o custo dessa alta produtividade e colaboração 

para o trabalhador em sistema home office em um contexto de pandemia? “Sensação de 

angústia pelo isolamento” e “ansiedade de desempenho” são citados como sentimentos 

desafiadores por trabalhadores atuando em regime remoto, assim como dificuldade para 

administrar o tempo e para lidar com as distrações dentro de casa ao trabalhar (TECCHIO, 

2020). As mudanças na rotina e nas relações familiares dos indivíduos em tempos de 

pandemia afetam de forma direta sua saúde mental e bem-estar (ORNELL et al., 2020). 

Ornell et al. (2020) alertam que, durante epidemias, o número de pessoas que têm a saúde 

mental impactada de forma negativa tende a ser maior do que o número de indivíduos 

afetados pela infecção em si.  

No que tange especificamente à comunicação nesse cenário, Han (2021) ressalta 

que a pandemia impôs uma modalidade digital que “nos esgota muito”. Na visão do 

filósofo, esse é um tipo de comunicação bastante limitada, unilateral e desumana, uma 

“comunicação sem ressonância”, que “não nos traz felicidade”. No digital, falta a 

presença corporal do outro, o olhar nos olhos, elementos essenciais para “seres corporais 

como nós”. A falta do olhar do outro é, nas palavras dele, exaustiva: 

 

Em uma videoconferência, por razões puramente técnicas, não 

podemos nos olhar nos olhos. Cravamos o olhar na tela. É exaustivo 

para nós a falta do olhar do outro. Espero que a pandemia nos faça 
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perceber que a mera presença corporal do outro já tem algo que nos faz 

sentir felizes, que a linguagem implica uma experiência corporal, que 

um diálogo bem-sucedido pressupõe um corpo, que somos seres 

corporais (HAN, 2021). 

 

Para Han (2021), essa descorporização da comunicação digital enfraquece o 

vínculo comunitário. O olhar para o outro volta-se cada vez mais para si mesmo em uma 

dismorfobia, uma atenção exagerada do indivíduo aos próprios defeitos com os quais ele 

se depara na tela, que agora funciona como uma espécie de espelho digital. Tal cenário 

impõe o desafio de manter o diálogo e reforçar práticas comunicacionais humanizadas 

comumente deixadas de lado pelas organizações (KUNSCH, 2016). Se antes era 

importante resgatar essa característica, tal aspecto se tornou emergencial nesse momento 

no qual impera a comunicação digital que, como alerta Han (2021), caminha no sentido 

contrário à humanização. 

Como podemos concluir, analisar cenários complexos e em constante mudança, 

reconhecer o novo papel dos atores internos, gerir o volume informacional, fomentar o 

diálogo, capacitar pessoas em comunicação e elaborar estratégias para humanizar a 

comunicação mediada pela tecnologia são desafios que requerem não apenas 

conhecimento, mas também estrutura adequada e oportunidade para que a área de 

Comunicação desempenhe papel estratégico. Está nessa necessidade um outro desafio 

que não pode ser vencido pelos comunicadores sem o reconhecimento e apoio da gestão 

das organizações.  

Na contramão da demanda crescente, as equipes de Comunicação têm se tornado 

cada vez mais enxutas, “com profissionais desempenhando múltiplos papéis e 

assoberbados com as instâncias de execução e controle” (BUENO, 2005). Isso 

consequentemente leva a gestão da área a ocupar parte importante de sua rotina com 

atividades operacionais, restando pouco ou nenhum tempo para a reflexão, tomadas de 

decisão e tratamento estratégico da comunicação. 

A falta de tempo para refletir e contemplar, tão necessárias para a criatividade e a 

produção de conhecimento (HAN, 2021), mostra-se um problema generalizado que se 

instalou em todas as esferas da vida humana; entretanto, no caso da comunicação 

organizacional, esse contexto oferece riscos ainda mais importantes. Migrando de uma 

abordagem inicialmente instrumental para uma atuação mais estratégica (KUNSCH, 

2016), a comunicação organizacional ainda luta para se posicionar nesse novo lugar.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – VIRTUAL – 4 a 9/10/2021 

 

 10 

Exemplo disso é que a área costuma figurar entre as mais afetadas em momentos de 

restrição de custos nas organizações. Em uma pesquisa realizada pela Social Base (2020) 

em 2020, abrangendo mais de 500 profissionais de comunicação organizacional, 33,3% 

deles disseram ter sofrido redução no orçamento de comunicação interna de um ano para 

o outro. 

Bueno (2005) é claro ao dizer que uma comunicação realmente estratégica 

dificilmente será encontrada em uma organização “avessa a um sistema de gestão 

comprometido com esse paradigma organizacional” (BUENO, 2005, p. 16). Para o autor, 

infelizmente ainda são poucas as organizações que realmente assumem a administração 

estratégica, especialmente em razão da gestão centralizadora, tão presente no Brasil, que 

desconsidera diversos públicos. A questão é que não existe administração parcialmente 

estratégica, do tipo que não abrange todos os setores e atividades, mas muitas vezes é o 

que se encontra na prática, com a área de Comunicação sendo comumente uma das 

excluídas.  

Permanecendo à margem do alinhamento estratégico, resta à área de Comunicação 

uma “instância operacional do processo amplo de gestão” (BUENO, 2005, p.17), embora 

ela muitas vezes permaneça como estratégica no discurso. Frequentemente, a área ocupa 

lugar menos destacado na estrutura organizacional, com comunicadores alcançando, no 

máximo, posição de gerentes ou assessores, tendo participação restrita ou nula no 

processo de definição de estratégias (BUENO, 2005, p. 17).  

Em linha com Bueno (2005), Kunsch (2006a) afirma que o desempenho da função 

estratégica da comunicação depende diretamente do lugar que a área ocupa na estrutura 

organizacional. As empresas que atribuem à Comunicação um valor estratégico garantem 

para ela um lugar junto à presidência ou em nível de diretoria na estrutura da empresa. 

Alterar essa posição no organograma significa limitar a atuação estratégica da área:  

 

Há muitos casos em que a comunicação interna está vinculada à área de 

recursos humanos. Eu defendo que a comunicação deve estar situada no 

topo da estrutura organizacional. Até porque a comunicação deve 

perpassar todos os setores e apoiar as ações comunicativas da 

organização como um todo. Ela é transversal e feita por todos 

(KUNSCH, 2006a, p. 26). 

 Frequentemente em uma posição desfavorável no organograma, à margem do 

alinhamento estratégico e com recursos humanos insuficientes, a área de Comunicação  
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enfrenta dificuldades para desempenhar um papel estratégico e fazer frente aos desafios 

que se impõem no dia a dia das organizações. Não por acaso, a dimensão instrumental da 

comunicação costuma ser a preponderante e, a humana, a mais esquecida (KUNSCH, 

2014), apontando uma comunicação essencialmente funcional e técnica, distante das 

necessidades de nosso contexto.   

Concordamos com Marques e Mafra (2018, p.6) quando afirmam que considerar 

a comunicação interna como uma questão meramente técnica de transmissão de 

informação e de gestão total “significa ignorar a participação do trabalhador como um 

interlocutor ativo na construção deste processo comunicacional”, o que segue na 

contramão da comunicação estratégica. Mudar a rota exige considerar o fator humano, 

subjetivo, relacional e contextual como pilar fundamental para qualquer ação 

comunicativa produtiva e duradoura (KUNSCH, 2014). O fortalecimento da dimensão 

humana da comunicação se apresenta como caminho, pois nele a comunicação deixa de 

ser considerada mera transmissão de mensagens ou conhecimento e passa a ser 

reconhecida como atividade prática focada na formação de relacionamento (Taylor, 

2005).  

Ao voltar-se para as relações, a dimensão humana valoriza a comunicação 

interpessoal e a subjetividade, com vistas não somente a resultados, mas a uma maior 

qualidade de vida no trabalho (Mumby, 2010), o que se mostra em linha com o que 

requerem as relações laborais atualmente; afinal, como coloca Marchiori (2011, p. 145), 

os objetivos básicos de toda organização hoje são: “sustentar a sua própria existência e 

melhorar a vida daqueles com os quais se relaciona”. Conforme aponta Kunsch (2014), é 

alinhando melhor esses dois objetivos, atuando em prol não somente dos interesses das 

organizações, mas também da realização e qualidade de vida dos trabalhadores, que a 

comunicação tem sua missão a cumprir em nossos dias. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABERJE. Pesquisa Aberje: 55% das empresas acreditam que maior desafio na crise é 

manter profissionais engajados. Portal Aberje, São Paulo, 10 de maio de 2020. 

Disponível em: https://www.aberje.com.br/pesquisa-aberje-55-das-empresas-acreditam- 

que-maior-desafio-na-crise-e-manter-profissionais-engajados. Acesso em: 20 de fev. de 

2021.  

 

BOUZON, A. Las investigaciones en comunicación de las organizaciones: orígenes y 

fundamentos. Organicom, v. 8, n. 14, 2011, p. 13-28.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – VIRTUAL – 4 a 9/10/2021 

 

 12 

 

BUENO, W. C. Comunicação interna e liderança aberta: os desafios de incorporar a 

geração Y e as mídias sociais. Organicom, v. 10, n.19, 2013, p. 60-71.  

 

BUENO, W. C. A comunicação empresarial: definindo os contornos de um conceito. 

Conexão- Comunicação e Cultura, v.4, 2005, p. 11-20.  

 

CHANLAT, J. F. Por uma antropologia da condição humana nas organizações. In: 

TÔRRES, O. L. S. (org.) O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. São Paulo: 

Atlas, 3. ed., 2007, p. 21-45.  
 

DEETZ, S. Comunicação organizacional: fundamentos e desafios. In: MARCHIORI, M. 

(Org.). Comunicação e organização: reflexões, processos e práticas. São Caetano do 

Sul: Difusão, 2010, p. 83-101.  

 

ERCAN, S. A.; HENDRIKS, C. M.; DRYZEK, J. S. Public Deliberation in an Era of 

Communicative Plenty. Policy & Politics, v. 47, n. 1, 2019, p. 19-36. 

 

FÍGARO, R. Relações de comunicação no mundo do trabalho. São Paulo: Annablume, 

2008.  
 

FONSECA, M.; IODICE, G.; BERNARDO, J. V. Conheça a história das epidemias e 

pandemias que assolaram o mundo. Forbes. Brasil, 16 ago. 2020. Disponível em: 

https://www.forbes.com.br/principal/2020/08/conheca-a-historia-das-epidemias-e-

pandemias-que-assolaram-o-mundo/. Acesso em: 10 jan. 2021.  

 

FREITAS, H.; OLIVEIRA, M.; SACCOL, A. Z.; MOSCAROLA, J. O método de 

pesquisa survey. Revista de Administração, São Paulo, v. 35, n. 3, 2000, p. 105-112.  
 

GRATES, G. Maintaining reputation in a time of global change corporate. Corporate 

Communication Institute. 2006. Disponível em: 123 

http://www.corporatecomm.org/pdf/CCi_Grates_reputationDeck_2112706.ppt. Acesso 

em: 19 nov. 2020.  

 

GUSHIKEN, Y. Estudos em relações públicas e o pensamento latino-americano em 

comunicação. In: MOURA, C. P. (org.). História das relações públicas: fragmentos da 

história de uma área. Porto Alegre: Edipucrs, 2008, p. 71-88.  

 

HAN, B-C. Teletrabalho, Zoom e depressão: o filósofo Byung-Chul Han diz que 

exploramos a nós mesmos mais do que nunca. El País. 22 mar. 2021. Disponível em: 

https://bityli.com/fkGKL. Acessado em 30 mar. 2021  

 

HAN, B-C. Sociedade do cansaço. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 

 

KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas, 3. ed., São Paulo: Perspectiva, 

1982.  

 

KUNSCH, M. M. K. (org). Comunicação organizacional estratégica: aportes 

conceituais e aplicados. São Paulo: Summus, 2016.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – VIRTUAL – 4 a 9/10/2021 

 

 13 

 

KUNSCH, M. M. K. Comunicação organizacional: contextos, paradigmas e abrangência 

conceitual. Revista Matrizes, v. 8, n. 2, São Paulo: Universidade de São Paulo, jan./jun. 

2014, p. 35-61.  

 

KUNSCH, M. M. K. As dimensões humana, instrumental e estratégica da comunicação 

organizacional: recorte de um estudo aplicado no segmento corporativo. Intercom. v. 35, 

n. 2, São Paulo: RBCC, 2012.  

 

KUNSCH, M. M. K. (org). Comunicação organizacional: histórico, teoria e 

fundamentos. São Paulo: Saraiva, 2009.  

 

KUNSCH, M. M. K. Comunicação organizacional na era digital: contextos, percursos e 

possibilidades. Revista Signo e Pensamento, v. 26, n. 51, dez. 2007, p. 38-51.  

 

KUNSCH, M. M. K. Comunicação organizacional: complexidade e atualidade. Novos 

Olhares, v. 9, n. 18, 2006a, p. 23-31. Disponível em:  

https://www.revistas.usp.br/novosolhares/article/view/51430. Acesso em: 28 nov. 2020.  

 

KUNSCH, M. M. K. Comunicação organizacional: conceitos e dimensões dos estudos e 

das práticas. In: MARCHIORI, M. Faces da cultura e da comunicação organizacional. 

São Caetano do Sul: Difusão, 2006b, p. 167-190.  

 

KUNSCH, M. M. K. Planejamento de relações públicas na comunicação integrada. 

São Paulo: Summus, 2003. 125  

 

MARCHIORI, M. Cultura e Comunicação Organizacional: um olhar estratégico sobre 

as organizações. 2. ed. São Caetano: Difusão, 2011. 

 

MARCHIORI, M (org.). Faces da cultura e da comunicação organizacional. São 

Caetano do Sul: Difusão, 2008.  

 

MARQUES, A.; MAFRA, R. A comunicação interna em contextos organizacionais e a 

criação de cenas de dissenso. Comunicação Pública, v. 13, n.25, 2018 p. 1-20.  

 

MUMBY, D. K. Reflexões críticas sobre comunicação e humanização nas organizações. 

In: KUNSCH, M. M. K. (org.). A comunicação como fator de humanização das 

organizações. São Caetano do Sul: Difusão, 2010. 

 

OHNO, T. O sistema Toyota de produção: além da produção em larga escala. 5. ed. 

Porto Alegre: Bookman, 1997.  

 

OLIVEIRA, I. V.; PAULA, M. A. Desafios da comunicação interna: interferências da 

contemporaneidade. In: ESTRELLA, C.; BENEVIDES, R.; FREITAS, R. (org). Por 

dentro da comunicação interna: tendências, reflexões e ferramentas. Curitiba: 

Champagnat, 2009, p. 13-28.  

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – VIRTUAL – 4 a 9/10/2021 

 

 14 

ORNELL, F.; SCHUCH, J. B.; SORDI, A. O.; KESSLER, F. H. P. “Pandemic fear’’ and 

COVID-19: mental health burden and strategies. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 

42, n. 3, maio/jun. 2020, p. 232-235.  

 

PRADO, E. A importância da liderança nos processos de comunicação interna. In: 

NASSAR, P. (org.). Comunicação interna: a força das empresas. São Paulo: Aberje, v. 

4, 2008.  

 

RAMOS, R. J.; FREITAS, F. L. Resiliência e relações públicas: diálogos e reflexões. In: 

Organicom, v. 10, n.19, jul./dez. 2013, p.60-71.  

 

REBECHI, C.; FÍGARO, R. A comunicação no mundo do trabalho e a comunicação da 

organização: duas dimensões distintas. Animus: Revista Interamericana de Comunicação 

Midiática, v. 12, 2013, n. 24, p. 1-23.  

 

RIBEIRO, E. P. Novas narrativas da comunicação em organizações. 2019. Tese 

(Doutorado em Comunicação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2019.  

 

ROBERT HALF. Pesquisa Robert Half: os impactos da COVID-19 nos negócios. 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/376UrZO. Acesso em: 15 mar. 2021.  

 

RUÃO, T. O estado da arte em comunicação organizacional: 1900 – 2000, um século de 

investigação. In: FIDALGO, A.; SERRA, P. (org.). Ciências da Comunicação em 

Congresso na Covilhã: III SOPCOM, IV LUSOCOM, II IBÉRICO: Anais [...], Covilhã: 

Universidade da Beira Interior, 2004.  

 

SAAD, E. A plataformização das relações sociais: reflexões sobre a ressignificação da 

atividade comunicativa. In: FARIAS, L. A.; LEMOS, E.; REBECHI, C. N. (org.). 

Opinião pública, comunicação e organizações: convergências e perspectivas 

contemporâneas. São Paulo: Abrapcorp, 2020, p. 152-163. 

 

SCHIRATO, M. A. R. O feitiço das organizações: sistemas imaginários. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2004. 

 

SOCIAL BASE. Pesquisa tendências: como será a comunicação interna em 2020? 2020. 

Disponível em: https://materiais.socialbase.com.br/pesquisa-de-tendencias-de-

comunicacao-interna-2020. Acesso em: 10 out. 2020.  

 

TAYLOR, F. Princípios gerais da administração científica. São Paulo: Atlas, 1982.  

 

TAYLOR, J. R. Engaging organization through worldview. In: MAY, S. K.; MUMBY, 

D. K. (org.). Engaging organizational communication theory and perspectives: 

multiple perspectives. Thousand Oaks: Sage, 2005, p. 197-221. 

 

TECCHIO, M. Home office: chefes e funcionários relatam problemas, mas a avaliação é 

positiva. CNN Business, São Paulo, 24 maio 2020. Disponível em: 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/24/home-office-chefes-e-funcionarios-

relatam-problemas-mas-a-avaliacao-e-positiva. Acesso em: 11 ago. 2020.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – VIRTUAL – 4 a 9/10/2021 

 

 15 

 

TUZZO, S. A.; CÉZAR, A. G. A.N.; BRAGA, C. F. (org.) Gestão de Crises, Relações 

Públicas e Covid-19. Coleção Pensamentos, Goiânia: Cegraf Universidade Federal de 

Goiás, v.3., 2020.  

 

 

 

 

 


