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INTRODUÇÃO
Em um país cujo acesso ao ensino superior público frequentemen-

te esteve restrito às classes mais privilegiadas, a criação do curso de 
Comunicação Organizacional da Universidade de Brasília, em 2010, cor-
respondeu a uma utopia de inclusão. Curso noturno, fortemente impac-
tado pelas cotas raciais e socioeconômicas, foi o primeiro da área no 
Brasil e um dos primeiros do mundo.

Com um pé na teoria e outro na prática, o curso percorre várias 
linguagens da comunicação, além do planejamento, da gestão, da as-
sessoria e  da avaliação, sem deixar de lado temáticas fundamentais 
como o futuro do trabalho, a democratização do acesso aos meios de co-
municação, a responsabilidade social, o impacto das novas tecnologias, 
as temporalidades, a gestão da diversidade, o empreendedorismo, a 
possibilidade de diálogo entre Estado e Sociedade, dentre outros temas 
emergentes. Dessa forma, é novamente utópico ao propor um olhar mais 
holístico e integrado sobre a comunicação, num momento em que pare-
cem predominar as visões/versões estanques, parciais e fragmentárias.

A Comunicação Organizacional não é um campo profissional e 
acadêmico jovem demais, mas também não está maduro. Surgida en-
quanto prática no final do século XIX, quando as organizações busca-
vam construir uma imagem mais positiva junto à mídia, ao público inter-
no e à sociedade, de forma geral, foi enriquecida pelos conhecimentos e 
habilidades da Administração, da Psicologia, das Ciências Sociais, além 
das outras habilitações comunicacionais. Em sua tradição de pesquisa, 
passou de um olhar normativo e operacional para outro estratégico, e 
hoje experimenta abordagens mais críticas, que evocam a relação entre 
as organizações e os cenários, numa perspectiva ético-política.

Esta obra é fruto de vivências em sala de aula, de práticas de en-
sino e de extensão e até do aprendizado mais informal da conversa nos 
corredores. Seus objetivos são fortalecer a memória do curso e promo-
ver a reflexão e a troca de experiências bem-sucedidas entre disciplinas, 
docentes e discentes. 

No capítulo que abre este livro, Asdrúbal Borges Formiga Sobri-
nho chama a atenção para a importância dos estudos da criatividade 
tanto para a Comunicação quanto para o próprio processo de aprendi-
zagem.  A discussão é conduzida por meio do diálogo entre teoria e prá-
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tica, no qual o professor descreve e discute as etapas de uma atividade 
pedagógica realizada no âmbito da disciplina Criação em Comunicação 
e Publicidade.

Já a professora Elen Geraldes mostra por que e como “o padeiro 
faz pão”, sendo fiel à analogia usada em sala de aula pela autora. Ou 
melhor: quais são os limites e possibilidades da atuação do profissional 
de comunicação nas organizações no século XXI, aspectos trabalhados 
pela disciplina de Ética, Legislação e Responsabilidade Social.

A docente Katia Belisário e sua ex-aluna Jessica Behrens articu-
lam, no capítulo seguinte, as inter-relações entre comunicação, empre-
endedorismo, startups e inovação. O texto aborda as dinâmicas da dis-
ciplina Planejamento e Gestão em Marketing, que contempla conceitos 
e estratégias mercadológicas, bem como incentiva soluções criativas 
para a área comunicacional. Com um olhar para o futuro, as autoras 
ainda falam sobre “as dores e as delícias” de se empreender no Brasil.

Para estimular a formação crítica e o desenvolvimento do pensa-
mento estratégico, Luiza Spínola apresenta um panorama histórico so-
bre o nascimento e o desenvolvimento das ciências da comunicação. 
A síntese teórica abarca as perspectivas de quatro grandes escolas do 
pensamento comunicacional: Communication Research, Frankfurt, So-
ciológica Francesa e Berlim. 

Incrementando o debate teórico, Carlos Potiara discorre sobre o 
desenvolvimento das organizações modernas de grande porte, sob o ar-
gumento de que a cultura desse universo – do consumo, do prazer, do 
individualismo, da mercadoria – mudou o ordenamento social ao se di-
fundir de forma ampla pela sociedade. Frente ao cenário, o autor enxer-
ga a comunicação como possível alternativa para transformar a cultura 
das organizações e para promover um bem viver nos ambientes.

Seguindo, Delcia Vidal enumera os desafios da Comunicação Or-
ganizacional frente ao fortalecimento do poder de persuasão do público 
on-line. Entrelaçando conceitos do marketing e da comunicação insti-
tucional e mercadológica, ainda aponta caminhos para aumentar a in-
teração e o engajamento das organizações com seus diversos públicos, 
ampliando o comprometimento, a vontade de recomendar, a defesa da 
marca e o compartilhamento de conteúdos positivos.

A coletânea traz também um capítulo sobre dados abertos e trans-
parência, noções de extrema relevância para organizações, Estado e so-
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ciedade. De uma maneira didática e acessível, Silvado Pereira da Silva 
traça uma compreensão geral e introdutória desse universo de publica-
ções estruturadas de informação digital, legível por algoritmos, e que 
podem ser usadas de forma ágil e eficiente por diversos atores. 

O penúltimo texto reitera a amplitude do campo de atuação para o 
profissional de Comunicação Organizacional. O relato de Henrique Go-
mes e Erika Bauer revela as impressões, os desafios e as experiências 
compartilhadas pelos estudantes do curso que tiveram a oportunidade 
de participar da organização/produção de um festival de cinema univer-
sitário, o FestiUni.

Além da preocupação com a pluralidade teórica e com as diver-
sificadas práticas voltadas ao mundo do trabalho, o curso de Comorg 
também percebeu que é preciso estimular o bem-estar, o acolhimento, 
a sociabilidade, a criatividade. Integrar comunicação, yoga e meditação 
para cumprir esses propósitos é o intuito da disciplina Meditacom, de 
acordo com o relato das autoras do capítulo que finaliza esse livro, Ellis 
Regina Araújo e Elen Geraldes. Em tempos de exigência e pressão, a 
disciplina é um convite, uma convocação, um roteiro e um instrumento 
para uma comunicação organizacional humanizada. 

E o que tantas experiências, retratadas neste livro, sugerem em co-
mum? Que não há receitas ou fórmulas, apenas a força das construções 
coletivas e um olhar atento às demandas sociais e às inquietudes de 
quem produz conhecimento. Além da certeza de que esse é o “segredo” 
que pode fazer a diferença em um momento no qual as universidades 
têm de cortar orçamentos e, muitas vezes, adiar sonhos. Desejamos que 
a obra, ao menos, semeie a esperança e inspire docentes, alunos e orga-
nizações na busca por novos caminhos.

Os organizadores
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Asdrúbal Borges Formiga Sobrinho1

Expectativas triangulares

Escrever sobre ensino é um desafio ampliado quando o objetivo é apre-
sentar reflexões sobre a disciplina que você mesmo ministra, e ainda maior 
quando esta é Criação em Comunicação e Publicidade (Criação). Afinal, ela 
é ministrada num jovem curso de Comunicação Organizacional, iniciado em 
2010, por um então jovem corpo docente na Faculdade de Comunicação (FAC) 
e, como a maioria dos cursos da Universidade de Brasília (UnB), sempre rece-
bendo estudantes jovens. Muitos deles têm que criar seus próprios empregos 
e cabe não apenas à disciplina mencionada e ao docente que porventura a 
conduza contribuir para isso de algum modo. Entretanto, como será discutido 
adiante, o processo de ensino e aprendizagem tem objetivos mais amplos do 
que atender a esse tipo de demanda, também importante.

Criação é ministrada no quarto semestre, quando os estudantes já li-
daram com um conjunto significativo de conteúdos, por exemplo, de planeja-
mento e gestão, e já estão ambientados entre os colegas e espaços da FAC e 
da UnB. Assim, o professor espera que eles estejam prontos para criar e para 
refletir sobre criatividade em geral, e também no contexto da comunicação. 
Os estudantes, por sua vez, esperam aulas criativas e atividades capazes de 
contribuir para o aprimoramento da criatividade, de forma que eles possam: 
criar e analisar criticamente processos e produtos da Comunicação, conforme 
propõe o próprio projeto pedagógico do curso; e também desenvolver solu-
ções inovadoras para os mais variados problemas de comunicação das orga-
nizações e contribuir para as instituições ao usarem suas ferramentas e seus 
canais de comunicação, conquistarem ou manterem uma imagem positiva in-
terna ou externamente.

1. Professor associado da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-graduação em 
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde da UnB. Pós-doutorado em Comunicação 
e Psicologia na Universidade de Aalborg, Dinamarca. Doutorado em Psicologia na UnB e 
mestrado em Comunicação Social na UnB. Coordena o projeto de pesquisa A Importância 
da Comunicação para a Emergência e o Desenvolvimento de Novas Ideias, lidera o grupo de 
pesquisa Criatividade em Comunicação e integra os grupos de pesquisa: Pensamento e 
Cultura; e Criatividade, Superdotação e Desenvolvimento Humano. E-mail: asdru_bal@uol.
com.br.

Uma luz no começo do túnel: brilhos, 
reflexos e sombras no ensino de Criação
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São muitas as expectativas dos dois lados, assim como devem ser a do 
terceiro lado, integrado pelos leitores deste texto – entre os quais se incluem 
outros professores e pesquisadores, em princípio, do mesmo curso – e pelo 
próprio autor, que, como os colegas autores de outros capítulos deste livro, 
assume o risco de tratar do modo como ensina e da importância do conteúdo 
da disciplina para o curso como um todo.

Entre vértices

Pesquisar sobre criatividade no ensino é um desafio assumido, em pe-
ríodos recentes, por professores e pesquisadores como Kaufman e Beguet-
to (2009), Lubart (2007), Mitjáns Martinez (2008), Alencar, Fleith e Mitjáns 
Martinez (2003), Miranda (2015), Formiga Sobrinho e Sanmartin (2018, 2014), 
entre outros, majoritariamente das áreas de Psicologia e Educação. A última 
dupla de autores é particularmente focada no ensino superior de discipli-
nas baseadas em estudos de criatividade, aqui abordada como um processo 
de interação entre as subjetividades individual e social “que se expressa na 
produção de ‘algo’ considerado, ao mesmo tempo, ‘novo’ e ‘valioso’ em um 
determinado campo da ação humana” (MITJÁNS MARTINEZ, 2001 apud MIT-
JÁNS MARTINEZ, 2008, p. 70).

O tema em si não deveria ser surpreendente para qualquer dos lados do 
triângulo, uma vez que, ao se considerar, em seus vértices, a comunicação 
como forma de interação social (MARTINO, 2001) entre professor, estudante e 
atores sociais externos ao meio acadêmico; e também como transformadora 
de informação em significado (MARCONDES FILHO, 2016), já é possível ob-
servar o potencial para a criatividade (KOZBELT et al., 2010).

Formiga Sobrinho e Glăveanu (2017) destacaram um potencial similar 
nos interdependentes processos de comunicação interpessoal e de criação, 
ao abordarem interações possivelmente geradoras de novos significados e de 
novas ações no ambiente organizacional. Na abordagem, os autores trabalha-
ram com o conceito de comunicabilidade, compreendida como um potencial 
para se comunicar efetivamente, modelado pelo contexto de interação entre 
indivíduos e também modelador do mesmo (THAYER, 1973).

Na tipologia proposta por Formiga Sobrinho e Glăveanu (2017), a efeti-
vidade da comunicação tem quatro diferentes níveis, podendo ser observada 
nos efeitos que variam entre manter e modificar significados. Entretanto, a 
gradação em si não será trabalhada nesta reflexão, que embora possa consi-
derar um paralelo com os níveis de criatividade mencionados posteriormente, 
com base em Mitjáns Martinez (2008), não tem como objetivo central classi-
ficar produtos, mas tratar de processos de criação e comunicação paralela-
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mente também a processos de aprendizagem, que envolvem interações com-
plexas capazes de trazer o novo para o sujeito e também de levá-lo ao novo.

Desta forma, parto do pressuposto de que os vértices têm angulações 
variadas e flexíveis, de modo a possibilitar: exemplificar diferentes formas de 
ensino e aprendizagem ou diferentes efeitos destas práticas entre diferentes 
sujeitos; e tratar da criatividade a partir do que Kozbelt et al. (2010) apresen-
tam como os 6 Ps: pessoa, processo, produto, praça ou pressão, potencial e 
persuasão. Vou exemplificar a interação entre os seis fatores com uma ativi-
dade lançada aos estudantes no segundo mês de aula e, portanto, após apre-
sentar conceitos elementares acompanhados por exemplos, desenvolver ou-
tras atividades e tratar de conceitos e processos criativos. Na ocasião, eles 
formam grupos para:

• definir ou redefinir criatividade, considerando pelo menos um dos 6 Ps;

• escolher pelo menos um fator, conceito ou aspecto da criatividade;

• explorar significados e ambiguidades até chegar a um tema central; e

• elaborar uma apresentação de forma que os colegas possam identifi-
car o tema a partir apenas do uso – digamos – mímico da luz, não ha-
vendo verbalização.

A lanterna ou fonte luminosa similar foi solicitada antes da aula e mui-
tos acabaram usando recursos do próprio smartphone. Durante o processo 
de solução do problema, o professor circula para acompanhar a geração e o 
desenvolvimento das ideias de cada grupo, procurando direcionar a produção 
e lembrando que a luz deve conduzir a apresentação. Os grupos trabalham 
separadamente, mas em algumas ocasiões as dúvidas são compartilhadas 
com todos. É comum perguntarem se podem usar mais de uma fonte lumino-
sa, sendo a resposta positiva, uma vez que o enunciado da tarefa não apre-
senta este limite. Os estudantes têm liberdade para sair da sala de aula e 
desenvolver o trabalho no corredor e em espaços próximos, o que contribui 
positivamente devido à chance de diferentes estímulos com o relaxamento e 
ao próprio deslocamento. 

A elaboração dura em torno de 30 minutos, até chegar à apresentação, 
durante a qual é possível observar a diversidade de ideias e de soluções, vi-
sando o entendimento da mensagem. Como este nem sempre ocorre, em al-
gumas ocasiões é necessário reapresentar e, quando as sombras insistem em 
encobrir o brilho do significado, os membros do grupo recorrerem à explicação 
verbal. Ao final das apresentações, o professor discute os resultados tratan-
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do, por exemplo, da comunicabilidade da ideia, que envolve desde o mínimo 
entendimento do código – desafio central da tarefa – às possibilidades de in-
terpretação – que não devem ser numerosas e dependem, sobretudo, dos re-
cursos da audiência para interpretação da mensagem.

Desde então, já existe um incentivo para adotar a perspectiva do outro, 
expressão empregada por Glăveanu (2016), com base na teoria psicossocial 
de Mead (1934) e nos desdobramentos e aplicações de Gillespie (2006), pro-
curando tratar da relação do sujeito com os demais e com o ambiente em 
geral. Este diálogo com a audiência busca saber, em princípio, se é possível 
entender a mensagem ou qual seria a reação diante da significação da mes-
ma. O exercício “facilita a emergência da novidade tanto no pensar, como no 
agir, uma vez que nos tornamos capazes de nos deslocar de um modo de ver 
as coisas e abraçar a multiplicidade.” (GLĂVEANU, 2016, p. 105). A solução 
certamente está relacionada com a forma como a tarefa foi significada pelos 
estudantes, o que, por sua vez, depende: 

• da realização de leituras recomendadas; 

• da participação nas aulas, ainda que em forma de atenção silenciosa; 

• da relação com o artefato escolhido, a lanterna, ou com a função de 
iluminar, no caso do smartphone, sendo que ambas se baseiam numa 
materialidade e envolvem ações; 

• da percepção da chance de responder à tarefa de acordo com a própria 
experiência, e também de poder levar adiante o aprendizado com a so-
lução do problema, comumente descoberto apenas ao final;

• do relacionamento com os colegas, com o próprio professor e com o 
curso, de forma geral; e 

• do próprio humor e do estado emocional do sujeito na ocasião.

Tudo isso influi na motivação para criar e diz respeito não apenas a fa-
tores cognitivos e ao contexto imediato de realização da tarefa, mas à própria 
trajetória do aluno no curso e em outras vivências, principalmente nas que 
dizem respeito ao uso do artefato e à solução de problemas de forma criativa, 
à experiência acadêmica e ao convívio social, em princípio, na FAC ou na UnB.

É esperado, antes ou depois da realização da tarefa, silenciosamente ou 
não, um questionamento sobre a relevância da mesma, realizado pelo próprio 
professor, pois discutir razões para as diferentes soluções encontradas e seus 
estilos é mais importante do que apontar qual foi o resultado mais ou menos 
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criativo. Esta avaliação, a própria turma pode ser capaz de fazer em determi-
nada instância, e já é possível notar o reconhecimento das ideias durante a 
apresentação.

Entretanto, cabe acrescentar que, em diferentes ocasiões, cada grupo 
pode ocupar o lugar de destaque conferido pelos próprios colegas que já cons-
tituem uma organização ao formarem um grupo cuja maioria dos integrantes 
convive há quase dois anos e já possui particularidades no modo de interagir 
e se comunicar.

A tarefa, por sua vez, constitui um desafio relacionado com a própria 
apresentação do conteúdo teórico não como algo pronto, mas como algo “em 
processo de construção e representação” (GONZÁLEZ REY, 2008, p. 31), pro-
cesso no qual os aprendizes podem e devem ter participação ativa, imagina-
tiva e criativa. Desta forma, a tarefa pretende constituir também um exercício 
do papel dos estudantes na universidade e um treino para apresentar ideias 
e considerar aspectos como o acabamento ou a clareza, pois todos terão que 
criar, desenvolver e apresentar ideias e projetos dentro e fora da universidade 
e de outras organizações formais ou informais, e precisarão elaborar estraté-
gias para tal atividade, que envolve processos de criação e comunicação.

O objetivo é que eles, além de demonstrarem o aprendizado teórico e 
conceitual, exercitem como superar inibidores para gerar, desenvolver e apre-
sentar ideias, e saibam se preparar também para as críticas e, possivelmente, 
para a reprovação delas. Ao mesmo tempo, é esperado que eles se dediquem 
ao trabalho para gerar produções elaboradas que requeiram estratégias de 
persuasão como incremento, pois mesmo grandes ideias, muitas vezes, de-
pendem de uma boa apresentação para serem aprovadas. 

Os resultados, quando positivos, comumente são fruto, mais do que de 
habilidades intelectuais individuais, de vivências dos estudantes dentro e fora 
do ambiente acadêmico, mas com importante influência em seus processos 
de aprendizagem. São fruto também de trabalho conjunto, colaborativo, tendo 
a modalidade já sido tema de uma das apresentações bem-sucedidas e grati-
ficantes, ao demonstrarem tanto o aprendizado teórico e conceitual, quanto a 
capacidade de expô-lo em outro formato criativo ou pelo menos original.

A apresentação pode ser assim classificada, em princípio, de acordo 
com a reação dos demais grupos, havendo outros exemplos como: foco, a 
partir do manuseio da luz para demonstrar um ponto; diversidade, a partir do 
uso dos diferentes modos como a luz pode se difundir e movimentar; desco-
berta, a partir do uso da luz para buscar algo que acaba sendo encontrado; 
curiosidade, a partir do lançamento da luz sobre diferentes pessoas e objetos, 
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mas com destaques específicos em cada um deles; relaxamento, a partir de 
pausas no uso da luz; ritmo ou dedicação, a partir de uma sequência de ações 
e pausas para demonstrar que criatividade é, sobretudo, resultado de muito 
trabalho; e tantos outros exemplos ainda mais difíceis de descrever aqui sem 
usar imagens visuais e que prolongariam muito o texto.

Porém, mesmo o efeito esperado – e muitas vezes alcançado – do tra-
balho coletivo não evita que determinados integrantes de algum grupo não 
consigam realizar pelo menos uma etapa da tarefa e, mesmo num ambiente 
amistoso, sequer verbalizem isso em razão do medo de expor dúvidas, inse-
guranças ou mesmo erros. Esse medo de errar é nocivo ao próprio processo 
de aprendizagem e, ao inibir a comunicação, também se torna nocivo à cria-
tividade, uma vez que pode impedir o aprendiz de expor boas ideias e fazê-lo 
se deter ao que funciona, dá certo ou será aprovado, em vez de experimentar 
coisas novas. Quando algo do gênero é observado, o estudante é convidado 
a expor alguma ideia para a turma em outra ocasião e partindo de uma tarefa 
que possa ter um significado diferente inclusive para ele próprio, na tentativa 
de incentivar a continuidade da prática de gerar e comunicar ideias capazes 
de demonstrar diferentes modalidades de aprendizagem.

Prismas

Seria o exemplo apresentado uma expressão da criatividade no trabalho 
pedagógico, ao representar uma novidade significativa no sentido de contri-
buir para a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos no próprio âmbito 
da criatividade?

Por um lado, posso pressupor que: “Para cumprir adequadamente seus 
próprios objetivos, o trabalho pedagógico tem que ser, em alguma medida2, 
criativo.” (MITJÁNS MARTINEZ, 2008, p. 72). Por outro, o ensino de Criação, 
paralelamente à representação do próprio ensino como sistema em contínuo 
desenvolvimento, pode “alimentar nossas representações teóricas sobre a 
aprendizagem” (GONZÁLEZ REY, 2008, p. 33) e sobre a própria criatividade, 
passível de ser expressa de diferentes formas e por diferentes sujeitos ou gru-
pos. Desta forma, o resultado de uma mesma tarefa pode se dividir como a luz 
num espectro de cores, ainda que com o uso predominante de luz branca ou 
amarela, mas com a chance e a expectativa de variações. 

A avaliação, por sua vez, requer tanto diferentes prismas, quanto dife-
rentes olhares através de um mesmo prisma, figura tridimensional formada 

2. Resulta importante frisar que a criatividade se expressa em diferentes graus ou níveis e 
não necessariamente em dois extremos: existe criatividade e não existe criatividade.
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pelo agrupamento de triângulos e, portanto, potencialmente multiplicadora 
de vértices, modificadora de perspectivas e amplificadora da criatividade ao 
permitir novos olhares e novas formas de compartilhamento do que se vê ou 
até do que não se vê. Em outras palavras, para reconhecer a expressão da 
criatividade em qualquer vértice, é importante adotar a perspectiva do outro 
no decorrer do desenvolvimento do trabalho (GLĂVEANU, 2016).

Essa ação mental e imaginativa é fundamental para a criatividade, ao 
permitir movimentar-se entre os vértices ou mesmo movimentá-los ao produ-
zir mudanças em seus integrantes ou aspectos, assim modificando os ângulos 
e podendo trazer uma nova luz para os olhares de cada um. Adicionalmente, 
mostra-se adequada à visão integradora e plural da própria Comunicação tra-
zida pela Comunicação Organizacional (KUNSCH, 2009), ao perfil esperado 
do egresso da habilitação homônima, quando ele for atuar em organizações 
públicas, privadas ou de terceiro setor. Em qualquer das modalidades, ele tan-
to terá que lidar diretamente, quanto gerenciar a comunicação dele próprio e 
de outros sujeitos com diferentes audiências internas e externas, utilizando-
-se dos meios disponíveis ou que puderem ser criados, e procurando inovar 
nas estratégias e nas linguagens empregadas.

Cabe lembrar que, a criatividade não é apenas um fenômeno intrapsí-
quico ou intra individual e que a disciplina, também buscando se integrar às 
diretrizes curriculares da área de Comunicação Organizacional, envolve um 
ambiente no qual a criatividade é exercitada e incentivada. Porém, em con-
textos mais amplos, sabe-se que a criatividade, ao pressupor mudanças e 
transformações e requerer esforços e investimentos diversos, está ligada a 
subversão e é tolerada por organizações apenas por poder gerar inovações 
(LAHLOU; BEAUDOUIN, 2016), não deixando por isso de, antes de encontrar o 
brilho, enfrentar as sombras de muitas resistências. Isso ocorre inclusive nas 
organizações focadas em ensino, mesmo quando se sabe do fato de a criativi-
dade ser absolutamente necessária, por exemplo, na gestão da comunicação 
interna ou mesmo na gestão de crises, assuntos tão recorrentes no curso e na 
atividade profissional de Comunicação Organizacional.

Espero com este texto ter atendido alguma das expectativas de pelo me-
nos um dos três lados do triângulo e lançado luz para integrantes de algum 
deles, entre os quais me incluo, poderem refletir sobre suas práticas de ensi-
no, paralelamente aos interdependentes processos de criação e comunica-
ção. Para isso, é fundamental a existência de espaços como este livro, visando  
 
exposição para alunos e outros possíveis leitores, e troca de experiências en-
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tre professores e pesquisadores capazes de aprimorar suas atividades, incial-
mente, em sala de aula.

Quem sabe os efeitos do livro como um todo também possam atrair mais 
alunos para atuar em pesquisas ou mesmo para as próprias aulas das diversas 
disciplinas do curso, que enfrentam a concorrência de tantos outros estímu-
los externos e desestímulos internos? Quem sabe os professores deste curso 
ou de outros não se sintam motivados a se organizar para criar novas formas 
de se comunicar entre eles mesmos, com os estudantes e com outros sujei-
tos possivelmente impactados por seu trabalho? As expectativas continuam, 
novas triangulações podem ser feitas e novas luzes, preferencialmente dota-
das de comunicabilidade, podem ser lançadas sobre o ensino, a aprendizagem 
e a criatividade.
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Elen Geraldes1

A disciplina Ética, Legislação e Responsabilidade Social, ministrada no 
primeiro semestre do curso de  Comunicação Organizacional da Universidade 
de Brasília, é um interessante exercício de acolhida às calouras2 e de compar-
tilhamento de questões importantes para se definir os limites e possibilidades 
da atuação do profissional de comunicação nas organizações no século XXI. 
Neste artigo, iremos apontar os objetivos da disciplina e como eles se mate-
rializam nas leituras e atividades propostas, fundamentados pelos pilares da 
escuta e da expressão escrita, oral e visual.

O início é tenso. A maioria das estudantes egressas de escolas religio-
sas já estudou ética e o fez por meio de forte reforço normativo ou moral. Para 
essas estudantes, ser ética é fazer bem ao próximo, é respeitar o espaço do 
outro, é não  fazer aos outros o que não queremos que os outros nos façam. 
Embora essas regras possam contribuir para uma sociedade mais estável e 
provavelmente mais feliz, esbarram em uma grande contradição. Por que são 
tão pouco aplicadas, embora sejam tão difundidas? Por que são continua-
mente violadas? E por que a sociedade brasileira parece viver uma crise ética 
tão grave e estrutural?

Já muitas estudantes de escola pública não tiveram contato com a disci-
plina. Entre as que tiveram, há as apaixonadas pelo tema, pois a vivenciaram 
no ensino médio como um importante espaço para discussão, por exemplo, de 
bullying, racismo, homofobia e preconceito. Há, porém, as que viram na ética 
uma disciplina fluida demais, em que tudo pode ou vale, e cujo mérito maior 
era a facilidade de aprovação nas provas e nos trabalhos.

1. Jornalista e mestra em Comunicação pela Universidade de São Paulo, doutora em So-
ciologia pela Universidade de Brasília. Professora da Faculdade de Comunicação da UnB e 
coordenadora do curso de Comunicação Organizacional desde janeiro de 2017. Também 
coordena o grupo de pesquisa Políticas e Estratégias de Comunicação da Intercom; e o pro-
jeto de pesquisa Ouvindo as Ouvidorias do Sistema Prisional, que tenta compreender os 
limites e possibilidades das ouvidorias em garantir o direito à informação e à comunicação 
das pessoas privadas de liberdade.
2. Neste texto, será utilizado o gênero feminino, como uma forma de reconhecimento às 
mulheres do curso, que constituem cerca de 70% do alunado.

Por que o padeiro faz pão? - uma reflexão 
sobre ética e comunicação nas organizações
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Começamos a disciplina com um “soco no estômago”, isto é,  uma abor-
dagem direta e provocativa com a apresentação do documentário Terráqueos 
(2005) sobre direito dos animais. O filme tem cenas fortes, como a crueldade 
no abate de aves e mamíferos. A seguir, convida-se a turma para comentar 
aspectos da obra e da temática.

A discussão gira em torno do vegetarianismo e do especismo – os direi-
tos de uma espécie em detrimento da outra. Os argumentos “científicos” são 
utilizados à exaustão, isto é, a citação sem referências de dados que compro-
vam esta ou aquela tese. As estudantes que defendem o consumo da carne 
alegam razões históricas, culturais, necessidades biológicas e aspectos eco-
nômicos. Já as que defendem o vegetarianismo afirmam que o tratamento de-
sumano dos animais para prover carne é fruto apenas de um costume; que ser 
vegetariana é mais saudável, natural e protege o meio ambiente e o planeta.

A docente faz então uma provocação: o que torna uma escolha válida 
e deslegitima outra? Como decidir quem está certo? A turma responde com 
quatro tipos de legitimação das escolhas: as tradicionais ou culturais, as ra-
cionais, as religiosas e as legais.

Para algumas estudantes, o mérito da legitimação tradicional/cultural é 
que está inscrita na história do homo sapiens. Mudar essa tradição é ir contra 
o hábito alimentar de comer carne que nos acompanha desde a formação da 
espécie. Já as detratoras do consumo de carne defendem que se utilizásse-
mos as tradições como único arbítrio para as escolhas humanas, toda mu-
dança, ruptura e oposição seriam inibidas, o que implicaria a perseguição às 
diferenças e o massacre das minorias.

As defensoras dos argumentos racionais percebem que esse tipo de  le-
gitimação é forte e impactante, mas  não decisivo, pois argumento lógicos, 
racionais e até científicos parecem endossar a escolha de comer carne, mas 
também a de ser vegetariana.

Poucas alunas recorrem à legitimação por argumentos religiosos, que 
efetivamente não é esclarecedora, pois embora a maioria das religiões permi-
ta e justifique o comer carne, algumas delas também o condenam. 

Embora a lei seja favorável às que defendem o consumo da carne, a fra-
gilidade legal é criticada mesmo entre elas, visto que a legislação parece ina-
dequada para coibir os excesso de crueldade na criação e abate dos animais. 
Neste caso, a legalidade não se torna uma justificativa válida para a escolha 
ética das estudantes.
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Enfim, como tomar uma decisão que silencie de forma definitiva os argu-
mentos e justificativas do lado contrário?

Todos os olhos voltam-se então para a professora. Querem que ela bata 
o martelo, premie algum argumento, valide alguma escolha. Diferentemente 
do imaginado, a docente afirma que:

• a) Há várias escolhas válidas, dependendo dos critérios que utilizemos 
para validá-las. Não se trata de uma escolha ética e outra antiética, 
mas de diferentes éticas, que privilegiam um aspecto em detrimento 
dos demais;

• b) Não se pode hierarquizar as éticas, simplesmente descartando as 
que não combinam com nossa ideologia ou visão de mundo;

• c) É necessário fortalecer o diálogo, pois por seu intermédio diferen-
tes éticas podem se relacionar. Uma das formas de fortalecê-lo é pelo 
treino da escuta, pela tentativa de efetivamente se esforçar para com-
preender o que o outro quer dizer, suas aspirações, desejos e neces-
sidades, e pelo treino da fala, em que precisão e clareza se somam à 
firmeza, mas sem agredir quem pensa diferente.

• d) Em questões de tamanho peso, é indispensável estabelecer pactos 
éticos, legitimados pela negociação, em busca de soluções pactuadas. 

Após encerrar essa série de debates e realizar a sistematização, as estu-
dantes são estimuladas a escreverem sobre si mesmas, de onde vieram e por 
que escolheram Comunicação Organizacional.

Quem sou e por que estou aqui

Aproximadamente na terceira aula, as estudantes entregam um texto 
breve, de 30 linhas, em que se apresentam – onde nasceram, estudaram, o 
que fazem nas horas vagas, por que escolheram o curso e quais as suas ex-
pectativas.

Esse texto corresponde a três objetivos: o primeiro é de reconhecimento 
da turma. Afinal, o que a motiva, o que quer? O segundo objetivo também é 
um reconhecimento, mas  das habilidades de escrita de cada estudante, que 
serão necessárias durante a disciplina e praticamente todo o curso. Por fim, o 
texto serve de álibi para falar de escolhas e motiva duas aulas sobre a escolha 
de ser universitária.
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A escolha das estudantes pelo curso é valorizada e estimulada pela do-
cente. Para isso, fala-se da especificidade das universidades, essas institui-
ções ancestrais, e de suas regras do jogo, como a escrita científica, as normas 
técnicas, a importância das citações, o cuidado com o plágio. Explica-se o 
diferencial da Universidade de Brasília, que em seu discurso fundador já trazia 
um convite à inovação, à autonomia de cátedra e à importância de se traba-
lhar, de forma indissociável, ensino, pesquisa, extensão.

As perguntas das estudantes refletem o desejo de viver a Universidade, 
conhecer outros cursos, participar de seminários, grupos de pesquisa, even-
tos. Há um encantamento com as possibilidades de extensão e com os inter-
câmbios. Ademais, a ênfase é dada na sedutora/assustadora autonomia das 
estudantes para fazerem sua trajetória acadêmica e profissional.

O que é estudar? O que estudar? Como estudar? E como participar das 
aulas, seja ouvindo, seja falando? Como falar de um texto e como conversar 
com ele?

Essas duas aulas são introdutórias para a vida na Universidade, pois 
apresentam várias possibilidades às estudantes e às instigam a abraçarem a 
instituição. Por fim, fala-se da profissão: o que faz um profissional de Comuni-
cação nas Organizações.

Dentre as várias incumbências desse profissional, cujo campo de estu-
dos é recente, pois amadureceu no século XX, sobretudo depois da Segunda 
Guerra Mundial, valoriza-se a capacidade de lidar com a cultura e o clima 
organizacional, construindo pactos éticos. Dessa forma, curso e disciplina se 
abraçam.

Ética? Moral?

Em algum momento entre a primeira e a quinta aula, surge a clássica 
pergunta: qual a diferença entre ética e moral? As estudantes são provocadas 
a buscar a resposta em livros, revistas, internet. Nesse exercício, em que os 
conceitos devem ser resumidos em três ou quatro linhas, problematiza-se a 
qualidade das fontes a serem utilizadas na pesquisa científica. O resultado 
final costuma ser o seguinte: a moral é o conjunto de normas de um determi-
nado grupo em determinado período histórico. Já a ética tem dois significados 
fortes: as escolhas realizadas por sujeitos, grupos e povos, envolvendo proble-
mas morais,  que não são necessariamente fundamentadas em normas, e a 
reflexão sobre essas escolhas, seus limites e possibilidades. 
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Enfatiza-se que não há ética sem escolhas. É difícil discutir a ética de 
alguém que mata porque foi obrigado ou coagido com uma arma na cabeça.

Já a moral parte do pressuposto da obediência a uma regra, norma, prin-
cípio e valor. Outra diferença é que a ética se refere às relações estabelecidas 
entre as pessoas, ou entre as pessoas e o meio ambiente, ou ainda entre as 
pessoas e  os animais. A moral, por sua vez, está ligada, prioritariamente, à 
relação entre as pessoas e as normas.

Nem toda escolha moral é ética. Nem toda escolha ética é moral. Nem 
toda escolha ética ou moral é legal.

Nesse momento, as estudantes são instigadas a lerem sobre a cultura, 
pois nela habitam alguns dos limites e possibilidades das escolhas éticas. O 
texto escolhido é Cultura: um conceito antropológico, de Roque Laraia (1986), 
por quebrar alguns condicionamentos que vêm do ensino médio e do senso 
comum, como os determinismos da natureza. Laraia enfatiza que o universo 
construído pelos humanos é cultural,  e muito do que convencionamos achar 
que é natural, dado, herdado, é, de fato, construído.

Para enfatizar esse limite cultural das escolhas éticas pois, embora os 
sujeitos tenham certa autonomia, nunca a têm totalmente, já que frequente-
mente escolhem o que seu grupo familiar, religioso, escolar e profissional os 
convenceu de que é correto escolher, foi proposta a leitura  do livro Sociedade 
do Cansaço, do coreano Han (2015). O autor mostra a contemporaneidade 
como um tempo em que a preocupação com o desempenho em várias dimen-
sões sociais predispõe o sujeito a doenças psíquicas. Trata-se de um momen-
to do capitalismo em que as exigências são interiorizadas. Não é mais o chefe 
que exige do subordinado eficácia e eficiência – somos nós mesmos que o 
fazemos, trazendo implicações negativas para nossa saúde e bem-estar.

As estudantes terminam esta etapa por meio de um seminário feito em 
grupo, cuja proposta é uma representação criativa dos desafios de uma su-
posta sociedade do cansaço. São avaliados três aspectos: a capacidade de 
trabalhar em grupo de forma coesa e não fragmentária; a habilidade em re-
alizar uma leitura crítica que destaque os principais aspectos da obra e pro-
blematize-os, e a criatividade em exprimir tudo isso de forma clara, sedutora 
e dinâmica.

Em busca dos conceitos para reforçar a existência de várias éticas, as 
estudantes são convidadas a lerem o livro Textos básicos de Ética, de Danilo 
Marcondes (2007). O livro vai dos gregos aos contemporâneos, mostrando 
que cada autor, em diferentes períodos históricos e com diferentes motiva-
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ções, escolheu um aspecto da ética para ser valorizado. Sobretudo, o livro é 
a chave de um portal, pois em vez de fazer grande sínteses, faz o convite que 
a interessada leia o original e descubra por si mesma o que aqueles autores 
pensaram e defenderam.

Como incentivar a leitura? Como valorizar a competência dialógica das 
estudantes com os textos e com a vida?

Propomos um desafio. Mostramos um dilema ético muito conhecido, o 
“dilema do trem”, apresentado em várias universidades norte-americanas. O 
mote é o seguinte: um observador verifica que um trem com cem pessoas a 
bordo avança em alta velocidade  e irá descarrilhar, levando à morte todos os 
passageiros. Em sentido contrário vem um trem com apenas cinco pessoas. O 
observador pode mudar o sentido do primeiro trem e salvar cem passageiros, 
mas par isso ele deverá inverter o sentido do segundo trem, matar cinco. O 
que fazer? Quem mata cinco para salvar cem ou quem deixa as cem pessoas 
morrerem e não fere 5?

Cada uma deve defender sua escolha. Cerca de 90% da sala opta por in-
verter o sentido, matar cinco pessoas e salvar cem. O restante prefere deixar 
as coisas como estão. 

Mostramos que as duas escolhas são justificáveis, apenas seguem prin-
cípios éticos diferentes. Quem altera o sentido do trem, age em busca de uma 
consequência ou resultado. Já quem não altera a situação, age em torno de 
um princípio. Mesmo uma aparente não escolha – deixar os trens seguirem 
seu curso – já é uma escolha.

Pedimos que cada estudante elegesse, inspirado no exemplo do trem, 
um dilema ético em sua série favorita, e, à luz de um filósofo escolhido do livro 
de Danilo Marcondes já citado anteriormente, o analisasse. O trabalho, de fô-
lego longo para calouras, deve ter de 3 a 4 páginas e consiste nos seguintes 
tópicos: apresentação da série escolhida; explicação do dilema ético; síntese 
do conceito de ética do autor escolhido; análise do problema apresentado na 
séria à luz da teoria.

Elas têm duas semanas para entregar o artigo. São semanas intensas, 
em que tiram dúvidas por meio de e-mails e encontros presenciais com a do-
cente. Há inseguranças, lágrimas, mudanças de planos, mas no dia agenda-
do, 80% da turma entrega o trabalho e o apresenta, em até quatro minutos, 
para a turma.
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Dessa forma, treinou-se a leitura, a escrita, a fala e a escuta. Os produtos 
midiáticos que fazem parte do cotidiano das alunas passam a ser desconstru-
ídos, problematizados – identificam-se contradições, incoerências, méritos, 
diferentes formas de ver o mundo.

A ética nas organizações

Quando as estudantes concluem as apresentações sobre as séries, en-
tramos no último módulo da disciplina.

Cada uma pesquisa o conceito de responsabilidade social. Mas, como 
aquecimento, revemos o conceito de organização, algo vivo, móvel, pulsante, 
composto de vários sujeitos, tentando agir em conjunto pra atingir objetivos 
comuns.

Mostramos que as organizações permeiam nossa vida – a família, a es-
cola, a igreja, a universidade, o trabalho. E falamos das especificidades das 
organizações de trabalho, que são espaços em que os assédios acontecem 
continuamente.

Construímos conjuntamente um conceito de responsabilidade social, 
que envolve respeito ao público interno, externo e ao meio ambiente, de for-
ma coerente e contínua. Não dá para ser socialmente responsável quando se 
defende com unhas e dentes a natureza, mas se é beneficiado pelo trabalho 
infantil, por exemplo. Ou quando o público externo é ouvido, atendido, papari-
cado, e os colaboradores sofrem todo tipo de violência no ambiente de traba-
lho com a omissão da gestão superior da organização.

Nesse momento, retomamos a questão que inicia a disciplina. Diante 
dos frequentes conflitos que constituem o cotidiano organizacional, muitos 
deles envolvendo aspectos éticos, como decidir quem está certo? Como legi-
timar argumentos? E quem pode fazê-lo?

À luz do que vimos na disciplina até então, sugerimos a mudança de 
perspectiva – não mais buscar quem está certo ou errado, mas tentar cons-
truir pactos. Não se mover somente pelos desejos de uma minoria de chefes 
ou pela falsa democracia construída a partir das opiniões da maioria, mas 
efetivar pactos éticos que compreendam a diversidade, seja ela de gênero, de 
orientação sexual, religiosa, racial etc.

Os pactos éticos são fruto de ações da comunicação organizacional, que 
deve ser uma área voltada para o estímulo da transparência e  do diálogo en-
tre vários atores organizacionais. A comunicação organizacional valoriza a  
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produção de narrativas que visam à troca de informações, à negociação, à ar-
gumentação, à transformação. Como entes vivos, as organizações precisam 
mudar, senão sucumbem.

Mas quais os limites e possibilidades da atuação desse comunicador 
organizacional ? 

Saber, querer, poder e fazer

A disciplina se encontra em sua fase final. As estudantes trazem exem-
plos de sofrimento organizacional – reportagens, artigos, trechos de filmes e 
livros que mostram várias formas de assédio, de coerção e de opressão.

E se perguntam: o que o comunicador organizacional deve fazer?

Na penúltima aula, fazemos uma dinâmica. Quero que me expliquem 
por que o padeiro faz pão. Há razões românticas – porque ele gosta. E outras 
pragmáticas – porque precisa de dinheiro e porque as outras pessoas preci-
sam comer. Há ainda respostas transcendentais – porque nasceu para aquilo.

Porém, enfatizamos que essas várias explicações podem ou não ser ver-
dadeiras, mas dependem de outra ainda mais forte – o padeiro faz pão porque 
ele pode, pois se não pudesse, não faria.

Diante dessa resposta, enfatizamos que se pode tentar construir pactos 
éticos nas organizações a partir de quatro pressupostos.

O primeiro deles  é o saber. A comunicação organizacional deve-se abrir 
para escutar o que falam os públicos, o que querem, como discordam, em que 
compactuam. A área deve defender que não se trata de éticas melhores, de 
verdades definitivas, mas apenas diferentes, e enfatizar a importância de so-
luções compartilhadas, construídas de forma processual e até provisória.

Mas não basta saber, é necessário querer. A comunicação organizacio-
nal deve convencer a gestão e os diferentes públicos da importância dos pac-
tos éticos para que a responsabilidade social saia do papel e ganhe vida nos 
corredores, nas seções e reuniões.

Saber e querer, porém, não são o suficiente. O padeiro faz pão porque 
pode. Poder mudar a organização passa pela valorização da profissão, por 
seu reconhecimento, por sua visibilidade como uma área que  tangencia todas 
as outras.

E quando a comunicação organizacional sabe, quer e pode, ela deve fi-
nalmente fazer. Construir, mesmo que tentativa e provisoriamente, pactos éti-
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cos em diferentes situações, acreditando que as narrativas em comum, alicer-
çadas nas diferenças e na pluralidade, fortalecem a organização e estimulam 
os sonhos compartilhados. 

Ao encerrar o semestre, as alunas devem escrever uma carta narrando 
sua jornada pela disciplina, com pontos altos e baixos, críticas e sugestões e 
uma menção que julgam merecer. Estudantes e docente concordam que estu-
dar Ética é muito intenso e até doloroso, pois  envolve incertezas e riscos. Ou, 
como explicou uma caloura: “ Minhas ideias antigas já não me servem mais”.
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Nos últimos anos o Brasil tem enfrentado a pior crise econômica da sua 
história, com recessão e desemprego. Segundo dados da Pesquisa Nacional 
Por Amostras de Domicílio (2018), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística -IBGE, 13,4 milhões de pessoas encontravam-se sem traba-
lho no país, com índice de desemprego atingindo, em média, 12,9%. No caso 
dos jovens, a situação é ainda pior.  Segundo relatório da Organização Inter-
nacional do Trabalho (INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION, 2017) pratica-
mente 30% dos jovens brasileiros estavam desempregados ao final de 2017. 

As  startups têm crescido muito no Brasil nos últimos anos e se apresen-
tado como grande oportunidade para jovens empreendedores do nosso país. 
Na verdade, Gitahy (2016) explica que o termo se popularizou na década de 
1990, a partir da bolha da internet nos Estados Unidos, quando as empresas 
passaram a atuar no mercado eletrônico. No Brasil, segundo o autor, o ter-
mo só foi conhecido nos anos de 1999 a 2001. Em síntese, startup significa 
um grupo de empreendedores com ideias inovadoras, sobretudo associadas à 
tecnologia, que buscam financiamento para os seus projetos em condições de 
extrema incerteza. É preciso, acima de tudo, que seja um modelo de negócios 
repetível e escalável.

1. Professora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB); concluiu es-
tágio de pós-doutorado, visiting scholar, no departamento de Media, Communication and 
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ligada à UNESCO. Também é membro do comitê científico da revista Commmunication, 
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behrens7@gmail.com
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Tendo em vista o contexto descrito acima, optou-se por uma proposta 
pedagógica diferenciada de estruturação da disciplina Planejamento e Gestão 
em Marketing, oferecida no quarto semestre do curso de Comunicação Orga-
nizacional da Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília, UnB.  Em 
tempos de crise e escassez de trabalho formal e com carteira assinada, nos 
propomos a inovar e oferecer espaço e oportunidade para o aluno empreender, 
pensando soluções simples e criativas para problemas que afetam o nosso dia 
a dia. Os conceitos de marketing e de estratégia mercadológica são ensina-
dos, bem como noções de empreendedorismo e startups. Os estudantes são 
incentivados a criar suas próprias startups. Ao final, os alunos apresentam um 
plano de negócios e um plano de marketing para a startup, que é analisada 
por um grupo de jurados do mercado.

O objetivo deste artigo é mostrar os desafios e as experiências empre-
endedoras e inovadoras desenvolvidas na academia a partir da disciplina, dos 
projetos finais e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) com o tema em-
preendedorismo. Apresenta uma revisão teórica sobre empreendedorismo, 
inovação e cultura organizacional e algumas ideias semeadas na disciplina e 
no ambiente da Universidade de Brasília. Muitas das startups já ganharam o 
mercado no Brasil e obtiveram sucesso internacional.

  Destaque aqui para a startup Tradr, caso de sucesso criado pela aluna 
Jessica Behrens do curso de Comunicação Organizacional. A ideia de uma 
plataforma de brechó virtual foi incubada na Universidade de Harvard, Esta-
dos Unidos, e também se tornou um Trabalho de Conclusão de Curso. Neste 
artigo a criadora da Tradr descreve de forma detalhada o projeto, fala das 
“dores e delícias” envolvidas no processo empreendedor no Brasil e dá dicas 
preciosas aos futuros empreendedores.

Empreendedorismo: a febre das startups

Em um cenário de globalização, alta competitividade, crise econômica, 
recessão e desemprego, como já mencionamos, o empreendedorismo tem ga-
nhado espaço no nosso país. Dornelas (2008) argumenta que foi só a partir da 
década de 1990 que a ideia ganhou força no Brasil. A academia iniciou pesqui-
sas sobre o tema, e em 1999 foi instituído o Programa Brasil Empreendedor, do 
governo federal, que tinha como meta a capacitação de um milhão de empre-
endedores brasileiros na elaboração de plano de negócios.

O autor ressalta a necessidade de talento empreendedor (percepção, 
direção, dedicação e trabalho), das tecnologias, de capital e de know-how. 
Essa é a receita para um negócio de sucesso. Já o processo empreendedor,  
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segundo Dornelas, inclui quatro etapas distintas: identificar e avaliar oportu-
nidades, desenvolver um plano de negócios, captar recursos e gerenciamen-
to. Veja o quadro a seguir.

Segundo o autor, a parte mais crítica de todas é a identificação das opor-
tunidades, porque é difícil perceber uma real oportunidade em nossa vida. Já 
desenvolver o plano de negócios é a etapa mais trabalhosa, pois envolve a 
compreensão de vários conceitos. 

Diversos fatores interferem no processo empreendedor tais como: fatores 
pessoais (realização pessoal, valores, educação, experiências, insatisfação 
com o trabalho atual, demissão, idade); fatores sociológicos (rede de relacio-
namentos, equipe, influências  dos pais, modelos pessoais); fatores organiza-
cionais (equipe, estratégia, cultura, produtos); e fatores ambientais (oportuni-
dade, criatividade, competição, recursos, incubadoras, políticas públicas).

Um conceito empreendedor que têm ganhado grande aceitação nos úl-
timos anos, sobretudo enchido os olhos e esperanças dos mais jovens, é o de 
startup. Mas o que vem a ser uma startup? 

Segundo o especialista, investidor e conselheiro em startups, Yuri Gi-
tahi (MOREIRA, 2018), o termo pode ser definido como um grupo de pessoas 
à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em 
condições de extrema incerteza. Segundo Gitahi, não é possível, a princípio, 
saber se uma ideia vai ou não vingar, isso vai depender se esse negócio vai 
ser capaz de entregar o mesmo valor em uma escala ilimitada (repetível) e 
crescer cada vez mais (ser escalável).

Identificar e avaliar a 
oportunidade

Abrangência de 
oportunidades; 

Valores percebidos e 
reais oportunidades; 

Riscos e retornos 
da oportunidade., 
Oportunidades/ 

habilidades/ metas 
e; Situação dos 
competidores

Desenvolver o Plano 
de Negócios

Sumário executivo; 
Conceito do 

Negócio; Equipe de 
Gestão; O Mercado 

e Competidores; 
Plano de Marketing 
e Vendas; Estrutura 
e Operação; Análise 
estratégica; Plano 

Financeiro

Determinar 
e Captar 
Recursos

Buscar 
Recursos: 

Pessoais, ou 
de amigos/ 
familiares; 

bancos; 
incubadoras

Gerenciar a 
empresa criada

Determinar: Estilos 
de gestão; Fatores 
críticos; Problemas 
atuais e potenciais; 

Profissionalizar; 
Ingressar em novos 

mercados

Fonte: Adaptado de Hisrich (1998)

O Processo Empreendedor
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As startups existem frequentemente no meio digital em decorrência dos 
custos mais baixos. A web permite a expansão do negócio mais facilmente. 
Quando se torna escalável, a startup deixa de existir e dá lugar a uma empresa. 

Empreendedorismo e inovação em ambiente acadêmico

A graduação em Comunicação Organizacional da Faculdade de Comuni-
cação da UnB foi criada em 2010, com proposta pedagógica pioneira no país, 
com base no modelo de comunicação integrada sugerido pela pesquisadora 
Margarida Kunsch3 (2006). Em 2013 o curso foi avaliado com nota 5 pelo Mi-
nistério da Educação (MEC), que destacou a excelência do corpo docente e 
do projeto pedagógico. 

Tenho atuado como professora do curso desde a sua criação e da dis-
ciplina Planejamento e Gestão em Marketing, do quarto semestre, desde que 
ela surgiu. Isso em função da minha aprovação em concurso público e do meu 
perfil acadêmico e profissional. Sou formada em Publicidade e Propaganda 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com mestrado pela Uni-
versidade da Califórnia (Cal Poly), doutorado pela Universidade de Brasília e 
estágio de pós-doutoramento na Universidade de Leicester, Reino Unido. Tra-
balhei em agências de publicidade e em diversas assessorias de comunicação 
como a Fundação Ceres, o Ministério do Desenvolvimento Social e na Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI. Atuei em diversas campanhas 
e com planejamento de marketing e comunicação. Eu já lecionei em diversas 
universidades nas áreas de planejamento e de marketing e sou autora de li-
vros e artigos publicados relacionados ao tema.

Desde a primeira vez que a disciplina foi oferecida no curso foram incluí-
das noções de empreendedorismo e plano de negócios, além, é claro, dos con-
ceitos básicos de marketing, estratégias e planejamento, previstos na ementa. 
No entanto, ao longo do processo, foi possível perceber o grande interesse dos 
alunos pelo tema. Muitos me abordavam ao final das aulas para falar de suas 
experiências inovadoras, explicar suas novas ideias e pedir conselhos sobre a 
viabilidade e a oportunidade do negócio pensado. Assim sendo, com o tempo, 
a opção foi aprofundar e dar mais espaço à criatividade.

No primeiro semestre de 2015 foi criado então o evento de extensão 
Startup na Prática. Dessa forma, os alunos passaram a ser incentivados a criar 
startups, sob a minha orientação. Ao final do semestre, apresentavam a ideia, 

3. Integração da comunicação administrativa, comunicação institucional e comunicação 
mercadológica. KUNSCH, Margarida Krohling. Planejamento de Relações Públicas e Comu-
nicação Integrada. São Paulo: Editora Summus, 1986.
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juntamente com um plano de marketing e um plano de negócios, a um gru-
po de jurados composto por professores de marketing e planejamento da Fa-
culdade de Comunicação (FAC), da Faculdade de Administração e Ciências 
Econômicas da UnB (Face), do Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDT/
UnB), do curso de Ciência Informação, além de profissionais que atuam no 
mercado. Alunos e ex-alunos criadores de startups bem-sucedidas também 
foram convidados a compor o júri. Observe na figura a seguir os convites para 
o evento.

Convites para os Eventos 2017 e 2015

Fonte: Criação dos alunos (reprodução)

Uma das juradas ilustres do nosso evento, no primeiro semestre de 2017, 
foi a aluna de Comunicação Catherine Tocci, sócia fundadora da Vou me Ca-
sei, plataforma de compra, venda ou doação de produtos usados para casa-
mento. Essa startup foi selecionada durante evento do Instituto Brasília de 
Tecnologia e Inovação - IBTI como uma das 150 startups mais promissoras do 
mundo. 

Os exemplos de sucesso criados fora do ambiente acadêmico como a 
Vou me Casei, ou mesmo em sala de aula, bem como projetos e Trabalhos de 
Conclusão de Curso, só crescem e ganham destaque a cada ano. Vale citar, 
dentre inúmeros projetos surgidos em sala de aula, o exemplo da Por Aqui, 
criada pelos alunos Gabriel Haddad, Isabela Fialho e Raquel Mesquita. Tra-
ta-se de um aplicativo que oferece prévia visualização de locais acessíveis e 
estimula os estabelecimentos a se atualizarem em relação à acessibilidade.  
Dessa forma, a disciplina tem dado oportunidades para que as ideias desa-
brochem. Observem o depoimento do aluno Gabriel Haddad:   
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• O que facilitou muito a criação da ideia foi a liberdade oferecida na 
disciplina. As leituras sugeridas deram base para a criação do projeto e 
ofereceram um grande embasamento teórico e prático para o meu pro-
jeto, visto que eu já tinha familiaridade com o assunto acessibilidade, 
foco da startup. Acredito que a liberdade oferecida e o diálogo acessí-
vel com a professora foram fundamentais na criação e desenvolvimen-
to do projeto. (Depoimento de GABRIEL HADDAD)

A ideia da Tradr, que foi Trabalho de Conclusão de Curso, sob minha 
orientação, também merece ser mencionada. Trata-se de uma plataforma de 
economia colaborativa, basicamente um brechó virtual, que foi incubada pelo 
Laboratório de Inovação da Universidade de Harvard. Vejamos a seguir, pelo 
olhar da criadora do Tradr, nossa ex-aluna de Comunicação Organizacional 
Jessica Behrens, os desafios envolvidos quando você decide se aventurar pe-
los caminhos do empreendedorismo. 

Por que começar sua startup ainda na faculdade: o caso Tradr4

Existe uma triste realidade que, se você, aluno de comunicação, não escu-
tou de seus professores, ainda vai ouvir muito quando estiver no mercado de tra-
balho: apesar de extremamente importantes e necessários, os profissionais de 
comunicação não costumam ser valorizados pelas organizações como deveriam. 

Hoje, aos 26 anos, com pouco tempo de mercado, já vendi a minha se-
gunda startup (a primeira faliu ainda quando estava na faculdade) e agora es-
tou iniciando a minha segunda e terceira empresas. Vivenciei algumas vezes 
o que é estar em um lugar de chefia e posso garantir para você que as coisas 
só tendem a piorar para o profissional de comunicação. Mas, por quê?

 Primeiro, os seus concorrentes no mercado agora são outros e eles são 
muito poderosos. Verba para comunicação e marketing sempre irá existir, mas 
por que te pagar um alto salário ao invés de um muito menor e, com esse di-
nheiro extra, investir em impulsionamento com Google e Facebook? Sim, es-
ses são os seus concorrentes indiretos! Hoje em dia, você basicamente tem 
que provar que é mais inteligente que o algoritmo deles e que, com esse co-
nhecimento todo que você adquiriu, é mais lucrativo investir em ter você na 
empresa.  Para piorar, a maioria de nós não sabe matemática e, por isso, tem 
muita dificuldade com estatística, leitura e interpretação de dados. É por isso 
que atualmente grandes multinacionais têm contratado engenheiros para se-
rem seus diretores de marketing.

4. Relato de Jessica Behrens, ex-aluna do curso de Comunicação Organizacional da Facul-
dade de Comunicação da Universidade de Brasília.
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 Soma-se a isso ao fato que a tecnologia tem evoluído tão rápido que 
a faculdade está cada vez mais distante do mercado. Atualmente, os maio-
res experts em comunicação e marketing não se formaram na área, logo, um 
diploma não tem valido muita coisa, mas um portfólio e um histórico de re-
sultados positivos sim. Por fim, e não menos importante, o sistema atual de 
educação não tem ensinado a desenvolver as habilidades mais procuradas no 
século XXI.

 Esse tipo de insigh você só percebe, de fato, quando entra no mercado. 
Mas existe uma forma de você aprender tudo isso na faculdade e ainda se 
preparar de uma maneira diferenciada, se destacando muito mais: torne-se 
um empreendedor e de preferência crie uma startup. 

 Ao entrar nesse mundo, meus olhos foram abertos e meus horizontes se 
expandiram para uma nova realidade, que desconhecia. Criei a minha startup 
Tradr e, ainda cursando Comunicação Organizacional na UnB, fui a primeira 
brasileira selecionada para ter um empreendimento incubado no Laboratório 
de Inovação da Universidade de Harvard. Sim, existem possibilidades incríveis 
no empreendedorismo e na tecnologia. 

Apelidado de Tinder para produtos, o Tradr é uma plataforma de econo-
mia colaborativa na qual qualquer pessoa pode criar o seu próprio brechó vir-
tual e trocar, vender ou comprar produtos com amigos e pessoas ao seu redor 
de forma fácil, simples e divertida. Com foco na descoberta de produtos, co-
nectamos indivíduos e comunidades através de geolocalização e inteligência 
artificial. O app se destaca por criar valor ao incluir as seguintes tecnologias:

• Autonomia para qualquer um criar a sua própria loja em apenas alguns 
segundos

• Geolocalização: vendedores/trocadores se conectam à sua comunida-
de por meio de sistema geolocalizador;

• Inteligência artificial: quanto mais se usa o app, mais ele aprende o seu 
gosto, passando a recomendar os produtos certos;

• Integração com o Facebook: conectamos amigos, tornando a descober-
ta um ato social;

• Componentes de gamificação: componentes de games sociais incenti-
var seus usuários a se tornarem apoiadores ativos de suas comunidades.

E foi assim que fiz da minha startup virar o meu Trabalho de Conclusão 
de Curso na Universidade de Brasília, orientado pela professora Katia Belisá-
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rio, escolhida porque havia me ensinado noções de empreendedorismo e star-
tups na disciplina Planejamento e Gestão em Marketing, do quarto semestre. A 
UnB permite que você faça isso e eu recomendo aos estudantes. 

Eu consegui fazer minha pesquisa nos Estados Unidos, tendo sido apro-
vada cinco vezes consecutivas para permanecer residente do Laboratório de 
Inovação da Universidade de Harvard. Dessa forma, quando me formei, já ti-
nha a empresa criada nos EUA. No ano seguinte, já tinha a estrutura para 
trazê-la ao mercado brasileiro tendo o meu escritório no Google Campus, em 
São Paulo, até vendê-la, com mais de 100 mil usuários no Brasil e no mundo. 
Eu tive a chance de trabalhar países diferentes incluindo os Estados Unidos, a 
Tailândia e o Vietnã,  como dona do meu próprio negócio. Tudo isso despertou 
em mim uma grande paixão e a vontade de desenvolver uma carreira como 
empreendedora e nômade digital.

Tenho uma relação de amor e muitas incertezas em relação à área de 
Comunicação. A minha relação de amor vem do fato de que tudo isso aconte-
ceu a partir das oportunidades criadas dentro do curso, e sobretudo, na dis-
ciplina Planejamento e Gestão em Marketing. Considero a iniciativa da pro-
fessora e a disciplina pontos de luz na Faculdade de Comunicação e espero 
que continuem impactando cada vez mais os alunos e trazendo o espírito dos 
novos tempos.

Mas devo dizer que não me senti totalmente preparada com uma única 
disciplina oferecida pelo curso para os novos desafios que viriam pela frente. 
Passei por muitos momentos de cobranças e incertezas e, por diversas vezes, 
me questionei se havia escolhido o curso certo e se havia perdido tempo na 
Faculdade de Comunicação.

 Hoje sei que a Comunicação pode abrir todas as portas a você, desde 
que “saia da caixinha” e esteja alinhado ao espírito desses novos tempos. Em 
outras palavras: não se prenda à sua grade curricular.  Estude e se aprofunde 
em outras áreas; entre em projetos e startups interessantes; faça coisas de-
safiadoras; adquira habilidades de um empreendedor, mesmo que você não 
queira ter sua própria empresa; aprenda muito sobre tecnologia; e se esforce 
para ser mais inteligente que um robô. Isso tudo não é um diferencial na sua 
carreira; é uma questão de sobrevivência profissional. 

Para se ter uma ideia clara do cenário, em 2029 o computador se tornará 
tão inteligente quanto nós seres humanos. Sim! Talvez seus filhos ainda nem 
tenham nascido e um computador já terá a mesma capacidade cognitiva que 
você. Isso não é uma afirmação apocalíptica escrita em algum livro new age ou 
feita por um hacker.  Quem afirma isso é Ray Kurzweil, um dos maiores inven-
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tores/pensadores/futuristas do século XX e XXI, pioneiro no reconhecimento 
ótico de caracteres, síntese de voz, reconhecimento de fala e teclados eletrô-
nicos. Kurzweil tem um currículo tão extenso de contribuições à humanidade 
que vale a pena dar um Google. Contudo, uma de suas atuais contribuições 
é estar à frente da Singularity University, ensinando sobre como a tecnologia 
transformará a humanidade e como os novos líderes e profissionais do futuro 
precisam estar preparados para conduzir essas mudanças.

 Se você ainda não tinha escutado sobre, vale a pena pesquisar me-
lhor. Fundada com o apoio do Google e da NASA, um dos critérios de seleção 
nessa instituição é verificar se o candidato tem a capacidade de impactar 
positivamente um bilhão de pessoas nos próximos dez anos. É isso mesmo: o 
pensamento do século XXI é tecnológico e exponencial. Por isso, quanto mais 
rápido você aprender e se adaptar a isso, maiores serão as suas chances de 
sobrevivência.

Através de suas projeções matemáticas sobre a evolução da capacidade 
de processamento e aprendizagem das máquinas, Kurzweil também fez outra 
previsão espantosa: em 2045 um único computador vai ser mais inteligente 
que toda a humanidade junta! A essa altura espero que você já tenha pelo 
menos uma noção básica de que muitas máquinas atualmente já possuem a 
capacidade de aprender (a famosa inteligência artificial), ou seja, a partir de 
programações básicas elas aprendem um determinado conhecimento e, por 
sua vez, podem inclusive te ensinar. Agora imagine onde esse mundo vai parar 
desse jeito!

E o que você tem a ver com isso? Bom, não é segredo para ninguém que 
a tecnologia está evoluindo cada vez mais rápido e nos levando para um futu-
ro desconhecido. A inteligência artificial veio para ficar e já começou a excluir 
centenas de milhares de pessoas do mercado de trabalho. E esse é um proble-
ma em escala global que vai afetar a economia de todos os países. Antes de 
continuar, que fique claro: 

• Isso não é algo que vai acontecer nos próximos 200 anos. É algo que já 
começou e vai se intensificar ainda mais nos próximos dez a 20 anos, 
ou seja, no ápice do seu ciclo produtivo, a época da vida que a socie-
dade presume que você deve estar ganhando mais dinheiro, de forma 
sólida e com uma carreira estável e segura (só que não!);

• Se você acha que somente os motoristas, frentistas e operadores de 
telemarketing serão substituídos por robôs, você está muito enganado! 
Professores, médicos, advogados e contadores também estão nessa 
lista. Quando estava estudando no Laboratório de Inovação da Uni-
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versidade de Harvard, acabei sendo convidada para assistir algumas 
aulas de Inovação para os alunos da Faculdade de Direito e adivinha 
só: esse foi o primeiro assunto no primeiro dia de aula! Nunca vou me 
esquecer quando o professor falou: “Vocês estão pagando caro para 
estar aqui e, por isso, têm de ser avisados agora que as máquinas irão 
substituir vocês. Uma das únicas saídas é vocês se tornarem os donos 
das máquinas e liderarem essa mudança”.

A maioria das pessoas sequer faz ideia do tamanho dessa ruptura tec-
nológica que está para acontecer. Diante de tantas transformações, a substi-
tuição de empregos por robôs e softwares tem sido tema de diversos estudos. 
Segundo Carl Frey e Michael Osborne (2013), 47% dos empregos terão desa-
parecido nos próximos 20 anos. Já para o Fórum Econômico Mundial (WORLD 
ECONOMIC ANNUAL MEETING, 2016), 65% dos alunos no ensino básico irão 
trabalhar com profissões que ainda não existem.

Se por um lado muitos empregos estão desaparecendo, muitos novos 
estão surgindo. Contudo, existe um ponto importante a ser considerado: du-
rante a Primeira Revolução Industrial, os trabalhadores da terra foram para as 
fábricas. Durante a automatização, os trabalhadores das fábricas foram para 
o setor de serviços. Agora, na Quarta Revolução Industrial que estamos viven-
do, para onde irão todos os profissionais que serão substituídos por robôs? 
Será que eles estarão preparados para a indústria de robótica, gamificação, 
inteligência artificial...?

 E será que você está preparado para o novo espírito do tempo? Ler esse 
texto já é um bom início. Se eu pudesse dar um conselho para você, estudan-
te de Comunicação, seria: não confie sua formação profissional em nenhum 
modelo educacional que pareça com uma fábrica, um presídio ou um quartel: 
onde todos sentam em fileira, recebem ordens e informações de um superior 
até o momento no qual toca um sinal. Aí então todos podem sair para tomar 
um sol e comer um lanchinho por 20 minutos para então voltar e continuar 
com o que estavam fazendo. Não é por acaso que esse modelo de educação 
foi feito para criar trabalhadores de fábrica, ou seja, não está preparado para 
a Quarta Revolução Industrial e, consequentemente, não está preparando 
você para se tornar um profissional do século XXI.

Aproveite matérias antenadas com esse novo espírito dos tempos e a 
disciplina de Planejamento e Gestão em Marketing é uma delas. A Universida-
de de Harvard oferece aos alunos de todos os cursos disciplinas focadas nes-
se novo espírito empreendedor e eu consegui pegar. Não só nas aulas, mas no 
Laboratório de Inovação da Universidade (o famoso iLab), tive a possibilidade 
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de ter diversos mentores que me ajudaram a aprender e a desenvolver as ha-
bilidades do profissional do futuro. E quais são elas? As dez principais são:

1. Resolver problemas complexos

2. Pensamento crítico

3. Criatividade

4. Liderança e Gestão de Pessoas

5. Trabalho em Equipe

6. Inteligência Emocional

7. Julgamento e Tomada de Decisões

8. Orientação a Serviços

9. Negociação

10. Flexibilidade Cognitiva 

Por isso, acredito que a experiência do empreendedorismo é tão impor-
tante: empreendendo você aprende a desenvolver todas essas habilidades 
de uma forma completamente prática que jamais esquecerá. E se for em uma 
startup melhor ainda, pois ainda tem o diferencial de estar trabalhando dire-
tamente com tecnologia e com tudo de novo que está surgindo por aí, como 
novas metodologias de desenvolvimento de ideias, negócios e, é claro: novos 
paradigmas em relação à vida.

Um dos meus preferidos é o mantra que todo startupeiro tem: “erre o 
mais rápido possível”. Startup é, por definição, um grupo de pessoas com uma 
ideia em busca de um modelo de negócio lucrativo e escalável. Então perceba 
que isso não é um negócio: é uma ideia em busca de se tornar um. E como 
chegar lá? Somente errando o mais rápido possível, afinal, é assim que se 
aprende rápido.

Aprender a abraçar o fracasso não é somente a condição necessária 
para se chegar ao sucesso. É requisito para a inovação. Thomas Edison, o in-
ventor da luz elétrica, pode ser considerado um dos primeiros startupeiros da 
humanidade e precursor da Revolução Tecnológica do século XX, ensina pelo 
seu próprio exemplo ao criar a bateria: a vitória veio somente após 25000 ten-
tativas! Entre o seu legado, estão nada mais nada menos do que a lâmpada 
elétrica, o fonógrafo, o microfone e outras 2329 patentes. Apesar disso, Edi-
son nunca deixou de enaltecer seus fracassos, inclusive agradecendo a cada 
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um deles dizendo: “Uma experiência nunca é um fracasso, pois sempre vem 
demonstrar algo”.

Aprender a errar o mais rápido possível não somente desenvolve uma 
alta tolerância ao fracasso, mas também propicia a adaptação - um dos re-
quisitos do profissional deste século, completamente inserido em um contexto 
de rápidas mudanças. Nesse ponto, concordo com o futurista Alvin Toffler, 
escritor norte-americano, doutor em Leis e Ciência, conhecido por seus livros 
sobre revolução digital e das comunicações. Toffler diz que o analfabeto do 
século XXI não será aquele que não sabe ler nem escrever, e sim aquele que 
não souber aprender a desaprender e a reaprender, ou seja, ter uma postura 
ativa de aprendizado e desenvolvimento pessoal perante a vida.

Seja bem-vindo ao mundo dos long life learners, caro estudante de Co-
municação! Desejo que você aprenda muito, empreenda muito, se desafie 
muito e seja um dos líderes condutores de todas essas mudanças desse novo 
mundo que se apresenta a nós!

A inovação e a cultura da inovação

É preciso ter sempre em mente que, mais cedo ou mais tarde, organiza-
ções e/ou pessoas se deparam com a necessidade de mudanças em suas prá-
ticas, processos de produção, rotinas ou gestão. Chega a hora de analisar “em 
profundidade os valores, crenças e padrões de comportamentos que guiam o 
dia a dia do desempenho organizacional” (MARTINS; MARTINS,2002, p.).

 “A inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detec-
tar oportunidades e tirar proveito delas” (TIDD; BESSANT, 2015). Seja qual 
for o nível da inovação, a tecnologia, sobretudo as chamadas Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs), têm um papel fundamental no processo. 
Elas com certeza estarão presentes, sobretudo quando as mudanças ocorrem 
em um ambiente globalizado e altamente conectado como o que vivemos. “A 
inovação é, em grande parte, caótica envolvendo falsos inícios, reciclando-se 
em etapas, becos sem saída, descontinuidades etc” (TIDD; BESSANT, 2015). 
E ainda, que a inovação não tem a ver com quanto você gasta, mas com as 
pessoas da organização com as quais você pode contar. 

A cultura pode representar uma barreira à inovação e afetar tanto a or-
ganização, quanto os seus colaboradores.  Cultura definida “como um proces-
so coletivo de construção da realidade, por meio de representação, que permi-
te que as pessoas vejam, interpretem e entendam a realidade compartilhada 
de forma semelhante (ou diferente, se compararmos)” (SCHULER,2009). O 
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sucesso depende muitas vezes do compartilhamento dessa visão coletiva. Já 
a cultura da inovação pode ser definida como:

(...) um contexto multidimensional que inclui a intenção de ser inovativo, 
a infra-estrutura que dá suporte à inovação, comportamento de nível 
operacional necessários a influenciar o mercado e a orientação de valor 
e o ambiente para implementar a inovação (DOBNI, 2008, p. 540).

Nem sempre as pessoas estão dispostas a mudar seus modos de ver a 
realidade, seus comportamentos e suas rotinas produtivas. A inovação costu-
ma representar uma ameaça pessoal e profissional. 

Elas colocam em xeque nossas confortáveis estruturas preestabeleci-
das de avaliação e de decisão, desestabilizando sensivelmente nosso 
quadro de referência. É sempre, no mínimo uma experiência incômoda. 
Ela exige, para ser bem vivida, a capacidade de construir rapidamente 
um novo quadro de referência, que venha em nosso socorro na interpre-
tação do vivenciado e no processo decisório de como atuar nele (SCHU-
LER 2009, p.249).

Dessa forma, todo processo de inovação exige dos colaboradores novos 
quadros de referência, novas atitudes e comportamentos. Portanto, exige dos 
gestores e líderes organizacionais habilidade e competências para conduzir 
as mudanças. Nesse cenário, a comunicação tem uma função primordial. E 
a comunicação “é a fase fundamental nesse processo, uma vez que a cultura 
se forma a partir do momento em que as pessoas se relacionam. Se elas se 
relacionam, estão comunicando (MARCHIORI,2006ª, p .79). A comunicação é 
estratégica para a organização, sobretudo quando se trata de novas práticas 
e novas rotinas produtivas. 
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Luiza Spínola Amaral1

A communication research e o nascimento do campo comunica-
cional: a guerra da informação 

O campo científico da comunicação, como se sabe, surge somente no 
início do século XX, como parte das estratégias de guerra2 e vinculado, justa-
mente, ao desenvolvimento técnico e industrial necessário para a produção e 
difusão massiva da informação. No âmbito das pesquisas norte-americanas, 
onde nasce essa ciência, o sentimento do medo dá a tônica da primeira teoria, 
a Teoria Hipodérmica ou das Balas Mágicas3, na qual o fenômeno da comu-
nicação de massas é pensado como meio para a manipulação social. Tendo 

1. Professora substituta, nas disciplinas de Teorias da Comunicação e Metodologia de Pesqui-
sa em Comunicação, da Universidade de Brasília (FAC/UnB). Doutora (2016) pelo curso de 
Comunicação e Semiótica da PUC-SP, com uma tese sobre ‘áudio-imagem’, na qual abor-
da questões vinculadas à imagem e ao corpo. Mestre (2011) pela mesma instituição, com 
uma dissertação sobre a crítica musical brasileira. É membro pesquisador do CISC (Centro 
Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia), sob supervisão do Prof. Dr. Norval Bai-
tello Junior; mantendo diálogo com outros dois grupos de pesquisa: Comunicação e Cul-
tura: Barroco e Mestiçagem, com foco na produção cultural da América Latina, sob super-
visão do Prof. Dr. Amálio Pinheiro; e do Centro de Estudos de Oralidade, sob supervisão da  
Prof. Dr. Jerusa Pires Ferreira.
2. Nesse sentido, pode-se dizer que a ciência da comunicação nasceu torta, já que direcio-
nada para fins bélicos. Importante ressaltar, também, que durante uma guerra são divulga-
das diversas notícias falsas, o que significa que, em paralelo à guerra propriamente dita, 
acontece uma outra guerra da informação (tal como se apresenta na cultura atual, fruto 
da profusão das mídias). Ademais, a própria designação ‘público-alvo’, surge como indício 
dessa relação basilar. Para saber mais sobre a relação entre comunicação e guerra, ver em: 
SANTOS, José Rodrigues dos. O que é Comunicação. Prefacio: Portugal, 2001.
3. O desenvolvimento da Teoria Hipodérmica, ou das Balas Mágicas, coincide com o período 
das duas guerras mundiais e com a difusão em larga escala das comunicações de massa, 
e representa a primeira reação que este último fenômeno provocou entre estudiosos das 
mais diversas áreas. A denominação “Hipodérmica” deriva da nomenclatura “Teoria das 
Agulhas Hipodérmicas”, pois achava-se que os meios de comunicação eram como agulhas 
que injetavam estímulos nas veias, de forma a provocar determinadas reações desejadas. 
Já o termo “Balas Mágicas” é uma adaptação do termo “Balas de Papel”, utilizado por Ge-
orge Creel, em referência à propaganda panfletária durante o período da Primeira Guerra. 
(In. SANTOS, 2001).

Sobre a Ciência da Comunicação e suas 
teorias: uma visão histórica e crítica sobre a 
formação do campo científico
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como objeto de análise as propagandas de guerra, os pesquisadores, aqui, 
buscavam comprovar que o indivíduo, submetido aos estímulos das propa-
gandas, podia apenas responder sem oferecer resistência.4 No entanto, não 
se levava em conta as fragilidades sociais impulsionadas por uma guerra, ou 
seja, o contexto histórico e social que tornava as pessoas mais suscetíveis às 
propagandas e seus efeitos.

 Não demorou, portanto, para que a ideia simplória dos fenômenos co-
municativos como mera relação linear de estímulo-resposta, fosse logo supe-
rada. O famoso esquema lasswelliano marca, justamente a passagem para as 
teorias posteriores e fundamenta a subsequente evolução da communication 
research, na medida em que sistematiza os elementos específicos do ato de 
comunicação, delimitando suas diferentes áreas de pesquisa5.

No entanto, manteve ainda a perspectiva linear do modelo anterior, pro-
pondo uma sistematização que tornava inviável a abordagem global dos fe-
nômenos comunicativos e que, ademais, não levava em consideração uma 
série de outros elementos que se incluem aí. De toda forma, a partir de então 
abriu-se um caminho para o estudo da audiência, fundamental para o prosse-
guimento dessas pesquisas. 

Foi, então, a partir de três vertentes distintas, embora em muitos aspec-
tos sobrepostas e interligadas, que se deu a superação da Teoria Hipodérmica: 
a primeira e a segunda – orientadas em abordagens empíricas do tipo psicoló-
gico-experimental e de tipo sociológico6, verificavam, respectivamente, ques-

4. O entendimento da ação comunicativa como relação causal de estímulo e resposta sur-
giu influenciado pelos conceitos básicos da psicologia behaviorista, então em moda. E de-
monstra, sob outra perspectiva, que a ciência da comunicação já nasce fundamentada no 
cruzamento das mais diversas vertentes disciplinares. (In. SANTOS, 2001).
5. O já famoso paradigma de Lasswell, que ainda hoje fundamenta grande parte dos es-
tudos sobre a comunicação de massas, constitui uma das primeiras sistematizações dos 
problemas comunicacionais, a partir de cinco interrogações fundamentais e que corres-
pondem a cinco diferentes campos de pesquisa na área: Quem? (Comunicador/Estudos de 
Controle) -> Diz o quê? (Mensagem/Análise de Conteúdo) -> Em que Canal? (Meio/Análise 
do Meio) -> A Quem? (Receptor/Estudo de Audiência) -> Com que Efeito? (Efeito/Análise 
dos Efeitos).
6. Aqui nos referimos: 1) à Abordagem Empírico-experimental ou da Persuasão, que se de-
senvolve a partir dos anos de 1940, derivada do âmbito de estudos da psicologia experi-
mental, e que estuda fatores relativos à mensagem e à audiência, na busca por estraté-
gias persuasivas; 2) à Abordagem Empírica ou dos Efeitos Limitados, que se desenvolve no 
mesmo período, porém, centrada em abordagens empíricas de tipo sociológico e voltadas 
para os fenômenos das campanhas eleitorais, que revelam a presença e importância do 
líder de opinião e dos diferentes níveis de comunicação, no que concerne à formação da 
opinião pública.
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tões centradas na mensagem e na audiência pela busca de estratégias persu-
asivas; e questões respeitantes às relações sociais, que contribuíam de forma 
significativa para a formação da opinião pública, mediando as mensagens 
divulgadas pelas mídias de massa, entendidas, então, como influenciadoras 
da opinião pública. A terceira vertente, representa a abordagem funcional à 
temática dos meios de comunicação no seu conjunto, e se fundamenta, a ní-
vel sociológico geral, no estrutural funcionalismo7. Historicamente, o seu sur-
gimento coincide com o momento no qual as mídias de massa começaram a 
desempenhar um papel fundamental na integração e conservação da estru-
tura social.

A famosa Escola Funcionalista acentua, portanto, em detrimento dos 
efeitos, a explicitação das funções exercidas pelas mídias nos sistemas so-
ciais modernos8. Se alimentando de conceitos do nascente estudo da ciberné-
tica9, a dinâmica social é analisada como um organismo, ou sistema10, cujas 
diferentes partes desempenham funções de integração e manutenção, de for-
ma a regular seu equilíbrio e estabilidade. Assim, a regulação dos fenômenos 
sociais provém das relações funcionais que os indivíduos e os subsistemas 

7. A estrutura conceitual que permite identificar em termos funcionais as relações entre a  
mídia e a sociedade foram descritas por C. R. Wright, em 1959, por ocasião do IV Congres-
so Mundial de Sociologia, e é assim apresentada por Mauro Wolf (2009): com relação à 
mídia, o objetivo é articular: 1) as funções e 2) as disfunções, 3) latentes e  4) manifestas, 
das transmissões 5) jornalísticas, 6) informativas, 7) culturais, 8) de entretenimento, com 
relação 9) à sociedade, 10) aos grupos, 11) ao indivíduo, 12) ao sistema cultural.
8. Compreende-se aqui que para cada função manifesta, evidencia-se uma disfunção la-
tente, apresentadas a seguir: 1) Vigilância/Controle, manipulação da opinião pública; 2) 
Mobilização/Conformismo, apatia social; 3) Coesão Social/Padronização e uniformização 
de comportamentos; 4) Diversão/Rebaixamento do gosto popular e estético.
9. Importante ressaltar, aqui, que a ciência cibernética teve origem sob influência das ci-
ências biológicas e matemáticas, sobretudo a Teoria Matemática da Informação, extraindo 
daí os conceitos de informação e dos sistemas de codificação e decodificação de sinais. 
Percebam: “o surgimento da noção de ‘informação’ é indissociável das pesquisas dos bió-
logos. Quando Shannon formula sua teoria matemática da comunicação, o vocabulário da 
informação e do código acaba de ser introduzido de maneira notável na biologia.” (MATTE-
LART, 2000, p. 61).
10. Ainda segundo Armand e Michèle Mattelart (2000), as bases da “teoria dos sistemas” 
foram lançadas pelo biólogo, Ludwig von Bertalanffy, em 1933. E prosseguem, acerca do 
seu trabalho: “uma teoria cujos princípios forneceram um instrumento de ação mobilizado 
para fins estratégicos durante a Segunda Guerra. Bertalanffy utiliza o termo ‘função’ vin-
culando-o aos ‘processos vitais ou orgânicos à medida que contribuem para a manutenção 
do organismo’. O sistemismo e o funcionalismo partilham, pois, um mesmo conceito funda-
mental, o de função, a indicar o primado do todo sobre as partes” (p.62). Aqui, os autores 
não apenas revelam a lógica sistêmica e funcional que fundamenta a Teoria Funcionalista, 
como reforçam a relação que se estabelece entre o desenvolvimento científico da comuni-
cação e o pensamento estratégico de guerra.
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(dentre os quais, a mídia) ativam no seu conjunto.  A crítica que se estabelece, 
diz respeito, então, a essa visão sistêmica e funcional da sociedade, que dei-
xa de ser entendida como um meio para se procurar atingir as finalidades dos 
indivíduos, já que são estes, na medida em que exercem suas funções, que se 
tornam meio para se procurar atingir os fins da sociedade e da sua manuten-
ção autorregulada. Assim, segundo autores com Talcott Parsons (apud WOLF, 
2009, p. 52) os seres humanos surgem como “drogados culturais”, que agem 
segundo o estímulo de valores sociais interiorizados, que regulam suas vidas. 

Além disso, o problema da “disfunção narcotizante” é também salien-
tado pelos pesquisadores dessa corrente, e diz respeito ao que a exposição 
excessiva a grandes quantidades de informação pode provocar. Assim, decla-
ram P. Lazarfeld e R. Merton, ainda no ano de 1948:

É definida disfunção em vez de função, partindo-se do princípio de que 
seja contrário ao interesse de uma sociedade moderna ter grandes mas-
sas de população politicamente apáticas e inertes [...]. O cidadão inte-
ressado e informado pode sentir-se satisfeito com tudo o que sabe, sem 
se dar conta de que se abstém de decidir e de agir. Em suma, ele consi-
dera o seu contato mediato com o mundo da realidade política, a leitura, 
o ato de ouvir o rádio e a reflexão como um sucedâneo da ação. Chega 
a confundir o conhecimento dos problemas com o fazer algo a propósito 
[...]. É evidente que os meios de comunicação de massa melhoraram o 
grau de informação da população. E, no entanto, pode ser que, inde-
pendentemente das intenções, a expansão das comunicações de mas-
sa esteja desviando as energias humanas da participação ativa para 
transformá-las em conhecimento passivo (apud WOLF, 2009, p. 57).

A partir da citação acima, pode-se pensar que, passadas mais de seis 
décadas e diante da profusão das mais diversas mídias como parte funda-
mental da vida contemporânea, o excesso de informação ao qual estamos 
submetidos tornou-se tão evidente quanto problemático. De tal forma que se 
pode pensar que a profusão da informação mais tem contribuído para a de-
sinformação do que para a formação do público. Ademais, se passarmos da 
análise estritamente funcional para a qual pouco importava a estrutura eco-
nômica que garantia a sustentação do subsistema das mídias, e passarmos 
para uma análise funcional de ordem institucional e proprietária dos meios, 
pode-se dizer, ainda em conformidade com autores citados acima, que a mí-
dia terminou por estimular o conformismo social. Percebam: 
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Visto que são sustentados pelas grandes empresas inseridas no atual 
sistema social e econômico, os meios de comunicação de massa contri-
buem para manter esse sistema [...]; o impulso que leva ao conformismo 
e é exercitado pelos meios de comunicação de massa deriva não apenas 
do que é dito, mas sobretudo do que é ocultado. (...). Os meios de comu-
nicação comercializados ignoram os objetivos sociais quando estes se 
chocam com a vantagem econômica [...]. Ao ignorar sistematicamente 
os aspectos controversos da sociedade, a pressão econômica impulsio-
na em direção ao conformismo (apud WOLF, 2009, p. 58).

Talvez não fosse nem mesmo necessário frisar que o equilíbrio financeiro 
e econômico que garante a estabilidade do subsistema das mídias apresenta 
uma imbricação cada dia mais estreita com a estrutura econômica e produti-
va das sociedades capitalistas de consumo. De tal forma que, hoje, pode-se 
pensar que as disfunções da mídia se tornaram mais evidentes do que as suas 
possíveis funções sociais, transformando cidadãos em consumidores.

Nesse sentido, embora as pesquisas administrativas norte-americanas 
revelem operações metodológicas absolutamente válidas para a resolução de 
problemas de ordem prática, estrutural e funcional, colocando a comunicação 
como um serviço a ser utilizado pelas agências administrativas, públicas ou 
privadas, ou seja, como instrumento para se alcançar determinados objetivos 
(sejam eles, a venda de mercadorias, a formação intelectual da população ou 
a melhoria da compreensão das políticas governamentais, por exemplo)11; por 
outro lado, negligenciam a dinâmica histórica e a estrutura econômica e ideo-
lógica que fundamentam a manutenção dos sistemas midiáticos. 

Escola de Frankfurt, teoria crítica e indústria cultural

O estudo crítico com relação às mídias começa, então, no âmbito das 
pesquisas europeias, fundamentado, sobretudo, pela crítica marxista. Aqui, a 
economia é definida como sendo a infraestrutura das sociedades capitalistas 
e a ideologia, como a superestrutura. Assim, a relação entre o sistema das mí-
dias e a perpetuação da lógica do mercado que sustenta o sistema econômico 
capitalista passa a ser destacado com mais ênfase.

11. Para diferenciar as produções midiáticas elaboradas no âmbito dos regimes estatais 
daquelas produzidas nos sistemas liberais, sobretudo no que diz respeito à importância 
da concorrência entre ambas e aos seus diferentes objetivos, respectivamente, formação 
intelectual e venda de produtos, ver em: MORIN, Edgar. Cultura de Massas no Século XX: 
espírito do tempo 1: Neurose. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011.
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Uma das principais escolas que trabalhou na elaboração de uma teoria 
crítica nesse sentido foi a já bastante conhecida Escola de Frankfurt12, centro 
da principal crítica marxista às teorias empíricas e experimentais americanas. 
Com a introdução do conceito de indústria cultural13, os intelectuais dessa 
corrente identificaram o ponto principal que inviabilizou a revolução das mas-
sas proletárias. Por meio dela, a classe dominante conseguiu modelar e con-
dicionar a classe operária que, por sua vez, passou a aderir acriticamente aos 
valores e à ideologia, difundidos por ela. 

É em torno dessa temática, portanto, que se desenvolve a pesquisa dos 
frankfurtianos. Em suas análises sobre a produção da indústria cultural, o ob-
jetivo torna-se o de revelar como esta termina por perpetuar a lógica econô-
mica, promovendo a integração ideológica da sociedade em função do consu-
mo, da padronização e da alienação. Se buscarmos por uma definição, então 
pode-se dizer que se trata da cultura produzida para o consumo das massas, 
e que atende às necessidades de valor de troca (do seu produtor) e de uso (do 
seu consumidor). Transformada em mercadoria, a cultura perde, assim, sua 
característica de cultura para ser meramente um valor de troca.

Organizada no contexto das relações capitalistas de produção, lançada 
no mercado e sendo por ele consumida, a produção artística e cultural deixa 
de ser a expressão de genialidade, do sofrimento, da angústia de um produtor 
(artista, poeta, escritor) para ser um bem de consumo coletivo destinado à 
venda, sendo avaliado segundo sua lucratividade ou aceitação de mercado e 
não pelo seu valor estético, filosófico, literário intrínseco.

Concebida e organizada para preencher funções sociais específicas, a 
indústria cultural tem a função de ocupar o espaço do lazer que resta ao ope-
rário e ao trabalhador assalariado, depois de um longo dia de trabalho, a fim 
de recompor suas forças para voltar a trabalhar no dia seguinte, sem lhe dar 

12. A Escola de Frankfurt foi criada em 1922 a partir de uma semana de estudos marxistas, 
no Instituto de Pesquisa Social vinculado à Universidade de Frankfurt, mas foi oficialmente 
aberta em 1923. Tornou-se um centro significativo nos estudos sociológicos da moderni-
dade a partir na nomeação de Max Horkheimer para o cargo de diretor em 1930, quando o 
Instituto começou a elaborar sua ‘Teoria Crítica’. Com a ascensão do nazismo, o Instituto, 
cujos pesquisadores eram em sua maioria judeus, foi obrigado a fechar e seus integrantes 
a instalarem-se em outros países, tendo sido reaberto somente em 1950. (In. WOLF, 2009, 
p.72).
13. O conceito de ‘indústria cultural’ foi elaborado por Max Horkheimer e Theodor Adorno 
e apresentado no famoso artigo “Dialética do Iluminismo” em 1942. A expressão surge no 
intuito de rebatizar o termo ‘cultura de massas’ e eliminar a interpretação recorrente de que 
se tratava de uma cultura nascida espontaneamente das próprias massas, como forma 
contemporânea de arte popular.



52

trégua para pensar sobre a realidade em que vive. O sujeito, cercado por essa 
cultura opressora e de qualidade duvidosa, estandardizada e estereotipada, 
perde o poder de decisão autônomo e adere acriticamente aos valores que lhe 
são impostos14. 

Com isso, a indústria cultural não apenas provoca o alienamento social, 
como cria a ilusão de felicidade nos indivíduos, exclui o tempo para o pensa-
mento e o convívio social, apresenta o consumo como caminho para a rea-
lização pessoal e passa a ser fundamental para a sobrevivência do sistema 
social. Assim, concluímos nas palavras de Adorno: “o consumidor não é sobe-
rano, como a indústria cultural gostaria de fazer crer, não é o seu sujeito, mas 
o seu objeto” (apud Wolf, 2009, p. 77).

A Escola Sociológica Francesa e os estudos da mídia: entre a siste-
matização complexa de Edgar Morin e a análise semiológica de Roland 
Barthes 

No âmbito de estudos franceses, foi então Edgar Morin quem introdu-
ziu o conceito de indústria cultural15. Quando a Escola Sociológica francesa 

14. Nesse sentido, se percebe novamente a ação manipuladora dos meios de comunica-
ção de massa, tal como foi sugerido rudimentarmente pela Teoria das Balas Mágicas. No 
entanto, no contexto da Teoria Crítica, o que se ressalta é que a força da estrutura social 
é desproporcionalmente superior à de cada indivíduo. Assim, ao ser bombardeado insis-
tentemente pela indústria cultural, sua vontade e resistência são destruídas, alterando sua 
própria individualidade.
15. Segundo o próprio autor, e ressaltando a perspectiva cultural de sua abordagem, o  ter-
mo ‘indústria cultural’ é o equivalente cultural dos termos ‘sociedade industrial’ ou ‘socieda-
de de massa’ (mass-society) e designa a cultura “produzida segundo as normas maciças da 
fabricação industrial; propagada pelas técnicas de difusão maciça (os mass-media); desti-
nando-se a uma massa social, isto é, um aglomerado gigantesco de indivíduos compreen-
didos aquém e além das estruturas internas da sociedade (classes, família, etc)” (MORIN, 
2011, p. 4). E acerca da abrangência antropológica do seu conceito de cultura, prossegue: 
“uma cultura constitui um corpo complexo de normas, símbolos, mitos e imagens que pe-
netram o indivíduo em sua intimidade, estruturam os instintos, orientam as emoções. Essa 
penetração se efetua segundo trocas mentais de projeção e de identificação polarizadas 
nos símbolos, mitos e imagens da cultura como nas personalidades míticas ou reais que 
encarnam os valores (os ancestrais, os heróis, os deuses). Uma cultura fornece pontos de 
apoio imaginários à vida prática, pontos de apoio práticos à vida imaginária” (MORIN, 2011, 
p. 5). Assim, pode-se dizer que o imaginário configurado pela indústria cultural, difundido 
maciçamente pelas mídias, passa a direcionar o imaginário social. Trata-se, em suma, de 
um segundo tipo de industrialização, “ a que se processa nas imagens e nos sonhos”, e de 
uma segunda forma de colonização, “que passa a dizer respeito à alma” (MORIN, 2011, p. 
3), no qual a técnica não mais se volta unicamente à organização exterior, mas penetra, 
por meio de suas imagens, mitos e símbolos, no domínio interior do homem, derramando 
aí suas mercadorias culturais (amores e medos romanceados, os fatos mais diversos do 
coração e da alma). 
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se fundou16, propunha, por um lado, uma área de reflexão e interesse oposto 
e crítico à abordagem sociológica norte-americana, e, por outro, a adoção 
de uma perspectiva antropológica capaz de ressaltar os elementos mais rele-
vantes na relação que se estabelece entre o consumidor e o objeto de consu-
mo, impulsionados pela cultura moderna. No intuito, em suma, de resolver o 
atraso dos estudos franceses em uma área dominada pala pesquisa funcional 
americana, o programa elaborado nessa escola propunha uma abordagem 
cultural e transdisciplinar para tratar das relações entre a sociedade global e 
as comunicações de massa, definindo a nova forma de cultura das socieda-
des contemporâneas.

Nesse contexto, enquanto Morin apresentava o método da totalidade na 
sua abordagem sobre a cultura de massa17, Roland Barthes, que se situava 
na órbita do estruturalismo, se concentrava, por meio de pesquisas sobre o 
estatuto simbólico dos fenômenos culturais, na elaboração de uma ciência da 
cultura de inspiração semiológica. Na sua obra sobre as mitologias contem-
porâneas18, o autor lança mão das distinções entre significante/significado e 
entre denotação/conotação, para demonstrar como funciona o mito na socie-
dade contemporânea, sistematizando sua desmontagem, ou desmistificação. 

Trata-se de uma teoria semiológica dos mitos, presentes nas mais diver-
sas mídias, e que o autor define como linguagens conotadas, revelando suas 
implicações ideológicas. Os mitos contemporâneos seriam, em suma, uma 
linguagem naturalizada pela cultura moderna, carregada de valores secun-
dários a propagar a ideologia pequeno-burguesa. Assim, e de modo bastante 
diverso da descrição da significação das análises funcionalistas, o projeto se-

16. Nos referimos aqui ao Centro de Estudos das Comunicações de Massa (CECMAS), fun-
dado em 1960 no interior da Escola Prática de Altos Estudos de Paris, por iniciativa de Geor-
ges Friedmann, em torno do qual se reuniram Edgar Morin e Roland Barthes, dentre outros, 
na proposição de uma teoria culturológica das mídias. Por isso, a teoria desenvolvida nessa 
escola é também conhecida como teoria culturológica (In. MATTELART, 2000).
17. Nas palavras do autor, “o método da totalidade engloba o método autocrítico porque 
tende não só a encarar um fenômeno em suas interdependências, mas, também, a encarar 
o próprio observador no sistema de relações. (...). A objetividade a ser alcançada é a que 
integra o observador na observação. (...). O método da totalidade deve ao mesmo tempo 
evitar o empirismo parcelado, que, isolando um campo da realidade, acaba por isolá-lo 
do real, e as grandes ideias abstratas que, como as vistas televisionadas de um satélite 
artificial, só mostram um amontoado de nuvens acima dos continentes. É preciso seguir a 
cultura de massa no seu perpétuo movimento da técnica à alma humana, da alma humana 
à técnica, lançadeira que percorre todo o processo social” (MORIN, 2011, p. 10-11).
18. Nos referimos aqui à obra Mitologias (2007), de Roland Barthes, publicada, pela primei-
ra vez, no ano de 1957.
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miológico evidenciava o significado, presente em sentido conotativo, a partir 
do interesse pelo sistema subjacente às aparências manifestas. 

Quando a antropologia passa, por fim, a ser incluída no âmbito das pes-
quisas comunicacionais, sobretudo no intuito de ressaltar elementos vincula-
do às trocas simbólicas dos processos culturais19, abre-se um caminho para 
que a ciência da comunicação inclua o homem, em toda sua dimensão sen-
sível e corpórea, como parte desse processo. Não apenas o homem racional, 
capaz de se relacionar com seu entorno através da razão (homo sapiens sa-
piens), mas também o ser humano sensível, emocional, irracional e imaginan-
te (homo sapiens demens)20, que se afeta, se modifica e se molda a partir do 
ambiente em que vive. 

Sob esta perspectiva, supera-se o entendimento linear e funcional do 
ato comunicativo, e passa a se levar em conta o processo de retroação do 
ambiente cultural (das mídias) no espaço íntimo dos indivíduos. Isso significa, 
ainda em consonância com Morin (1991), que somos seres simultaneamente 
biológicos e individuais, sociais e culturais.

Por meio da cultura, a sociedade se insere no indivíduo, da mesma for-
ma que o indivíduo se encontra inserido na sociedade. Assim, indivíduos e 
sociedade estão inseridos um no outro, se parasitando mutuamente. Por um 
lado, os indivíduos são coprodutores das sociedades, que existem em função 
de suas interações; por outro, as sociedades, com suas leis, normas, mitos 
e símbolos, retroagem nos indivíduos, modelando e integrando suas ações e 
desenvolvimento. Os homens, portanto, são também possuídos por ideias e, 
de forma geral, pela cultura na qual estão inseridos. 

Assim, se o desenvolvimento tecnológico das mídias levou, segundo 
Flusser (2010), a criação de um novo ambiente de imagens, as imagens téc-
nicas, não seria necessário pensar de que forma tais imagens retroagem nos 
indivíduos? E de que modo essas mesmas imagens, ou imaginário da mídia, 
afetam as relações sociais?

19. Nesse sentido, entendemos também a Semiótica (enquanto ciência da significação) 
como uma espécie de ciência antropológica.
20. As denominações ‘homo sapiens sapiens’ e ‘homo sapiens demens’ são utilizadas por 
Edgar Morin para designar um ser subjetivo, cujas relações com o mundo objetivo são sem-
pre incertas, ou seja, estabelecidas pelas vias da razão, mas, também, da loucura, da ilu-
são e da confusão, que caracterizam seu lado ‘demens’. Com isso, o autor ressalta o fato 
dos sentimentos e emoções serem não apenas parte, mas necessários ao desenvolvimento 
da racionalidade e do conhecimento humano. In: Morin, E. (2000). Dos demônios. Atelier 
ao vivo do pensamento de Edgar Morin. São Paulo: SESC. E, também, Morin, E. (1991). O 
paradigma perdido: a natureza humana. Portugal: Publicações Europa-América, Ltda.
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Apresentação da Escola de Berlim: para uma teoria da mídia, da 
imagem e da comunicação

Para finalizar essa apresentação histórica das teorias da comunicação, 
e no intuito de incluir uma contribuição para a área, pode-se delinear, a partir 
das pesquisas de Norval Baitello Júnior, uma outra e mais contemporânea 
escola alemã, que se desenvolve no interior da Universidade Livre de Berlim, 
a partir de finais da década de 1960, e que denominamos Escola de Berlim. 
O pensamento e alguns autores como Harry Pross21, Ivan Bystrina22, Vicente 
Romano23 e Dietmar Kamper24, como se revela na teoria da mídia e da imagem 

21. Harry Pross (1923 – 2010) era jornalista, cientista político, escritor e ensaísta. Se formou 
pela Universidade de Heidelberg, com dupla habilitação nas áreas de psicologia e ciência 
política. Na Ciência Política foi aluno de Alfred Weber (irmão mais velho de Max Weber), 
sociólogo da cultura, que foi também professor de Norbert Elias. Na Psicologia, estudou, ao 
lado de Dieter Wyss, com Viktor von Weizsäcker, médico e professor no curso de Psicologia, 
propositor de uma medicina antropológica, sendo um dos pioneiros na elaboração de uma 
teoria denominada ‘Gestaltkreis’ (literalmente, forma do círculo, ou teoria do círculo), na 
qual a patologia do paciente era analisada em consonância com o seu ambiente cultural. 
Assim, um sintoma, numa situação de saúde patológica, não era considerado apenas um 
sintoma, mas consequência de uma outra causa, que também deveria ser levada em con-
sideração na análise das patologias. Depois de formados, Wyss se tornou um importante 
psicólogo e pesquisador, e Harry Pross, um importante jornalista e radialista, tendo sido, 
inclusive, redator chefe na rádio Brehmen, uma das mais respeitadas emissoras alemãs. 
Durante finais da década de 1960 e começo de 1970, Pross assume a direção da Faculdade 
de Comunicação da Universidade Livre de Berlim. Depois de se aposentar, promove os Se-
minários do Celeiro, reunindo pensadores os mais diversos para debaterem sobre os temas 
da mídia. Norval Baitello Júnior, que durante seus anos de doutorado em Berlim assistiu 
os dois últimos cursos de Pross na Universidade, foi convidado para participar do último 
Seminário do Celeiro.  
22. Ivan Bystrina (1924 - 2004) nasceu na então Tchecoslováquia, onde estudou Ciência 
Jurídica. Depois, conseguiu bolsa para fazer o seu doutoramento em Ciência Política e Te-
oria do Estado, em Moscou, onde conheceu um grupo de semióticos russos, dentre os quais 
V. V. Ivanov, com quem trabalhou intensamente. Quando terminou o doutorado, voltou para 
o seu país, onde se tornou vice-presidente da Academia de Ciência. Com a Primavera de 
Praga, foi exilado e se mudou para Berlim. Bystrina foi apresentado por Lev Kopelev para 
Harry Pross, que o convidou a dar aulas na Faculdade de Comunicação da Universidade 
Livre, na qual, juntos, criaram o Instituto de Comunicação e Semiótica, entre 1968 e 1969.
23. Vicente Romano (1935 - 2014) foi um professor, tradutor, escritor e intelectual espanhol 
que estudou na Alemanha com Harry Pross, e que se tornou seu amigo e o principal tra-
dutor de suas obras para a língua espanhola. A partir do pensamento de Pross, portanto, 
Romano (2004) elabora a noção de ‘ecologia da comunicação’.
24. Dietmar Kamper (1936 - 2001) foi filósofo e sociólogo do corpo, formado em Educação 
Física (1959) e com Doutorado em Filosofia (1963). De 1972 até 1979, foi professor no de-
partamento de Ciências da Educação na Universidade de Marburg. A partir de 1979, passou 
a integrar o corpo docente do departamento de Sociologia da Universidade Livre de Berlim, 
na qual ministrou o curso de Sociologia da Cultura, e fundou o Centro de Pesquisas em 
Antropologia Histórica. Talvez pela sua formação bastante heterodoxa, durante os anos 
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desenvolvida por Baitello Júnior, é fundamental para a concepção de comuni-
cação e cultura dessa corrente25. Também partindo de uma transversalidade 
disciplinar, e de uma definição bem mais abrangente e complexa do que a 
tradicional abordagem funcionalista, Harry Pross (1987) desenvolve uma te-
oria da mídia que se fundamenta na seguinte afirmação: toda comunicação 
começa e termina no corpo26.

Partindo dessa perspectiva, novos caminhos são abertos para a aborda-
gem dos fenômenos comunicativos. Primeiramente, muda-se do paradigma 
tecnológico para aquele, digamos, antropológico e cultural.  Depois, verifica-
-se a inclusão do corpo com sua sensorialidade, percepção e atividade ges-
tual performática como parte significativa desses estudos. E, por último, trata 
da comunicação social não como mera transmissão de informação, mas como 
estrutura simbólica de poder, que garante a sincronização social.  Acerca do 
que significa, então, essa sincronização social, nos explica Romano que: 

O entrelaçamento social começa com a sincronização dos sujeitos, pois 
sem biotempo simultaneamente gasto não se pode organizar a ação co-
mum. E vice-versa, quanto mais ação comum se converte em regra, tan-
to mais biotempo subjetivo se sincroniza27. 

em que deu aulas, Kamper organizou diversos simpósios absolutamente transdisciplinares, 
promovendo o diálogo entre as mais diversas áreas do conhecimento, dentre as quais a 
filosofia, a antropologia, a biologia, a sociologia, a medicina, a história... Além disso, possi-
bilitou com esses encontros, sobretudo através da presença de intelectuais notáveis como 
Edgar Morin, Michel Serres, Jean Baudrillard, Jean-Pierre Vernant, etc. que o pensamento 
francês permeasse a rígida tradição filosófica alemã, promovendo a transdisciplinaridade 
e a internacionalização dos temas tratados. Embora trabalhassem na mesma universidade, 
em departamentos diferentes, Kamper só veio a conhecer Harry Pross por intermédio de 
Norval Baitello Júnior que, sendo amigo de ambos, possibilitou o encontro.
25. Para complementar a fundamentação teórica que ampara a teoria da imagem a da mí-
dia desenvolvida por Baitello Júnior, se faz necessário citar ainda os trabalhos elaborados 
por Aby Warburg, Vilém Flusser e Hans Belting. No entanto, no intuito de priorizar o estudo 
da mídia e apresentar apenas os conceitos centrais vinculados a essa escola, preferimos 
não aprofundar nos trabalhos dos autores aqui citados.
26. Na sua teoria da mídia, Harry Pross (1987) propõe uma tipologia tripla dos processos de 
mediação, assim denominados: comunicação primária, comunicação secundária e comu-
nicação terciária. Segundo o autor, na comunicação primária, os participantes só contam 
com os recursos de seu próprio corpo (os sons e ruídos naturais, os gestos e a performance, 
os odores naturais). Já no caso das mediações secundárias, no intuito de nos comunicar-
mos com um número maior de pessoas, nos servimos dos suportes, como nas pinturas 
rupestres, nos impressos contemporâneos, nas roupas. Com os meios terciários, todos os 
participantes precisam contar com aparatos eletrônicos para que o ato comunicativo se 
estabeleça, como no caso do rádio, da tevê a das redes de computadores.
27. Tradução livre de: “el entrelazamiento social empieza con la sincronización de los suje-
tos, pues sin biotiempo simultaneamente gasto no se puede organizar la acción común. Y 
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 É, portanto, com uma percepção crítica que o autor enfatiza questões 
referentes à colonização do biotempo dos indivíduos frente à onipresença das 
mídias nas culturas atuais, propondo uma ‘Ecologia da Comunicação’ (2004), 
no intuito de restabelecer o lugar do corpo em tais estudos, de tal forma que 
uso das mídias não se sobreponha, ou predomine, sobre as formas de contato 
interpessoais.

Já Dietmar Kamper, que nos últimos anos de sua pesquisa apontava para 
uma sociologia do corpo e da imagem na cultura da mídia, apresentava com 
seus trabalhos um diagnóstico, no mínimo preocupante, sobre o padecimento 
dos olhos. Assim, com sua sua teoria da fantasia, diferenciava o imaginário, 
no sentido de imaginário da mídia, da imaginação, enquanto imagens prove-
nientes das experiências sensíveis do corpo; no intuito de nos alertar sobre a 
colonização da imaginação pelo imaginário da mídia28. Segundo Kamper, por-
tanto, mas nas palavras de Norval Baitello Junior, “a ‘força visionária’ passa a 
ser – cada vez mais – possível apenas fora dos sistemas de visão” (BAITELLO, 
2005, p. 86)29.

Assim, a perda da capacidade de apelo das imagens visuais evidenciada 
por Kamper, passa a ser um dos temas trabalhados por Norval Baitello Júnior, 
no seu estudo sobre a imagem midiática. O problema, segundo a explicitação 
do autor, é que “a inflação e a exacerbação das imagens agrega um desvalor 
à própria imagem, enfraquecendo sua força apelativa e tornando os olhares 
cada vez mais indiferentes, progressivamente cegos” (BAITELLO, 2005, p. 85).

A cegueira descrita por Baitello, ou a “hipertrofia dos olhos” de Kamper, 
provém de uma rarefação no potencial simbólico das imagens, capaz de sen-

viceversa, cuanta más acción común se convierta em regla, tanto más biotiempo subjetivo 
se sincroniza” (ROMANO, 1993, p. 34).
28. A teoria da fantasia proposta por Kamper revela uma estrutura em quiasma, na qual 
confluem interior e exterior, cuja contraposição parece fundamental para a percepção e 
produção de imagens pelo homem. No entanto, requisitados incessantemente, os olhos so-
frem pela rotina do “padecimento”, o que impossibilita o desdobramento da visão empírica 
numa visão onírica, designada pelo autor como ‘força visionária’ ou ‘imaginativa’, capaz de 
estabelecer uma relação viva entre o sujeito, as imagens e suas referências culturais. Ver 
em: KAMPER, Dietmar. Fantasia. Biblioteca Digital do CISC. Disponível em: <www.cisc.org.
br>. Acesso em: 29 abr. 2018. (texto extraído do livro “Cosmo, Corpo, Cultura. Enciclopedia 
Antropologica”. A cura di Christoph Wulf. Ed. Mondadori. Milano. Italia. 2002).
29. A publicidade, faz muito tempo, já descobriu que o apelo aos outros sentidos, fora dos 
sistemas da visão, pode ser muito eficaz na sedução de um público. Por isso, muitas vezes, 
faz uso de marcas sonoras ou mesmo olfativas, como no caso de algumas lojas, cujos es-
paços interiores são perfumados, para criar, muito além uma identidade visual ou acústica, 
uma marca olfativa.
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sibilizar o homem como acontece nas imagens de culto ou da arte30. E é jus-
tamente nesse ponto que se encontra a subversão do tradicional processo da 
antropofagia cultural: a visão cansada, ou hipertrofiada, torna-se incapaz de 
devorar as imagens, o que significa que são estas, por sua vez, as quais so-
brevivem do olhar da audiência, que passam, então, a devorar os corpos, ou o 
tempo de vida, de seus espectadores (voyeurs). Esse é, em suma, o processo 
iconofágico, apresentado por Baitello Júnior.

Entendendo que o pensamento dessa escola se expande até o Brasil - 
sobretudo por meios dos trabalhos de Norval Baitello Júnior e da criação do 
CISC (Centro interdisciplinar de Semiótica da Cultura), em 1992, que possibi-
litou a vinda e o diálogo constante entre os seus pesquisadores e os autores 
supracitados -, pode-se dizer que, aqui, novos conceitos foram sendo elabo-
rados para o entendimento comunicacional, dentre os quais o de vínculo e o 
de ambiente. Tais conceitos visam superar a tradicional noção dos fenômenos 
comunicativos como mera transmissão de informação, para propor um enten-
dimento mais complexo de ditos fenômenos. Segundo Malena Contrera, em 
referência a Baitello Júnior, “vincular significa ter ou criar um elo simbólico ou 
material, construir um espaço comum, a base primeira para a comunicação”. 
E conclui:

É importante que façamos uma ressalva acerca do fato de que é a des-
consideração do papel do vínculo para a comunicação que colabora 
para a manutenção de uma visão empobrecida sobre o processo comu-
nicativo, muitas vezes conferindo às trocas de informação seu aspecto 
central. Ainda vemos, nos estudos da comunicação, uma confusão entre 
teorias da informação e teorias da comunicação, sendo que as primei-
ras se ocupam normalmente de aspectos funcionais e instrumentais das 
trocas informativas, alinhando-se muitas vezes aos estudos da ciberné-
tica, enquanto a segunda deveria se ocupar dessa dimensão complexa 
da constituição e dinâmica dos vínculos comunicativos. (...). Ao consi-
derarmos os processos de vinculação, lançamos um novo sentido às re-
lações comunicativas, evitando uma concepção de que trocas comuni-
cativas se assemelham a meras relações comerciais e instrumentais, e 
chamando a atenção para a importância dos processos de significações 
constituídos nessas relações. (apud Marcondes, 2009, p. 459).

30. O tema acerca das imagens, de culto e da arte, e da sensibilização do corpo é trata-
do por Hans Belting no livro, Antropologia de la imagem (Katz Editores. Madrid, Espanha. 
2007). E também por Aby Warburg no livro, El Renacimiento del paganismo. Aportaciones a 
la historia cultural del Renacimento europeo (Alianza Editorial. Espanha. 2005).
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Um ambiente, portanto, para além de significar um entorno territorial, 
designa um espaço no qual se partilham afetividades, as quais, por sua vez, 
induzem aos mais diversos tipos de vinculação social. Neste sentido, ambien-
tes sociais são ambientes saturados de vínculos, que são as bases para as 
formações comunitárias, ou o espaço comum. Se levarmos em conta aspec-
tos etimológicos da palavra ‘ambiente’, pode-se vislumbrar aquele efeito re-
troativo do ambiente sobre os indivíduos, sobre o qual fala Morin. A palavra 
‘ambiente’ tem como raiz o prefixo ‘amb’, do qual deriva ‘ambos’ (que significa 
de dois lados), e que, no grego, transforma-se em ‘anfi’, de onde deriva ‘anfi-
teatro’ (que é o teatro que possui dois lados) e ‘anfíbio’ (que designa aquele 
que tem duas vidas). A etimologia nos mostra, então, que um ambiente é algo 
que possui dois lados, o que significa dizer que ambientes culturais estão fora, 
mas também dentro dos indivíduos que os compartilham31.  

De forma sucinta, e apenas para finalizar essa breve apresentação, po-
de-se dizer que cabe ao profissional da comunicação organizacional de hoje 
entender essa dupla perspectiva dos estudos comunicacionais, vinculados 
tanto aos aspectos funcionais e instrumentais das trocas informativas, quan-
to aos aspectos afetivos e emocionais, basilares para a consolidação dos pro-
cessos comunicativos.

Em primeiro lugar, porque toda organização se fundamenta e constrói 
a partir de relações interpessoais e afetivas, internas e externas a ela, mas, 
também, porque no processo de comunicação entre todo tipo de organiza-
ção e seus diversos públicos, encontram-se medidas respeitantes à comuni-
cação institucional e à elaboração de uma imagem e identidade corporativa, 
e, também, medidas mercadológicas voltadas para a imagem de produtos ou 
serviços. Sob essa perspectiva, inclusive, também o estudo da comunicação, 
das mídias e das imagens, parece ser de suma importância para a formação 
intelectual do comunicador organizacional no âmbito das sociedades contem-
porâneas.

31. Essa explanação sobre a etimologia da palavra ‘ambiente’ foi proferida por Norval Bai-
tello Junior, no dia 20 de fevereiro de 2014, durante o curso de “Filogênese e ontogênese da 
comunicação humana como arqueologia dos ambientes midiáticos e culturais”, disciplina 
cursada e gravada pela autora, durante o seu doutoramento, no Programa de Pós-gradua-
ção de Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  
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Carlos Potiara Ramos de Castro1

Bom dia, senhores(as). Este é um relatório pré-gravado feito antes 
da sua partida e que, por razões de segurança da maior importância, 

apenas o computador HAL 9000 o conhecia a bordo. Agora que 
vocês estão no espaço de Júpiter e toda a tripulação está 

revivida, ele pode lhes ser revelado. 
Arthur C. Clarke, em 2001: Uma Odisseia no Espaço

Existem duas discussões interessantes na área de comunicação orga-
nizacional que valem a pena ser lembradas desde os primeiros semestres do 
curso de graduação nessa área. A primeira delas, onipresente, diz respeito 
à capacidade da comunicação de modificar a cultura interna de uma orga-
nização. É um questionamento sobre a amplitude do campo de atuação pro-
fissional, cuja resposta fica provavelmente em um meio, não conferindo todo 
o protagonismo à comunicação, mas reconhecendo a importância dos atos 
comunicacionais estratégicos.

Uma outra discussão, que trabalharemos neste artigo, é um desafio que 
se coloca naturalmente ao campo da comunicação organizacional. Trata-se 
do esforço de realização de uma interpretação das organizações contemporâ-
neas através de uma perspectiva mais ampla, a da sociedade como um todo. 
Pois o surgimento das grandes organizações, tal como as conhecemos hoje, é 
um fato histórico singular, de extrema importância.

Entende-se que as organizações contemporâneas se espraiam a partir 
do advento da modernidade, mas em um grau mais expressivo a partir da se-
gunda metade do século XX. A observação das grandes organizações nos per-
mite compreender aspectos importantes da existência do ser humano na con-
temporaneidade. Esse cidadão que foi despido de seus referenciais advindos 
da tradição, vivenciou um aprofundamento do processo de desencantamento 
do mundo, em que se substituíram traços de solidariedade forte por rotinas e 

1. Pesquisador do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Bra-
sília (Ceam/UNB) e professor titular do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), atua nas 
áreas socioambiental, relações internacionais e comunicação social. Formado em Comuni-
cação Social e Mestre em Ciência Política pela Universidade de Paris 8. Doutor em Ciências 
Sociais pela Universidade Estadual de Campinas.

Comunicação e bem viver do Homo Organicon
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processos que se consolidaram nessa sociedade de organizações (WEBER, 
2012; BERMAN,  2003; LIPOVETKI, 2005; ETZIONI, 1975). O papel da comuni-
cação, enquanto fundadora de um espaço público de trocas simbólicas, nessa 
sociedade de massas, toma uma dimensão específica nesse período.

O Homo Organicon, é esse ser singular que nasceu e vive inserido nas or-
ganizações modernas, em um universo permeado por culturas institucionais. 
E essas definem em larga medida regras comportamentais, perspectivas so-
bre a natureza e o bem viver, rituais novos e outros híbridos. E a comunicação, 
enquanto ordenadora das perspectivas possíveis nesse mundo novo, ocupa 
um papel central na interpretação desse universo. 

Um universo de organizações

A urbanização, progredindo constantemente, atingiu finalmente o seu 
máximo. Toda a superfície de Trantor, de 200 milhões de quilômetros 
quadrados, se tornou uma cidade única. A população em seu apogeu 

ultrapassou de muito os 40 bilhões. Essa multidão se dedicava essencial-
mente às necessidades administrativas do Império e seu tamanho era 

insuficiente para dar conta dessa tarefa. 
Isaac Asimov, em Fundação

As organizações modernas e suas estruturas internas conformam mui-
tos dos aspectos da vida de uma pessoa comum. Para compreendermos isso, 
pode-se refletir sobre a inserção institucional de uma pessoa desde os primei-
ros momentos de sua existência. Inserção essa que ocorre em um longo enca-
deamento de pertencimento a diferentes tipos de organizações, como as de 
saúde, as educacionais e as profissionais. Há um espaço vasto ocupado pelas 
organizações na sociedade atual, diante da dimensão de um único indivíduo.

O enquadramento da maior parte dos aspectos da vida de uma pessoa 
em uma organização não é algo estático, mas dinâmico. Em particular, do 
ponto de vista histórico, há um aprofundamento do grau de inserção ao longo 
das últimas gerações. Um aspecto que está relacionado com um dos mais 
duradouros efeitos da modernidade, que foi o surgimento de um ambiente 
radicalmente transformado, construído pelo ser humano. Neste, as organiza-
ções se tornaram mais tentaculares no sentido de que a convivência, a so-
cialização, o lazer e os esportes, além do trabalho, passaram a se realizar em 
espaços constituídos institucionalmente. 

O surgimento das grandes organizações modernas ocorre em concomi-
tância com a compleição de um longo processo de êxodo rural e de urbani-
zação, de desenvolvimento industrial e tecnológico, assim como do apareci-
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mento de uma sociedade de massas. Foi um processo de rompimento com o 
passado, que teve na transformação do mundo rural uma de suas consequên-
cias duradouras já que a agricultura constituiu a atividade principal da maior 
parte da população mundial por séculos. O Brasil, por exemplo, deixa de ser 
predominantemente rural somente a partir das décadas de 1960-70.

Mercado de trabalho no Brasil (1950-2010), por setor de ocupação 

Fonte: Silva et. al., 2016

Nesse mundo interiorano e ligado à terra, existiam bem ou mal, redes de 
proteção social, de segurança alimentar, de solidariedade e de previsibilidade 
da vida, que desapareceram nas cidades fragmentadas. A incorporação des-
sa massa humana ao mercado de trabalho urbano, seja em fábricas ou em 
serviços, foi abrupta e não sem oposição. Por esse motivo, em um país que 
se industrializou precocemente como os Estados Unidos, foram os imigrantes 
europeus, com poucos elos de socialização locais, que constituíram em um 
primeiro momento a mão de obra nesses setores.
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Mercado de trabalho nos Estados Unidos (1850 a 2010), por setor2 

Fonte: International Historical Statistics, 2013.

O mundo resultante é urbanizado. E é nele, que a partir da década de 
1950, haverá um crescimento acelerado de organizações modernas de gran-
de porte, com uma concomitante criação de postos de trabalho de colarinho 
branco3, que constitui uma das características dessa nova sociedade.

Um mundo singular

O poder, no mundo de Case, significava poder corporativo… 
As multinacionais  que moldaram o curso da história humana 

transcenderam velhas barreiras. Vistas como  organismos, 
elas alcançaram uma espécie de imortalidade. 

William Gibson, em Neuromancer

Pelo menos três dinâmicas significativas para a área da comunicação so-
cial se processam nesse momento. É quando vemos o surgimento paulatino de 
uma sociedade de consumo de massa e da publicidade moderna com seus tra-
ços culturais acompanhantes, como o individualismo, o fascínio pelo efêmero e 
o hedonismo (BAUMAN, 2001; 2004). Outro fator incidente na formação de uma 

2. O processo ilustrado nos Gráficos 1 e 2 difere nos países exemplificados, mas a tendên-
cia global foi a de consolidação de sociedades de serviços.
3. Em contraste com os de colarinho azul, do chão de fábrica.
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sociedade de organizações foi o surgimento de corporações de dimensões mul-
tinacionais, que não existiam antes da Segunda Guerra Mundial (REUS-SMITH 
E SNIDAL, 2010). Essas, são fruto de um conjunto de elementos, como o au-
mento da capacidade de planejamento em nível global, o desenvolvimento do 
setor financeiro, o nível de influência política dos Estados Unidos sobre o resto 
do mundo e o desenvolvimento tecnológico aplicado. 

Por fim, vimos entrar em operação uma longa transformação dos esta-
dos nacionais, que passaram a ser provedores de novos direitos sociais que, 
entende-se, eram necessários àquela etapa específica de acumulação capi-
talista  (NASCIMENTO, 2012). As instituições oficiais cresceram e construíram 
uma capilaridade sobre o território, com diferentes níveis de operacionalida-
de. A transformação da sociedade em um mundo de organizações não ocor-
reu portanto a partir de um fato único e isolável, mas adveio de um feixe de 
eventos complexos e desafiadores.

Sobre esse processo, o professor da Universidade de Yale, Charles Per-
row (1991), afirma que:

“O surgimento de grandes organizações (…) as fizeram ser o fenôme-
no chave de nosso tempo, e portanto a política, o estudo das classes 
sociais, a economia, a tecnologia, a família e até mesmo a psicologia 
social adquirem o caráter de variáveis dependentes. 

A política muda drasticamente quando surgem as grandes organiza-
ções. Políticos são oriundos delas, trabalham através dela e lhe ficam 
devedores. Nossa estrutura de classe foi refeita pelas organizações e a 
estratificação dentro e entre elas se torna o fator determinante central 
de nosso sistema de classe social”.

O isolamento das pessoas, através da internalização pelos funcioná-
rios e servidores públicos de valores como o individualismo e o consumo de 
mercadorias, acontece, de acordo com Perrow, através da forte dependência 
salarial, o que impacta a vida cotidiana e provoca uma redução da autono-
mia pessoal, assim como provoca uma mobilidade social e espacial limitadas 
(DAVIES, 1989). Com a introdução de novas tecnologias e da incorporação 
do conhecimento enquanto insumo basilar nas organizações mais modernas, 
outros desafios se colocam para o comunicador organizacional. 
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Crescimento dos estados nacionais através da variável 
gastos públicos em dez países, 1880 – 20114 

Fonte: Ortiz-Ospina e Roser, 2017

A comunicação organizacional e o bem viver

Palavras podem ser raios-X, se você as usa corretamente 
elas perfuram qualquer coisa. Você as lê e é perfurado por elas. 

Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo

Se são sobretudo as ciências sociais que trabalham o conceito de mo-
dernidade, é a psicologia que vai nos aportar uma dimensão relacionada com 
o sentimento de bem viver em sociedade, o qual vamos buscar conectar com 
o campo da comunicação social. Em particular, a psicanálise freudiana nos 
lembra do preço que o ser humano paga por coexistir em uma sociedade com-
plexa (FREUD, 2014), que esse autor chamou de civilização (Kultur). As pesso-
as inseridas em tais sociedades sofreriam de um mal-estar em consequência 
da coexistência em grandes aglomerações e sobretudo pelas regras sociais 
culturalmente determinadas, que tornam essa possível. 

4. Podemos observar uma clara inflexão no tamanho dos estados nacionais, que passam a 
prover novos serviços, a partir das décadas de 1950 – 1960. Os dez países, representando 
cinco continentes, são respectivamente: Portugal, Suécia, Estados Unidos, Brasil (em ver-
melho), Japão, Austrália, Índia, Colômbia, Senegal e Chile.
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É como se fosse realizada uma troca insuspeita entre a necessidade de 
liberdade, sentida pelo ser humano como algo natural, e a aceitação, essen-
cialmente por uma questão de segurança, das regras sociais impostas por 
essas mesmas sociedades complexas. Essa escola faz uma interpretação da 
relação do ser humano com o ambiente em que vive. E o nosso ambiente con-
temporâneo é cada vez mais organizacional.

Foi o autor belga Yves Winkin (2000) que primeiro realizou a conexão entre 
a comunicação social e o bem viver em nosso mundo através de modelos de cir-
culação de informações. Winkin buscou construir uma ponte – um colégio invisí-
vel como ele chamou - entre o trabalho de Erwing Goffman (2015; SCOTT, 2011) e 
o de um grupo mais amplo de pesquisadores, aglutinados na Escola de Palo Alto, 
na Califórnia. Um dos interesses imediatos desses últimos era a cibernética e a 
Teoria Geral dos Sistemas e sua aplicação na interpretação da sociedade, colo-
cando como um referencial necessário à compreensão da comunicação social.

Modelo matemático de circulação de informações de Shannon e Weaver 

Fonte: Pierce, 1980.

Goffman realizou uma interessante tipologia institucional, desenvolven-
do um método participativo de pesquisa e abrindo espaço para uma classi-
ficação das organizações contemporâneas. Ele fez uma pesquisa de campo 
em um hospital de saúde mental, com pacientes que viviam em reclusão. E 
convenceu a direção do hospital a permitir que ele fizesse seu trabalho pas-
sando-se por membro da equipe de saúde ao longo de um ano. A partir dessa 
sua experiência, ele cunhou o conceito de “instituição total”.

Esse conceito delineia um conjunto distintivo de organizações que per-
tencem, mas são igualmente “isoladas” das sociedades modernas. Trata-se 
de um “híbrido social, em parte pertencente à comunidade residencial e em 
outra parte, uma organização formal” independente (Goffman apud. Davies, 
1989: 77).
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Para ele as instituições totais possuem um funcionamento particular, 
com características distintivas, mas muitos elementos comuns:

“Primeiro, todos os aspectos da vida são conduzidos no mesmo lugar e 
sob a mesma autoridade. Em segundo lugar, as atividades diárias são 
realizada na companhia de uma grande quantidade de outras pessoas 
que são tratadas da mesma forma, realizando as mesmas tarefas. Em 
terceiro lugar, todas as fases são programadas, com horários determi-
nados e aplicadas através de regras formais por um corpo de funcioná-
rios. Finalmente, as várias atividades são oriundas de um planejamento, 
concebido para atingir os objetivos da instituição” (Goffman apud. Da-
vies, 1989:77-78).

O que percebemos aos poucos é que as organizações podem também 
ser classificadas de acordo com a forma como as informações circulam in-
terna e externamente a essas. O estudo dos fluxos comunicacionais é desse 
modo um esforço de compreensão  das diferentes organizações e da socieda-
de (NASSAR, 2012; KAPFERER, 2010). Esses fluxos de informações podem ser 
algumas vezes contraditórios, mas são igualmente responsáveis pelo estabe-
lecimento de um bem viver com  uma feição ética.

Informações paradoxais, que outro autor, Gregory Bateson (apud  WINKIN, 
2000), chamou de duplo vínculo (double bind), são responsáveis pelo nível 
de satisfação individual dentro das grandes organizações contemporâneas. 
Um exemplo concreto é o de um ou uma servidora pública que recebe duas 
informações contraditórias. Primeiramente da hierarquia institucional, diante 
de uma equipe transitória que faz políticas de governo de curto prazo, com 
acesso franqueado a recursos. E por outro lado, a necessidade profissional de 
observar seu dever regido por estatuto próprio e pela experiência adquirida 
na administração pública. O grau de discrepância entre essas duas informa-
ções pode definir o desconforto ou bem-estar de uma pessoa dentro de uma 
grande organização.

Desse modo, é possível perceber, através dessa breve apresentação, que 
a comunicação é um dos elementos principais em operação em nossas socie-
dades de organizações. Vemos igualmente o quanto o campo de estudo e de 
trabalho da comunicação organizacional difere de outras habilitações como 
o jornalismo e a publicidade. Aqui a pesquisa é amplamente interdisciplinar e 
permite a realização de trabalhos aprofundados e de longo curso. E a atuação 
do profissional dessa habilitação pode ser também de fôlego, realizada em 
um prazo estendido. E ocuparemos ao longo da consolidação desse campo  
 
uma posição privilegiada para responder a outro tema complexo sobre o qual 
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já falamos, que é a capacidade da comunicação de transformar a cultura de 
uma organização.5

O espaço de atuação da comunicação organizacional

Muito poucos seres realmente buscam conhecimento neste mundo. Mor-
tal ou imortal,  poucos realmente perguntam. Pelo contrário, eles tentam 

espremer do desconhecido as respostas que eles já moldaram em suas 
mentes. Perguntar de verdade é abrir a porta a um redemoinho. 

A resposta pode aniquilar a pergunta e o questionador. 
Anne Rice, em O Vampiro Lestat

Em um espaço de tempo relativamente curto, as empresas e os estados 
nacionais sofreram um processo de transformação, com o aumento da abran-
gência de serviços providos por essas entidades. Um advento que conforma 
um novo mundo, sustentado no consumo, no individualismo, no hedonismo e 
na fixação pela mercadoria, a partir do qual surge o Homo Organicon.

Os contemporâneos do surgimento dessas megas organizações vive-
ram a experiência como um indicador de modernidade e de desenvolvimento 
econômico. Podemos falar, portanto, de uma nova forma de ordenamento da 
sociedade, em que a cultura própria a grandes organizações se difunde e se 
torna um dos elementos mais relevantes de nossas vidas. E nesse mundo, o 
bem-estar dos agentes está interligado aos atos comunicacionais, a informa-
ções não verbais, à cognição, ao meio ambiente, entre outros.

O que sobressai nessa configuração é a amplitude do espaço de atua-
ção da comunicação organizacional. Sugerimos no texto que existem muitos 
espaços de  interseção entre a comunicação organizacional e as ciências so-
ciais, a psicologia social e a teoria geral dos sistemas. Mas outras áreas são 
de diálogo natural, como a de saúde, de políticas públicas e algumas enge-
nharias, que demonstram haver igual potencial de exploração.

A comunicação organizacional distingue-se de outros campos por seu 
grau de novidade. Mas também por adotar metodologias interessantes como 
a pesquisa participativa dentro das grandes organizações, a análise de hipó-
teses diretamente com o elemento humano pesquisado, o uso de literatura de 
temas muito diversos, assim como a criação de modelos, para aplicação tanto 
acadêmica quanto na prática profissional.

5. O autor se esforçou por não usar de forma indiscriminada as palavras “organização” e 
“instituição” enquanto sinônimos, já que possuem conotação diversa.
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Delcia Maria de Mattos Vidal1

Com tecnologias digitais em rede, em tempo real, os cidadãos conver-
sam entre si a cada minuto, em qualquer lugar, por meios de diferentes dispo-
sitivos e aplicativos.  O acesso, cada vez mais simplificado, aos meios de co-
municação permite que uma opinião alcance rapidamente um grande número 
de pessoas, independentemente do local que essas estejam.  

Sem as redes sociais, a visão do público sobre uma organização, sobre 
os serviços que oferece, sobre o que produz ou sobre a forma como atua na 
sociedade ficava restrita a um grupo e limitada geograficamente.  Tal informa-
ção era passada em rodas de conversa, de pessoa a pessoa e de boca a boca. 

Por um lado, o desenvolvimento de mídias sociais em rede contribuiu 
consideravelmente para a visibilidade das ações organizacionais. Por outro, 
reduziu significativamente o poder das instituições de persuadir ou influen-
ciar seus públicos. A preocupação básica era emitir mensagens para persu-
adir, seja no campo mercadológico, seja no campo institucional. Atualmente, 
por vezes, a tarefa se volta para dar resposta a algo que já está circulando 
negativamente nas mídias sociais, que já está sendo informado, interpreta-
do, analisado, compartilhado por consumidores ativos (emissores) e não mais 
passivos (receptores). 

A vontade do público on-line de compartilhar opinião sobre produtos e 
serviços, sobre marcas e organizações fazem com que as experiências sejam 
contadas, comentadas e replicadas, fortalecendo o poder de persuasão do 
consumidor e do cidadão.  Com o público fortalecido, a persuasão por meio 
da propaganda e da publicidade tradicional em certa medida perde eficiência.  

Consumidores buscam e consideram o julgamento de seus pares nas 
decisões de compra de produtos, na adoção de serviços ou na escolha de uma 
marca. É nesse contexto que merece mais atenção a atividade de Comunica-

1. Doutora e mestra em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB), pós-doutorado 
pela Universidade do Minho (Braga, Portugal). Professora associada da UnB, na Faculdade 
de Comunicação. É pesquisadora nas áreas de: Direito à Informação; Jornalismo e Inte-
resse Público; Branding; Comunicação Organizacional; Marketing; e Mídias Sociais. Tem 
experiência de 25 anos na área de Comunicação.

A força do público on-line: desafios para a 
Comunicação Organizacional
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ção Organizacional – institucional e mercadológica - incorporando relações 
participativas, mais diálogo, melhores relacionamentos e vínculos com o pú-
blico de interesse. 

Assim, o objetivo deste capítulo é demonstrar os desafios, no âmbito da 
comunicação organizacional, frente ao fortalecimento do poder de persuasão 
do público on-line. Parte-se da ideia de que a comunicação institucional e a 
comunicação mercadológica, atuando de maneira integrada, podem e devem 
gerar ações comunicativas mais persuasivas, que proporcionem a interação 
e o engajamento das organizações com seus diversos públicos. Como resul-
tado, mais comprometimento, vontade de recomendar, defesa, compartilha-
mento de informações e de conteúdos positivos por parte do público on-line.

Para tanto, são apresentados conceitos de Comunicação Organizacional 
e de Marketing, com embasamento em autores das áreas de Comunicação 
Organizacional, Marketing, Publicidade e Relações Públicas. Alguns exemplos 
de casos práticos são mencionados. 

A força do público on-line

Quinta-feira, 8 de março de 2018, a rede de fast-food McDonald’s Bra-
sil, como forma de prestar uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 
promoveu uma ação bastante polêmica. Em 20 lojas, a marca decidiu que a 
equipe naquela data seria totalmente composta por mulheres. Na entrada das 
lanchonetes selecionadas, foi colocado um banner com os dizeres: “Juntas 
podemos mais – Força Feminina - Em homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher, hoje estamos operando com equipe 100% feminina no restaurante”.  
Resultado, não demorou muito para os comentários negativos começarem a 
surgir nas redes sociais. 

Na visão do público, deixar só mulheres trabalhando não representava 
qualquer homenagem e em grande parte as opiniões estavam considerando 
que a empresa havia dado folga para os homens. As manifestações dos clien-
tes receberam destaque na imprensa e foram replicadas em alguns jornais. 

Para tentar amenizar essa repercussão negativa, ainda pela manhã, a 
direção da empresa emitiu a seguinte mensagem nas redes sociais: “Olá, a 
nossa equipe não foi reduzida: a escala de trabalho segue a mesma – como 
qualquer outro dia, e os homens estão realocadas hoje em outros restauran-
tes. Essa ação faz parte de uma série de iniciativas do McDonald’s para cele-
brar o #DiaInternacionaldaMulher.” Essa resposta também foi enviada para as 
redações de jornais que estavam pautando o tema. 
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Na mesma data, a Rede fez outra ação voltada para o Dia da Mulher, 
postando no youtube um vídeo de cerca de 1 minuto e meio. As imagens, cap-
tadas em parte por meio de uma câmera escondida, mostram uma atendente 
trabalhando no caixa de uma loja e em seguida tendo a supresa da notícia de 

2. https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/mcdonalds-homenagens-dia-da-mulher-polemica/ 
e http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/sociedade/noticia/2018/03/08/homena-
gem-do-mcdonalds-ao-dia-da-mulher-divide-opinioes-na-web-330635.php - acesso em 
21.04.2018

Banner com homenagem 
do Mc Donald’s

Manifestação dos clientes

Fonte: http://adnews.com.br/internet/
acoes-mais-impopulares-do-dia-da-

-mulher.html - 
acesso em 15.05.2018

Fonte: Elaboração da autora, com informa-
ções de Veja SP e JC Online
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que será promovida ao cargo de treinadora.  A peça teve cerca de 7.400 visu-
alizações até a data de 13.05.18 e foi acompanhada da seguinte mensagem: 

Para celebrar esse #DiaInternacionaldaMulher, o McDonald’s não fez 
nada de diferente do que faz o ano todo: valorizou o trabalho e a com-
petência delas. Porque é assim que nós acreditamos que todo dia deve 
ser, com igualdade, oportunidade e respeito independente de gênero3. 

Entretanto, o reconhecimento desse propósito ficou em segundo plano. 

Comunicação Organizacional – Desafios

Os exemplos acima demonstram que as iniciativas de comunica-
ção e de marketing são sensíveis à percepção e à interpretação do público. 
Desse modo, não é mais plausível que as organizações busquem executar 
ações controladas de comunicação. No entanto, é possível sim, pensar em in-
terferências positivas junto aos consumidores, ao público e à sociedade como 
um todo. Esses são desafios para as áreas de Comunicação Organizacional e 
de Marketing.

Comunicação Organizacional aqui tratada dentro de uma perspectiva 
estratégica, envolvendo a integração das modalidades de Comunicação Ins-
titucional e de Comunicação Mercadológica. A essas, agrega-se também a 
Comunicação Interna. Kunsch (2009) destaca que o direcionamento dessas 
formas de comunicação é determinado pelos propósitos e a que tipo de seg-
mento de público se destina. 

A Comunicação Institucional visa criar relações confiantes e construir 
reputação positiva com todo o universo de públicos e a sua natureza 
precípua é a institucional. Já a Comunicação Mercadológica, ao objeti-
var persuadir o consumidor para adquirir um bem ou serviço, tem uma 
manifestação discursiva de natureza mercadológica. Destaco ainda que 
na prática essas ações comunicativas se misturam e se interconectam. 
(KUNSCH, 2009, p.115).

Essa autora aborda a Comunicação Institucional como “a responsável 
pela construção e formatação de uma imagem e identidade corporativas for-
tes e positivas da organização” (KUNSCH, 2003, p. 164). Nas mensagens são 
ressaltados os valores, a filosofia e a missão da instituição. 

Scroferneker (2006, p.48) traz o entendimento de que a comunicação 
organizacional inclui todas as formas e modalidades de comunicação utiliza-

3. (https://www.youtube.com/watch?v=mg1lc8ETEUM, acesso em 20.04.2018.
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das e desenvolvidas pela organização para relacionar-se e interagir com seus 
públicos. Seu objetivo está em promover uma melhor interação e um melhor 
relacionamento da organização com seus públicos e desses com a instituição. 

Em que pese não se traçar exatamente uma linha divisória entre essas 
modalidades, por vezes há objetivos comunicacionais diferentes. O importan-
te e indispensável é que as ações de comunicação sigam um planejamento, 
sejam orientadas por pesquisas e considerem os interesses e as necessidades 
dos públicos e da sociedade como um todo. Para tanto, alguns instrumentos 
são trabalhados mais em uma ou em outra.  Como exemplos, na institucional, 
as atividades envolvem marketing social, marketing cultural, assessoria de 
imprensa, jornalismo empresarial e publicidade institucional. Na mercadológi-
ca, estão abarcadas as de publicidade promoção de vendas, marketing direto 
e merchandising (KUNSCH, 2009, p.114).

Segundo Kotler e Keller (2012, pp. 512-516), a mercadológica tem a fun-
ção de informar, persuadir e lembrar os consumidores sobre as marcas, os 
produtos e serviços que estão disponíveis no mercado. Dessa forma, como 
exemplo no caso de um produto, o público toma conhecimento de quem o pro-
duz, quem utiliza, para que utiliza, como e onde pode ser adquirido e por qual 
custo.  Com isso, as vendas podem ser estimuladas por meio da lembrança 
da marca, da fidelidade do cliente e dos sentimentos positivos que a marca 
desperta. Normalmente a atividade de marketing é relacionada a produtos e 
serviços, mas essa se aplica também a ideias, causas, eventos, organizações, 
experiências, lugares, pessoas, como exemplos. 

Importante lembrar que Marketing engloba outras tarefas além da comu-
nicação, do que é considerado como promoção, conforme os seguintes con-
ceitos: “Marketing é uma atividade, conjunto de instituições e processos para 
criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os consumi-
dores, clientes, parceiros e sociedade em geral” (AMA 2013).

Esse conceito da American Marketing Association – AMA passou por atu-
alização para que fosse considerado o valor para a sociedade. Anteriormente 
estava registrado “trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organiza-
cionais”. “Marketing como a arte e ciência de selecionar mercados-alvo e cap-
tar, manter e fidelizar clientes por meio da criação, entrega e comunicação de 
um valor superior para o cliente” (KOTLER E KELLER , 2012, p.3).

Toda a estratégia é estabelecida dentro do processo conhecido como 
composto de marketing, mix de marketing, 4ps (denominação proposta por 
McCarthy, 1960) ou 4cs (denominação proposta por Lauterborn, 1990), con-
forme figura a seguir. 
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Composto de Marketing 

Fonte: Elaboração da autora, com base em Cobra (2009, p. 12-16)

A passagem do “P” de produto para o “C” de consumidor ou cliente re-
presenta uma significativa mudança na forma de se pensar os objetivos de 
marketing.  Anteriormente era desenvolvido um produto e em seguida eram 
trabalhadas as estratégias para que o público sentisse necessidade ou desejo 
pelo que tinha sido produzido. Com o foco no consumidor, os objetivos se vol-
tam para desenvolver produtos que procurem atender desejos e necessidades 
de cada público e ainda melhorar a qualidade de vida da sociedade em geral. 

Quanto ao preço ou custo, as estratégias para sua determinação sofre-
ram alterações em função da tecnologia. Por meio da internet, rapidamente 
se pode fazer uma pesquisa de quanto custa determinado produto ou serviço. 
Essa análise está presente na forma em que os preços são estabelecidos, já 
que envolve: a) determinação da demanda; b) estimativa de custos fixos e 
custos variáveis; c) análise dos concorrentes; e d) fatores psicológicos - preço 
como indicador da qualidade do produto, preços quebrados e estimativa de 
quanto o consumidor pagaria pelo produto.

Mudanças significativas também no “P” da praça, passando para o “C” 
de conveniência, em função dos novos e diferentes meios de vender e distri-
buir, como exemplos o e-commerce e o mobile marketing.  A distribuição pode 
ser entendida como “conjunto de caminhos que um produto segue depois da 
produção, culminando na compra na ou utilização pelo consumidor ou usuário 
final” (KOTLER E KELLER, 2012, p. 514). São partes desse processo: atacadis-
tas, varejistas, corretores, representantes de vendas, transportadoras e arma-
zéns. Também se enquadram na “conveniência” os mecanismos para facilitar 
uma transação – formas de pagamento, crédito. 

Todos os elementos desse composto devem estar relacionados, equili-
brados, pensados como um todo.  Não adianta ter um bom produto, se o pre-
ço não está equivalente. Do mesmo modo, um produto com qualidade e com 
preço correto precisa de distribuição adequada. Deve estar disponível nas lo-

custoproduto

conveniência comunicação

4P’s
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jas para que o consumidor possa comprá-lo ou ter uma plataforma de ven-
das on-line que apresente soluções convenientes de pagamento, bem como 
de entrega.

No caso de serviços, o local em que o cliente irá usufruí-lo precisa ser 
apropriado e com boa apresentação. A pessoa que executa o serviço deve es-
tar capacitada, prestar um bom atendimento, proporcionando uma agradável 
experiência. Tudo isso será replicado no boca a boca, nas redes sociais e de 
pouco adianta significativo investimento em uma campanha de comunicação, 
se as estratégias não estiverem ajustadas.  

Deve-se considerar, também, de acordo com Kotler e Keller (2012, p. 
514), que “o estilo e preço do produto, a cor e a forma da embalagem, o com-
portamento e o modo de vestir do vendedor, a decoração da loja, a identidade 
visual da empresa – tudo isso comunica algo aos consumidores”. 

Em se tratando da promoção ou comunicação, Kotler e Keller (2012, p. 
512-589) ressaltam que a propaganda não é mais o elemento central nas ini-
ciativas mercadológicas, devendo essa estar conectada a outras formas de 
comunicação para que as mensagens sejam coerentes e eficientes. A escolha 
de quais elementos serão integrados é baseada em pesquisas e seguida de 
um planejamento estratégico. Assim, a Comunicação Integrada de Marketing, 
também denominada Mix de Comunicação de Marketing é constituída por: 

1. Propaganda - apresentação na mídia de uma ideia, um produto ou um 
serviço feita por uma organização. Pode ser via meio impresso, eletrô-
nico e até mesmo por cartazes, painéis, placas e embalagens. Confor-
me o meio escolhido, tem a vantagem de alcançar um público maior e 
em diversas localidades, mas no caso pode ter um custo mais elevado. 
A exposição da mensagem também pode ser repetida mais vezes. O 
anunciante define na mensagem quais aspectos quer ressaltar de sua 
marca, de sua organização ou de seu produto. 

2. Promoção de vendas - estímulos para que os consumidores experimen-
tem ou comprem um bem ou contratem um serviço. Podem ser amos-
tras-grátis, brindes, sorteios, concursos e descontos. Também englo-
bam iniciativas voltadas para o público intermediário (lojistas de varejo, 
atacadistas e representantes de vendas). Essas ações visam efeitos 
mais imediatos, como chamar a atenção e gerar vendas para produtos 
ou serviços em fase de lançamento ou quando a comercialização en-
contra-se em declínio.  
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3. Eventos e experiências - atividades destinadas a criar interações com 
os consumidores associados à marca. Destacam-se nessa categoria 
aqueles relacionados às causas sociais, às artes, aos esportes, ao en-
tretenimento e em alguns casos são ações menos formais. Apresentam 
as vantagens de serem vistos como extremamente relevantes e envol-
ventes pelos consumidores. Alguns eventos podem ter objetivos mais 
mercadológicos: aumentar a exposição de um produto; criar identifi-
cação com um mercado-alvo.  Há outros que buscam efeitos mais ins-
titucionais: expressar compromisso com questões sociais; intensificar 
imagem corporativa. 

4. Relações Públicas - no âmbito interno, são programas dirigidos para os 
empregados e familiares desses. No externo, além dos consumidores, 
as ações estão voltadas para fornecedores, concorrentes, governo, mí-
dia (assessoria de imprensa), entidades de classe, comunidade e ou-
tros públicos de interesse institucional. Com a função de promover e 
proteger a imagem de uma organização, essas atividades apresentam 
as seguintes características e vantagens: alta credibilidade, pois são 
mais autênticas e confiáveis do que propagandas; possibilidade de 
atingir consumidores que evitam a mídia de massa; e capacidade de 
contar uma história a respeito de uma empresa, marca ou produto.

5. Marketing direto e interativo – utilização de mídias que proporcionem 
a comunicação direta com os clientes potenciais ou específicos para 
manutenção de diálogo e obtenção de respostas, por meio de blogs 
corporativos, comunidades online, sites, compras eletrônicas, malas 
direta digital ou postal, televendas e telemarketing. Mais específicas 
do marketing interativo, são as formas online que envolvem e engajam 
o público direta ou indiretamente. Essas últimas, além de gerar vendas 
de bens ou serviços, trazem iniciativas que tendem a aumentar a cons-
cientização ou melhorar a imagem de uma organização. Uma das ca-
racterísticas é que tanto as mensagens podem ser segmentadas como 
elaboradas e alteradas em tempo real. 

6. Boca a boca – comunicação que reflete fatos, opiniões ou experiências 
de compras/uso de serviços, com significativa influência. Acontece na 
maior parte das ocasiões de forma espontânea. On-line, tem a vanta-
gem de facilitar o monitoramento em tempo real e integral. As opiniões 
– positivas ou negativas – e as recomendações de compra são passa-
das por meio das comunidades e fóruns on-line, blogs e redes sociais. 
Para as organizações, é uma forma de comunicação com fluxo bidire-
cional ou até mesmo podendo ser considerada multidirecional.
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Sobre o boca a boca on-line, Oliveira (2016) traz a seguinte observação 
“uma troca de informações de marketing entre os consumidores e desempe-
nha um papel fundamental na mudança de atitudes e comportamentos dos 
consumidores em relação aos produtos e serviços”. Em sua obra Marketing 
4.0, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 188) mencionam que, de acordo 
com o Internet Advertising Bureau do Reino Unido, “cerca de 90% dos consu-
midores de fato recomendariam as marcas depois de interagir com elas na 
mídia social”. 

A força do público on-line pode ser confirmada pelos dados levantados 
pela empresa de consultoria global Edelman Intelligence, no estudo Earned 
Brand 2016, realizado em abril de 2016. Essa pesquisa na modalidade on-line 
contemplou 13.000 entrevistados, em 13 países - Alemanha, Austrália, Brasil, 
Canadá, China, Estados Unidos, França, Holanda, Índia, Japão, México, Reino 
Unido e Singapura. Merecem destaque os seguintes percentuais:

• 86% confiam em seus pares quando querem saber mais sobre marcas; 

• 71% confiam em seus pares para tomar decisões sobre compras; 

• 54% consideram que as conversas com pares são tão importantes 
quanto mídias pagas; e 

• 58% usam/usariam bloqueadores de publicidade.

Em relação ao Brasil, os números demonstram ainda mais o poder de 
voz, de persuasão dos consumidores: 

• 93% confiam em seus pares quando querem saber mais sobre marcas; 

• 81% confiam em seus pares para tomar decisões sobre compras; 

• 74% consideram que as conversas com pares são tão importantes 
quanto mídias pagas; e 

• 53% usam/usariam bloqueadores de publicidade.

Verifica-se pelos percentuais acima que a maior parte do público pes-
quisado procura buscar informações diretamente com os consumidores. Um 
bom exemplo dessa afirmação é o caso do portal Carrosnaweb, criado em se-
tembro de 2002. O site registra 12.151.413 páginas visualizadas em março de 
20184. Na aba opinião do dono, há a seguinte anotação: “Veja aqui o que os 

4. https://www.carrosnaweb.com.br/sobre.asp - acesso em 30.04.2018.
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donos têm a dizer sobre seus carros. Antes de fazer a sua escolha sobre o seu 
próximo carro, saiba o que os atuais proprietários podem antecipar”. 

Dessa forma, os pontos positivos, os pontos negativos e a opinião geral a 
respeito de uma marca e/ou de um modelo específico de um automóvel estão 
disponíveis facilmente para consulta.  De pouco adianta um anunciante expli-
citar que o carro tem alto desempenho, pois provavelmente o que convence o 
comprador é o voto de outro proprietário. 

Para Vidal (2018, p. 135), “o sucesso de um produto ou de um serviço, 
além do conceito da marca, sempre vai depender da forma como as pessoas 
o veem, por mais bem desenvolvido que seja mercadologicamente, por mais 
bem planejada que tenha sido a campanha de divulgação”. Conforme apon-
tam Keller e Machado (2006, p. 36), a “força de uma marca está no que os 
clientes aprenderam, sentiram, viram e ouviram sobre ela como resultado de 
suas experiências ao longo do tempo”. 

Perez (2009, p.232) menciona que na tarefa de construção e de reforço 
da imagem de uma marca ou de uma organização deve ser considerado o 
“conjunto de experiências, impressões, posições e sentimentos que as pesso-
as apresentam em relação a determinado objeto”. Para essa autora, a imagem 
corporativa se refere às experiências que os consumidores vivenciam “pelo 
uso de seus produtos, por seu posicionamento social, pelo comportamento 
dos seus executivos, pelo tratamento por ela dispensado a seus funcionários, 
pelas mensagens publicitárias que divulga” (PEREZ, 2009, p.232). 

Com essa linha de pensamento, Vidal (2014, p. 125) também registra que 
“as mídias sociais fornecem aos clientes um espaço poderoso para compar-
tilhar experiências e a imagem de uma corporação é resultante das percep-
ções e experiências protagonizadas e interpretadas pelos públicos”. No caso 
mencionado no início deste capítulo, quando os consumidores comentavam 
e compartilhavam a homenagem do McDonald’s, a interpretação e a percep-
ção do público resultaram em uma visão negativa em relação ao propósito da 
organização – considerando, naquele momento, o posicionamento social e a 
forma como a empresa trata as pessoas que lá trabalham. 

Diversos estudos indicam que os consumidores esperam das organiza-
ções: compromissos sociais; clareza e objetividade em sua missão; ações e 
mensagens realmente verdadeiras; e interações on-line.  Esses são alguns 
dos desafios que se tornam presentes para os profissionais de Comunicação 
Organizacional.
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Considerações e sugestões 

Em um mundo de cidadãos conectados, mais autônomos e por sua vez 
mais céticos, atuar na área de comunicação de uma organização ganhou no-
vos desafios.  Um deles é ter uma rede de consumidores ou usuários deno-
minados defensores da instituição ou da marca. Esse objetivo institucional e 
também mercadológico recebe mais destaque à medida que cresce o poder 
de persuasão do público com o avanço das novas tecnologias.  

A tarefa dos profissionais - na área de serviços, na de produtos, em ins-
tituições sem fins lucrativos ou governamentais - se volta para buscar formas 
de melhorar o vínculo com os “defensores” da organização, criando com esses 
relacionamentos mais significativos, promovendo conteúdos que proporcio-
nem o engajamento e a interatividade. Do mesmo modo, também é preciso 
agir para que o quantitativo de pessoas com esse perfil de valorização e defe-
sa da instituição siga em crescimento.

Algumas ações podem surtir efeitos positivos nessa tarefa5. São elas: 

• criar comunidades para que consumidores e usuários possam opinar 
online sobre produtos e serviços;

• promover a participação dos consumidores no processo de desenvolvi-
mento de produtos e serviços; 

• sugerir aos consumidores que recomendem seus produtos e serviços 
nas redes sociais; 

• manter mecanismos contínuos de respostas imediatas e personaliza-
das nas redes sociais;

• convidar os consumidores a participar de eventos e viver experiências;

• inovar nas formas de interação e engajamento on-line; 

• estimular a defesa e a recomendação por parte dos clientes;

• elaborar conteúdos que sejam interessantes e tenham utilidade para o 
público; e

• fazer com que o consumidor se sinta associado à marca.

5. Algumas dessas ações foram apresentadas no estudo Earned Brand 2016.
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Essas iniciativas contribuem para construir relações transparentes e 
verdadeiras.  Para que sejam estabelecidos compromissos e parcerias. Para 
que possa haver colaboração e que sejam gerados benefícios cujos interes-
ses atendam também necessidades sociais e emocionais do cidadão, além 
dos interesses organizacionais. Público on-line engajado e comprometido tem 
mais vontade de recomendar, defender e compartilhar informações e conteú-
dos positivos.

Vale lembrar que se por um lado a inovação tecnológica abre novos de-
safios para os profissionais de comunicação organizacional, por outro pro-
porciona um imenso e rápido conhecimento e monitoramento desse público 
fortalecido para o qual todo o empolgante e motivador trabalho é direcionado. 
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Desde o final do século passado, as organizações vêm sentindo mudan-
ças importantes na forma como lidam com informação que produzem e que 
é disponível ao público. Isso ocorre principalmente devido a duas forças con-
vergentes: por um lado, temos as inovações tecnológicas propiciadas pelo su-
porte digital, sendo a internet a sua face mais visível;  por outro lado, temos o 
fortalecimento do princípio de transparência como um elemento que norteia 
ações de diferentes tipos de entidades e que vem se convertendo em normas 
e leis em diversos países, inclusive no Brasil. Este cenário tem repercutido 
em novas demandas para as organizações que precisam reestruturar a forma 
como produzem e divulgam suas ações, informações e dados, seja para clien-
tes ou stakeholders (no caso de empresas privadas e organizações civis), seja 
para os cidadãos (no caso de órgãos governamentais). Uma face cada vez 
mais importante neste contexto é o que chamamos de “dados abertos”, isto 
é, a publicação estruturada de informação digital legível por algoritmos que 
possibilita um ágil e eficiente reuso por diversos atores como jornalistas de 
dados, outras organizações; APPs, pesquisadores etc. 

Neste capítulo iremos tratar os princípios básicos dos dados abertos e 
a sua relevância, especialmente observando este fenômeno sob a lente da 
transparência. O objetivo é traçar uma compreensão geral e introdutória so-
bre dados abertos nas organizações governamentais, caracterizar o seu mo-
dus operandi e vislumbrar os desafios neste campo. 

Para isso, seguiremos em três seções subsequentes. Na próxima seção, 
intitulada Publicidade e transparência nas organizações, começaremos com 

1. Professor da Faculdade de Comunicação (FAC) e do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da Universidade de Brasília (UnB). PhD em Comunicação e Cultura Contem-
porâneas pela Universidade Federal da Bahia, com estágio doutoral na University of Wa-
shington (EUA). Mestre em Comunicação pela UFBA. Possui pós-doutorado no Centro de 
Estudos Avançados em Democracia Digital e Governo Eletrônico (CEADD), Poscom-UFBA. 
Produção e pesquisa nas áreas de comunicação e democracia; democracia digital; opi-
nião pública e internet; jornalismo de dados e política; políticas públicas de comunicação; 
regulação da comunicação digital, como foco em governança de algoritmos e inteligência 
artificial.
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uma breve contextualização conceitual do que podemos compreender como 
“Transparência” e como isso se vincula com dados abertos para assim termos 
um lastro deste debate de fundo. No momento seguinte, avançando de modo 
mais específico, discutiremos dados abertos: princípios e características. Por 
fim, a última parte deste capítulo, intitulada Dados abertos: problemas e desa-
fios, buscará sintetizar perspectivas e horizontes que este campo em ascen-
são significa para os diversos tipos de organizações, embora  hoje isso esteja 
mais avançado em organizações governamentais, ainda que com algumas 
deficiências, como veremos. 

Publicidade e Transparência nas organizações

A importância da transparência para as democracias modernas como 
um de seus pilares vem se fortalecendo nas últimas décadas e hoje é reco-
nhecida e defendida por diversos países e organizações multilaterais como 
uma política pública fundamental. Isso é bastante visível no crescente núme-
ro de projetos, experimentos (como portais de transparência, repositórios de 
dados públicos) e legislação (como leis transparência, leis de acesso à infor-
mação etc.) que vem se consolidado nesses anos. A política de dados aber-
tos faz parte desse movimento que envolve a capacidade de se utilizar re-
cursos digitais para fortalecer processos e mecanismos que tornem o Estado 
mais transparente. 

Embora a ideia de transparência tenha ganhado destaque e crescen-
te atenção principalmente nas últimas décadas do século XX, não se pode 
afirmar que este debate é novo. Transparência enquanto valor político está 
fortemente baseada na concepção de publicidade, um conceito que atraves-
sou séculos e foi tratado por diversos autores em Teoria Política e Teorias da 
Democracia. A noção de “publicidade” não deve ser confundida com propa-
ganda, embora estejam tangencialmente relacionadas. O termo original em 
inglês (publicity) diz respeito à capacidade de algo em ganhar atenção, co-
nhecimento ou discussão do público.

Para Kant (2008), ainda no século XVII, principalmente em A Paz Per-
pétua, haveria uma ligação inevitável entre publicidade e justiça. Para este 
autor, aquilo que não pode ser submetido ao domínio público tende a ser in-
justo pois considera que todas as ações relativas ao direito de outros seres 
humanos são erradas se a sua máxima for incompatível com a publicidade 
(KANT, 2008).

Jeremy Bentham, também na mesma época, enfatizou o aspecto utili-
tário da publicidade como elemento capaz de estabilizar as relações políti-
cas em um sistema democrático. Para o autor, a publicidade teria o poder de 
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compelir os membros de uma assembleia ou representantes a exercerem seu 
dever. Seria capaz de assegurar a confiança e o consentimento popular às 
medidas de um governo ou de um parlamento. Isso possibilitaria aos gover-
nantes conhecer os desejos dos governados e permitiria aos eleitores cumprir 
seu papel com bases em algo que conhecem (BENTHAM, 2011).

Para Jurgen Habermas, o conceito de publicidade está intimamente vin-
culado à noção de discussão pública. A concepção habermasiana de esfera 
pública originalmente vem do alemão Öffentlichkeit vinculado ao adjetivo öf-
fentlich, que se traduz como “público” ou “aberto“. Neste sentido, esfera públi-
ca está conceitualmente vinculada à noção de “abertura” (GOMES, 2006; HA-
BERMAS, 1984). Nesta perspectiva, tornar algo “público” ou “dar publicidade 
a algo” consiste em torná-lo objeto da fala pública. Um tema ou debate ganha 
publicidade quando é exposto e quando passa a ser potencialmente tema da 
esfera pública, em sua dimensão discursivo argumentativa. Isto é, passa a ser 
objeto de lances discursivos em uma arena pública de debate.

Em Hannah Arendt, a ideia de publicidade aparece como o espaço da 
visibilidade; o espaço da aparência; o mundo comum; é espaço da ação e da 
palavra, da pluralidade. Arendt se preocupa com as condições que levaram a 
ascensão do Totalitarismo. Para a autora, publicidade significa tudo que pode 
ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. Vincula-se ao 
que a autora chama de “aparência”, isto é, aquilo que é visto e ouvido pelos 
outros e por nós mesmos e que constitui a realidade (ARENDT, 2007). Por isso, 
Arendt acredita que quando algo é público não implica apenas em aparecer, 
mas também em ganhar comunicação, ou seja, que pode ser comunicado. As-
sim, a aparência e a comunicabilidade são elementos inerentes à publicidade.

Todas essas ênfases ou concepções sobre publicidade nos ajudam a 
compreender o lastro que está no fundo das discussões e princípios que per-
meiam e guiam os parâmetros atuais sobre transparência e dados abertos. 
Para os objetivos deste capítulo, interessa-nos compreender como o que vem 
sendo chamado de dados abertos repercute na melhoria da transparência do 
Estado. Neste sentido, veremos que as políticas de dados abertos incorporam 
visões de publicidade enquanto justiça, enquanto mecanismo útil ao melhor 
funcionamento do sistema político, enquanto objeto de discussão pública, de 
comunicação e visibilidade etc.

Mas onde entra a ideia de transparência nisso tudo? O que chamamos 
hoje de “transparência” busca justamente reunir uma série de características 
que dão continuidade a este debate sobre publicidade e também acrescen-
tam outras perspectivas, levando isso para o campo prático. Para compreen-
dermos de modo mais efetivo tal concepção, devemos observar os elementos 



93

que compõem as suas linhagens históricas-conceituais (HOOD, 2006). Se 
observarmos quais são os pressupostos que estão nas bases da concepção 
contemporânea de transparência, podemos identificar quatro elementos prin-
cipais (SILVA, 2017): 

• Previsibilidade – transparência pressupõe que haja regras previamente 
estabelecidas e compartilhadas possibilita maior controle cognitivo de 
condutas. A imprevisibilidade é irmã do segredo. 

• Publicidade – transparência pressupõe que as atividades de determina-
dos agentes devem se realizar com alto grau de publicidade. Na pers-
pectiva kantiana, aquilo que não pode ser submetido ao domínio públi-
co tende a ser injusto e a publicidade coloca o Estado sob escrutínio do 
público.

• Inteligibilidade – a ideia de transparência pressupõe o inverso da incom-
preensão. O transparente é inteligível. O não-transparente não está ao 
alcance da razão. O que não é compreensível não pode ser controlado. 
Compreender significa identificar patologias como crimes, corrupção 
e outros desvios e ter maior capacidade de se defender de autoritaris-
mos. Por isso, a noção de inteligibilidade é marcante na concepção de 
transparência. 

• Exigibilidade – por fim, a concepção contemporânea de Transparência 
pressupõe também que saber sobre o que afeta a vida do indivíduo ou 
sociedade é um direito. Sendo um direito do cidadão, trata-se ao mes-
mo tempo de um dever do Estado. O Artigo 19 da Declaração Universal 
de Direitos Humanos reforça isso, pois fala justamente da exigência do 
direito à informação. Tal concepção se materializa nas políticas nacio-
nais, sobretudo, na forma de leis de acesso à informação ou de leis de 
transparência e políticas de dados abertos.

Dito isso, podemos então dizer que: 

Um Estado transparente é aquele guiado por leis previamente fixadas 
produzidas em processos abertos e conhecidos; com ações e agen-
tes suscetíveis ao escrutínio público; guiado por princípios de razoa-
bilidade, isto é, inteligível aos seus cidadãos; possibilitando uma devi-
da circulação de informação pública respeitando o direito do cidadão 
de saber sobre questões que podem afetar sua vida [grifo do autor] 
(SILVA, 2017).

A abertura dos dados produzidos pelo Estado possibilita que este Estado 
se torne mais visível para os seus cidadãos, mais previsível, mais público, mais 
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inteligível. Ter acesso aos dados se configura como um direito por serem da-
dos produzidos por entes públicos sobre o público, logo, são dados públicos. A 
abertura de dados de modo estruturado, on-line, gratuita, livre e manuseável 
por computadores (características que configuram os dados abertos) poten-
cializa esse direito, aumentando a nossa capacidade de produzir mais conhe-
cimento sobre o Estado, ou seja, de lançar mais luzes sobre a coisa pública. 

Dados abertos: princípios e características

A ideia de dados abertos tem seus precedentes no campo da epistemolo-
gia e depois ganhou impulso concreto em iniciativas como redes de estudo so-
bre fenômenos naturais globais (principalmente a partir da década de 1990), 
antes de migrar de forma mais robusta para o campo governamental (princi-
palmente a partir dos anos 2000). Na Sociologia da Ciência, Robert Merton 
(1973) já chamava a atenção na década de 1940 para os benefícios da aber-
tura do conhecimento científico, apontando a importância de se preservar e 
compartilhar dados comuns susceptíveis a livre troca, capazes de aumentar a 
sua apropriação e gerar novos conhecimentos. 

Abertura significava estabelecer parâmetros comuns razoáveis para 
compartilhar informação, descentralizar análises e gerar avanços em termos 
de produção de conhecimento. Essa ideia, aliada às potencialidades das tec-
nologias digitais e à demanda por transparência governamental possibilita-
ram o surgimento e a força do que chamamos hoje de dados abertos. 

Isso alcança o Estado pelo fato de a máquina estatal ser historicamen-
te uma fábrica de produção de dados. O Estado sempre foi um tradicional 
produtor, coletor e processador de informação. Não é por acaso que na raiz 
latina da palavra “Estatística”, está a palavra “Estado”. O desenvolvimento 
da Estatística está historicamente vinculado aos negócios do Estado, isto é, a 
quantificação voltada para políticas públicas, dados econômicos, demográfi-
cos, estratégicos etc. 

Mas se o Estado continua sendo uma máquina de produção de dados, 
o que há de novo no século XXI? A novidade é que agora as organizações 
governamentais enfrentam novas demandas informativo-comunicacionais e 
também possuem hoje potenciais recursos técnicos para viabilizar de forma 
eficiente essas demandas. Neste contexto é que surgem as políticas de dados 
abertos:

Dados abertos são as bases de dados abertas, isto é, disponíveis ao 
público, de acordo com padrões técnicos e normativos específicos que 
buscam garantir o seu acesso universal e livre uso através de processa-
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mento digital automatizado, visando promover a apropriação social de 
informação pública para fins diversos (SILVA, 2019).

De forma prática, o Estado disponibiliza dados sobre diversas áreas para 
livre reuso. Cidadãos, grupos de cidadãos, organizações, jornalistas, empre-
sas, centros de pesquisa etc. podem se apropriar desses dados e produzirem 
coisas úteis como estudos, reportagens, relatórios, aplicativos cívicos, aplica-
tivos de serviço etc. (ATTARD et al 2015; GURSTEIN, 2011; RUIJER, 2017).

Importante observar duas questões nesta definição. A primeira delas diz 
respeito à finalidade dos dados abertos. Notemos que a definição não fala que 
a função dos dados abertos é produzir mais “transparência”. Dados abertos 
podem ter diversas finalidades (incluindo transparência). 

Dados abertos podem ser mecanismos potentes para a transparência 
(e são considerados a nova fronteira neste campo), mas não servem apenas 
para transparência. Por exemplo, uma empresa ou um programador pode 
desenvolver um aplicativo que utilize os dados abertos do Departamento de 
Trânsito sobre recorrências de alagamento nas vias de uma cidade, ajudando 
os motoristas a evitar pontos tradicionais de inundação nas ruas de uma ci-
dade sempre que as chuvas alcançam um determinado nível de intensidade. 
Num outro exemplo, um cidadão ou uma ONG pode desenvolver um aplica-
tivo para acompanhar e fiscalizar os gastos públicos sobre educação na sua 
cidade. No primeiro exemplo, o objetivo não é transparência e sim um serviço 
de utilidade pública (melhoria do tráfego de carros na cidade). Já no segundo 
exemplo, o objetivo trata de transparência, pois os dados são utilizados para 
aumentar a capacidade do cidadão de ver, de compreender, de acompanhar 
ações do Estado quanto ao gasto de recursos públicos.  

De modo mais sintetizado, podemos ter em mente que dados abertos se 
justificam para diversas finalidades, dentre elas as principais seriam:

• Para fins democráticos: dados abertos aprofundam a noção de Trans-
parência. Especificamente gerando uma camada mais profunda de 
“transparência ativa”. 

• Para fins utilitaristas: dados abertos melhoram serviços e desoneram o Es-
tado (novos serviços de utilidade pública podem ser criados a baixo custo 
pela apropriação social dos dados... o Estado se torna mais eficiente).

• Para fins econômicos: dados abertos criam novas atividades econô-
micas, fomentam uma nova economia (startups, aplicativos, negócios 
on-line etc.). 
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A segunda questão importante que devemos observar na definição de da-
dos abertos são os “padrões técnicos e normativos”. Este item é o que define o 
quanto uma base de dados está bem ou mal qualificada quanto ao adjetivo “aber-
ta”. Isso impacta diretamente na função política dos dados abertos pois dificulta 
a sua apropriação social. Uma base de dados abertos mal qualificada tem alto 
custo de reuso e pode se transformar apenas em um arquivo morto, inoperável.  

Para compreendermos essas qualificações, convém ressaltar os já co-
nhecidos princípios que envolvem dados abertos e que hoje são bastante 
aceitos e difundidos. Inicialmente, foram elencados oito princípios2:

• Completos. Todos os dados públicos são disponibilizados. Dados são in-
formações eletronicamente gravadas, incluindo, mas não se limitando a, 
documentos, bancos de dados, transcrições e gravações audiovisuais. 
Dados públicos são dados que não estão sujeitos a limitações válidas de 
privacidade, segurança ou controle de acesso, reguladas por estatutos.

• Primários. Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais 
fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada.

• Atuais. Os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja neces-
sário para preservar o seu valor.

• Acessíveis. Os dados são disponibilizados para o público mais amplo 
possível e para os propósitos mais variados possíveis.

• Processáveis por máquina. Os dados são razoavelmente estruturados 
para possibilitar o seu processamento automatizado.

• Acesso não discriminatório. Os dados estão disponíveis a todos, sem 
que seja necessária identificação ou registro.

• Formatos não proprietários. Os dados estão disponíveis em um formato 
sobre o qual nenhum ente tenha controle exclusivo.

• Licença livre. Os dados não estão sujeitos a regulações de direitos au-
torais, marcas, patentes ou segredo industrial. Restrições razoáveis de 
privacidade, segurança e controle de acesso podem ser permitidas na 
forma regulada por estatutos.

2. Os oito princípios foram formulados por um grupo de trabalho composto por estudiosos, 
ativistas, gestores e representantes de organizações civis e empresariais que se reuniram 
na Califórnia, Estados Unidos da América, em dezembro de 2007. O texto traduzido utiliza-
do aqui foi transcrito do Portal de dados abertos. Cf. https://public.resource.org/open_go-
vernment_meeting.html.
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Esse conjunto de princípios3 visa criar parâmetros normativos que trans-
formem dados de interesse público produzidos pelo Estado, desorganizados e 
de difícil acesso, em dados abertos para uso automatizado e dinâmico, com 
acesso universal e livre reuso. 

Notem que a noção contemporânea de dados abertos traz em suas pre-
missas a existência dos recursos digitais. Dados abertos não são apenas “da-
dos abertos para o escrutínio e uso público” e sim “dados abertos para o es-
crutínio e uso público de forma automatizada, estruturada e dinamizada por 
vias digitais”. Por isso, um livro em papel (que contém grande volume de da-
dos) disponível para o público numa biblioteca não é considerado um “dado 
aberto”, pois seu formato (analógico, não estruturado para o ambiente digi-
tal) viola pelo menos 1/3 dos 15 princípios anteriormente apontados. Portan-
to, quando falamos de dados abertos estamos falando de linguagem digital, 
computadores, algoritmos. 

Em termos práticos, um algoritmo significa uma série de procedimentos 
lógicos e previamente programados capazes de instruir a máquina a reagir a 
determinados inputs de informação. A figura a seguir ilustra a relação entre 
softwares, algoritmos e dados.

Representação gráfica dos componentes de um software4 

3. Além dos oito princípios fundamentais aqui listados, posteriormente, há também ou-
tros sete princípios suplementares: (a) online e gratuito; (b) permanente (não devem 
ser apagados e uma vez publicado o endereço eletrônico não deve mudar); (c) confiá-
vel; (d) Presunção de Abertura (procedimentos que incluem gerenciamento de registros 
e ferramentas como catálogos de dados); (e) documentado (informações sobre os da-
dos para que seja compreendido pelo usuário, tornando os dados úteis); (f) Seguro para 
abrir (sem vírus, worms, etc.); (g) Projetado com participação pública. Os sete princípios 
adicionais foram traduzidos e simplificados a partir do original em inglês disponível em: 
https://opengovdata.org/.
4. Convém lembrar que nem todo algoritmo é um software. Para que haja um algoritmo 
basta existir uma configuração mínima de códigos alinhados na forma de um script lógico 
que pode não configurar um software, pois este último  configurasse como um sistema 
composto por um conjunto de algoritmos.
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Quando os dados estão digitalizados em uma estrutura lógica e abertos 
para o livre acesso, algoritmos podem captar, processar e tabular a partir de 
diversas bases abertas, combinando informações e produzindo conhecimento.  

A junção entre algoritmos e bases de dados abertas tem algumas pecu-
liaridades e repercussões importantes merecem ser destacadas: 

• Uma base de dados significa um conjunto de informações organizadas 
cuja função é propiciar um acesso rápido e potencial cruzamento des-
sas informações visando a produção conhecimento sobre determinado 
tema. Bases de dados sempre existiram independente de algoritmos e 
antes mesmo da invenção do computador.

• Embora as bases de dados estejam hoje intimamente relacionadas com 
o uso de algoritmos, trata-se de dois elementos originalmente distintos. 

• Com a informática, as bases de dados passaram a ser “organizadas” em 
computadores (digitalizadas, ou seja, a datificação passou a ser digital).

• Algoritmos não só nos ajudam a encontrar informações, mas também 
estabelecem convenções, influenciado as formas de conexões entre 
pessoas e organizações.

• Algoritmos bem desenhados, aplicados a bases de dados bem estrutu-
radas, desvelam (desocultam) conhecimentos a partir de informações 
antes isoladas e dispersas.

Esse conhecimento pode ser voltado para um melhor controle cogniti-
vo dos diversos stakeholders ou cidadãos sobre as ações de representantes, 
autoridades. É quando os dados abertos encontram a transparência, ou seja, 
quando os dados são explorados gerando conhecimento e vigilância sobre o 
Estado, suas organizações e agentes.

Mas para isso acontecer, as bases de dados precisam ser apropriadas 
socialmente pelos indivíduos ou por intermediários capazes de extrair conhe-
cimento e gerar impacto político a partir dos dados abertos. Alguns exemplos 
de intermediários hoje mais recorrentes neste campo:

• Jornalistas de dados – uma das mais importantes fronteiras do jornalis-
mo neste século é o jornalismo de dados, que hoje está vendo seu hori-
zonte se expandir com a ampliação dos dados abertos governamentais. 
A partir da mineração de dados, jornalistas têm produzido investiga-
ções consistentes sobre corrupção, desvios de recursos, improbidade 
administrativa ou mau uso de recursos públicos.
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• Organizações civis – diversas organizações estão hoje se adaptando a 
esta nova fronteira e criando expertises para coletar, tratar e proces-
sar dados governamentais sobre seus campos de atuação. O monitora-
mento digital automatizado melhora o conhecimento de ativistas sobre 
áreas complexas e melhoram os insumos para o debate público.

• Hacktivismo – o movimento hacker sempre teve em suas bases a concep-
ção de apropriação social das tecnologias e livre fluxo de informações. A 
ideia de dados abertos amplia o escopo de ação de ativistas neste cam-
po, aumentando seus recursos para o desenvolvimento de inovações 
tecnológicas para fins cívicos. Um bom exemplo disso são os hackatons 
(maratona + hacking, promovidas por instituições governamentais e não-
-governamentais) ou coletivos que por iniciativa própria vem produzido 
aplicações que usam dados abertos e inteligência artificial. 

• Academia e centros de pesquisa – universidades e centros de pesquisas 
(incluindo aqueles que funcionam vinculados a iniciativa privada) tam-
bém são agentes que estão fazendo uso desses dados e produzindo co-
nhecimento e aplicações políticas. A própria política de dados abertos 
para a Ciência também aponta para a necessidade de disponibilização 
de dados no formato aberto sobre pesquisas, estudos e relatórios, au-
mentando também a transparência epistemológica. 

Porém, para que a apropriação dos dados por iniciativas individuais ou 
por agentes intermediários aconteça, é preciso que os dados existam e que 
estejam abertos corretamente visando seu reuso de forma ágil e sem entra-
ves, ou seja, que contenham parâmetros qualitativos capazes de viabilizar sua 
plena apropriação por entes civis através de ferramentas digitais. 

Dados abertos e organizações: problemas e desafios

Em paralelo à concepção de dados abertos é bastante comum que nela 
esteja acoplada a noção de governo aberto. São termos que possuem forte 
correlação. Por isso, também é bastante comum haver confusão sobre essas 
duas terminologias, tratando-as, muitas vezes, como sinônimos. Embora es-
tejam intimamente conectadas e muitas vezes operam dentro de uma mesma 
base de premissas, convém esclarecer suas diferenças.

Até aqui creio que esteja claro o que são dados abertos. Convém agora 
definirmos o que é governo aberto. Um governo é aberto quando cria meca-
nismos institucionais, informacionais e comunicacionais capazes de dirimir 
constrangimentos e potencializar a relação com seus cidadãos, no tocante a 
questões como transparência, accountability, participação e inovação.
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Portanto, políticas e recursos de dados abertos são características que 
fortalecem o horizonte do governo aberto. Não são sinônimos. Governo aber-
to, como pudemos ver, contém outras dimensões. 

A ideia de governo aberto ganhou força institucional na segunda década 
deste século quando surgiu a Parceria para Governo Aberto ou OGP (em inglês 
Open Government Partnership). Trata-se de uma iniciativa de âmbito interna-
cional lançada em 2011 por oito países fundadores: África do Sul, Brasil, Esta-
dos Unidos, Filipinas, Indonésia, México, Noruega e Reino Unido. Seu objetivo 
é “difundir e incentivar globalmente práticas governamentais relacionadas à 
transparência dos governos, ao acesso à informação pública e à participação 
social”. A OGP, conta, atualmente, com 75 países signatários. 

Diversos autores, estudiosos e gestores têm apontado os problemas e 
desafios que a política de governo aberto e de dados abertos enfrentam para 
de fato se efetivarem e alcançar seus objetivos, o que impacta diretamente na 
forma como as organizações gerenciam e publicam os dados que produzem 
que, na prática, repercute no seu próprio modo de funcionamento. Podemos 
sintetizar alguns dos principais desafios que as organizações enfrentam para 
cumprir aquilo que hoje é reconhecido internacionalmente como uma boa po-
lítica de Dados abertos: (a) estruturação; (b) operacionalidade; (c) significa-
ção; (d) ligação; (e) participação. 

Estruturação

No Brasil, hoje há um razoável volume de dados disponibilizados no âm-
bito governamental, principalmente no âmbito federal, a partir de 2011. Po-
rém, ainda há muitas bases que não foram abertas, isto é, organizadas e pu-
blicadas, e alguns segmentos governamentais estão mais avançados do que 
outros. E para que uma base de dados seja útil, não basta estar on-line em 
qualquer tipo de arquivo. É preciso estar em um formato técnico que viabilize 
sua ampla e ágil apropriação. Alguns dos princípios dos dados abertos pres-
crevem que os dados precisam estar em formato livre (isto é, não comercial/
proprietário para garantir a sua autonomia), precisam ser legíveis por máqui-
nas e precisam estar on-line. Essas exigências ocorrem por uma razão im-
portante: isso viabiliza que qualquer um possa utilizar os dados, coletando, 
processando, cruzando informações de forma automatizada. Se uma base de 
dados está em formato digital inapropriado (como PDF, por exemplo) have-
rá uma imensa dificuldade de processar essa informação de forma estatísti-
ca e eficiente, pois trata-se de um formato digitalizado, mas não datificado, 
isto é, não estruturado. Além disso, esse é um formato que pertence a uma 
empresa comercial.
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Tim Berners-Lee, um dos inventores da Web, recomenda uma escala de 
valoração para a publicação de dados abertos baseada na pontuação de 1 a 
5 estrelas, que avalia o tipo de formato disponível e seus méritos/restrições. 
Vejamos a imagem a seguir e a explicação subsequente.

Escala de cinco estrelas para publicação de dados abertos

★ make your stuff available on the Web (whatever format) under an open license. 
★★ make it available as structured data (e.g., Excel instead of image scan of a table). 
★★★ make it available in a non-proprietary open format (e.g., CSV instead of Excel). 
★★★★ use URIs to denote things, so that people can point at your stuff. 
★★★★★ link your data to other data to provide context.

Apenas uma estrela, significa que o dado está digitalizado (mas não es-
truturado, um PDF, uma imagem) e tem o básico: está on-line e tem uma li-
cença de livre uso. Ter duas estrelas significa que possui esse básico (está 
on-line e tem licença livre para uso) e agrega a isso o fato de estar em formato 
estruturado como uma base de dados organizada no formato de vetores X e 
Y (linhas de casos e colunas de categorias, por exemplo). Porém, ter duas es-
trelas significa que é estruturado, mas é um formato proprietário. A partir de 
três estrelas é que muitos especialistas de fato consideram que há uma devi-
da abertura dos dados pois significa que está on-line com licença livre, está 
estruturado e em formato não-proprietário (como o formato CSV). Com quatro 
ou cinco estrelas significa que o dado também está conectado a outras bases 
de dados (falaremos sobre isso no item seguinte, quando trataremos de dados 
conectados). 

Ocorre que na realidade nem todas as bases de dados abertas (tome-
mos aqui o exemplo brasileiro) estão em formatos adequados. É bastante co-
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mum encontrar bases em formatos como PDF ou Excel apenas: o PDF além de 
ser um formato proprietário não é estruturado; o XLSX (Excel) é um formato 
estruturado, porém, proprietário. Na tela a seguir podemos visualizar tais pro-
blemas, a título de exemplo:

Reprodução de tela do Portal Brasileiro de Dados Abertos

Fonte: www.dados.gov.br

Observem que nos três casos, listados na figura, apenas o primeiro pos-
sui em paralelo um formato adequado (CSV) disponibilizado para download. 
Esse problema ocorre com frequência atualmente.

Operacionalidade

Mesmo estando on-line e em formatos adequados, há diversos proble-
mas de má estruturação interna dos dados, dificultado a sua apropriação so-
cial através de algoritmos. A figura a seguir pode nos ajudar a visualizar me-
lhor o problema. Observemos por agora os círculos em vermelho:
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Exemplo de base de dados com problemas internos

Fonte: www.dadosabertos.camara.leg.br

São exemplos de má operacionalidade na organização dos dados. As 
palavras “combustíveis” e “veículos” aparecem grafadas de duas formas dife-
rentes: com acentos e sem acentos (ainda que se refiram ao mesmo dado, ou 
seja, neste caso a uma mesma empresa fornecedora). Isso ocorre com bas-
tante frequência e problemas similares se replicam em diversos datasets, em 
diversas linhas. Para os computadores, essas diferenças de grafias significam 
muito. Para a máquina, trata-se de coisas distintas. Por isso, quando alguém 
for extrair conhecimento desses dados, encontrará dificuldades e precisará 
seguir dois caminhos: corrigir a base de dados ou ensinar o algoritmo a corri-
gir o erro, prevendo-o no código. De um jeito ou de outro, isso aumenta o custo 
da apropriação. Em alguns casos, a depender do tipo de erro e da dimensão 
que alcança, isso pode inviabilizar uma aplicação. 

Outro erro de operacionalidade que é bastante comum nas bases de da-
dos é a falta de padronização terminológica e ontológica dos dados. Falemos 
sobre isso olhando novamente para a figura anterior. Notemos que uma das 
colunas se refere a notação de data. O formato adotado é arbitrário, não se-
gue padrões: a data é grafada no formato ANO/MÊS/DIA e na mesma coluna 
é seguida por notações de horas no formato 00:00:00 (são dois conjuntos de 
informações que precisariam estar em colunas próprias). Primeiro, há uma su-
jeira de informação que são os zeros (pois tem valor nulo, não há informação 
de horas, minutos e segundos). Segundo, em outras bases de dados do mes-
mo órgão ocorrem formatos de data divergentes. Isso demonstra que o órgão 
não tem uma padronização para a categoria “data”. Assim, aqueles que ten-
tarem analisar estas bases de dados terão muito mais dificuldade, pois preci-
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sarão limpar sujeiras de dados e olhar cuidadosamente para o tipo de grafia 
e formatação adotadas em cada dataset, ainda que sejam do mesmo órgão.  

Significação

Um outro problema que está no interior dos datasets diz respeito à au-
sência de recursos que os contextualizem. Ou seja, que o dado seja signifi-
cado para além daqueles que o produziram. Cada categoria de informação 
disposta em uma base de dados precisa ser especificada, esclarecida sobre 
o que significa. Ocorre que hoje, nas bases de dados abertas, nem sempre há 
mecanismos efetivos que expliquem o que significa determinadas variáveis. 
Muitos datasets não possuem “bula”, nem metadados, nem “manuais” e pa-
recem não pressupor que o usuário precisa ser contextualizado sobre cada 
categoria de uma base de dados. 

Voltando à tabela, podemos visualizar um exemplo de ausência de sig-
nificação de dados. Grafado nos círculos em preto, na parte superior da ima-
gem, as duas categorias deixam dúvidas sobre o que significam. Não há uma 
explicação do que se trata a coluna denominada “txtNumero” e também não 
há qualquer informação se os números da coluna denominada “txtCNPJCPF” 
se trata do CPF de fornecedor, do servidor público que executou o gasto ou se 
é um CNPJ de uma empresa ou de uma autarquia. Ao usuário resta a dúvida. 
E na dúvida, o uso automático do dado fica também inviabilizado. Todos os 
dados de cada coluna só são úteis se forem inteligíveis, se houver informação 
apta a explicá-los para que possam ser devidamente utilizados. 

Ligação

Um dos grandes desafios para o avanço dos dados abertos é possibilitar 
formas de ligações entre datasets, conectando-os e assim ampliando o seu 
potencial para produção de conhecimento, a partir da possibilidade de cruza-
mento de diferentes tipos de informações sobre um mesmo tema. Por isso, a 
nova fronteira dos dados abertos está na web-semântica.

A web-semântica possibilita um padrão geral de conexão entre informa-
ções dispersas colocando-as em rede e possibilitando cruzamentos.  Cria as-
sim uma “web de dados” que viabiliza:

• um ambiente onde cada tipo de informação é devidamente “etiquetada”, 
tornando fácil para algoritmos encontrar e cruzar informações sobre um 
determinado assunto ou parlamentar (em diferentes bases de dados);
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• uma estrutura de informação que qualifica (e explica) a própria infor-
mação (metadados) utilizando padrões como RDF e técnicas como on-
tologias computacionais.

Para compreender um pouco mais a lógica dos dados conectados, con-
vém explicar brevemente como funciona a formatação RDF, que pode nos ser-
vir como uma boa ilustração.

O RDF, sigla para Resource Description Framework, é um conjunto de 
especificações do consórcio W3C (World Wide Web Consortium), que hoje é 
uma das bases para se estabelecer a web-semântica. Pode vir na forma de 
um arquivo com extensão RDF ou notações em outros arquivos compatíveis 
com metadados (como XML, JSON etc.) que produzem links (ligamentos) para 
outros arquivos externos. O que a formatação RDF faz é dar uma estrutura 
para vinculações lógicas entre base de dados informando isso nos metadados 
dessas bases (ou seja, o metadado é o dado que fala sobre o próprio arquivo). 
Na prática, o RDF permite que possamos fazer afirmações sobre recursos5. 

A estrutura RDF é composta por de três partes (chamada de tripla), con-
forme ilustra a figura:

Estrutura da tripla de RDF

 

 Uma afirmação RDF expressa uma relação entre dois recursos. O sujeito 
e o objeto representam os dois recursos sendo relacionados; o predicado repre-
senta a natureza desta relação, que é formulada de modo direcional (do sujeito 
para o objeto) e é chamada em RDF de propriedade. Um objeto pode também 
ser um literal, definindo uma propriedade para um recurso (LAUFER, 2015). 

Figuração de uma tripla de RDF com sujeito, predicado e objeto

5. Recursos são quaisquer coisas, tanto concretas quanto abstratas. Uma determinada 
empresa, uma pessoa, uma página Web são considerados recursos. Um sentimento, uma 
cor, também são recursos (LAUFER, 2015).
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Quando as bases de dados possuem este tipo de informação em uma 
estrutura de notação lógica “universalizada” (embora o conteúdo possa ser 
amplamente diverso), estes ligamentos possibilitam aquilo que vem sendo 
chamado de Linked Data, em português “dados ligados” ou dados “conecta-
dos” (ARAÚJO; SOUZA, 2011; ISOTANI; BITTENCOURT, 2015). Na definição de 
Christian Bizer, Tom Heath e Tim Berners-Lee, dados conectados: 

[...] é simplesmente sobre usar a Web para criar links entre dados de 
diferentes fontes. [...] Tecnicamente, dados ligados refere-se a dados 
publicados na Web de tal de modo que seja legível por máquina, que o 
seu significado esteja explicitamente definido e que esteja vinculado a 
outros conjuntos de dados, que, por sua vez, podem se vincular a outros 
conjuntos de dados (BIZER; HEATH; BERNERS-LEE, 2009).

Na imagem a seguir temos uma ilustração de como a estrutura RDF pode 
criar vínculo entre informações que estão em diversas bases de dados em 
uma estrutura lógica adequada para algorítimos, tornando-os mais capazes 
de gerar conhecimento porque navegam nesta estrutura.

Representação gráfica de uma estrutura de dados conectados 
com base em RDF 

Fonte: Ilustração elaborada pelo autor para fins didáticos, não deve ser tomada 
como uma notação RDF técnica
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 Observem que nesta estrutura é possível chegar a seguinte afirmação 
lógica: “Marilyn Monroe possui três imóveis, sendo 2 apartamentos e 1 casa. Um 
apartamento fica na cidade de São Paulo, uma metrópole. Outro apartamento 
fica em Brasília. A casa fica em Fernando de Noronha, uma ilha paradisíaca”. 

Observe que mesmo que não haja a informação direta de que Marilyn 
Monroe possua casas, ao se apontar na rede que Marylin Moroe e Norma Je-
ane são a mesma pessoa (este último, é seu nome de batismo), o algoritmo 
pode deduzir logicamente que as duas casas de Norma são de Marylin. Esse 
conhecimento sobre Marylin a partir de informações dispersas, mas de algum 
modo vinculadas a ela, pode ser facilmente extraída por algoritmos ou por 
sistemas de busca que já pressupõe a estrutura RDF e funciona a partir desta 
base lógica. 

Se voltarmos à escala das cinco estrelas, o uso de formatos que preveem 
a web-semântica e possibilitam a conexão com outras bases de dados estão 
no topo da hierarquia dos dados abertos (quatro e cinco estrelas respecti-
vamente). Isso porque dados abertos conectados são potencialmente mais 
acessíveis (porque podem ser mais facilmente localizáveis), sustentam mais 
completude (pois se conectam com outras informações complementares so-
bre um mesmo ente), são mais autoexplicativos e inteligíveis (porque possuem 
semântica e metadados mais robustos). Enfim, um dado aberto conectado é 
potencialmente melhor gerador de conhecimento e transparência. 

Embora haja um amplo reconhecimento da importância da web-semân-
tica para as potencialidades dos dados abertos, o volume de arquivos com 
notações do tipo RDF ainda é baixo. No Brasil, nem todas as bases de dados 
incorporam tal formato. Também ainda não há uma política mais específica 
sobre Dados Conectados Governamentais capaz de possibilitar um alinha-
mento entre os diversos poderes e diferentes níveis subnacional.

Participação

Por fim, um último grande desafio da política de dados abertos é aumen-
tar o engajamento. No tocante ao governo aberto, uma de suas premissas 
conceituais é que a noção de abertura significa tornar-se mais poroso para 
inputs do público, ou seja, tornar-se mais receptivo para incorporar a partici-
pação civil. Isso implica em maior participação do público nos processos de 
tomada de decisão e também significa maior compromisso com processos de 
accountability. Embora no Brasil haja iniciativas importantes que envolvem a 
política de governo aberto, ainda não é possível afirmar que isso tenha reper-
cutido em mudanças estruturais relevantes no nível institucional. A política de  
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governo aberto brasileira ainda não é robusta o suficiente e tende a os-
cilar de acordo com o perfil ideológico do governo que assume o Estado a 
cada eleição.

No que se refere aos dados abertos, a participação civil também é pre-
vista em duas faces: (a) engajando-se no processo de construção dos planos 
de dados abertos e programas afins e; (b) engajando-se na apropriação de 
datasets, produzindo iniciativas com esses recursos. Essas duas frentes ainda 
estão em fase incipiente. 

Embora haja reuniões, seminários e audiências públicas voltadas para 
discutir planos de dados abertos, a participação do cidadão ainda é escassa 
de modo geral nesses processos (variando a depender do órgão e geralmente 
com presença de servidores públicos dos próprios órgãos nesses processos). 
Por outro lado, começam a surgir iniciativas de apropriação de dados abertos 
por jornalistas, coletivos hackers, organizações civis que vem aprendendo a 
incorporar novas habilidades para mover tais recursos (BAACK, 2015). Essa 
apropriação tem resultado em produtos/serviços como matéria jornalística; 
aplicativos de controle de gastos públicos; monitoramentos voltados para ad-
vocacy de determinadas causas (LEE et al 2016). 

Embora isso já exista e esteja surtindo algum efeito político, ainda há 
um longo caminho a seguir. Para que todo o potencial democrático dos da-
dos abertos seja de fato explorado, é preciso haver maior desenvolvimento de 
habilidades sociais para fomentar esta apropriação. O treinamento de profis-
sionais para o jornalismo de dados; a formação de programadores capazes 
de atuar em ONGs; a criação de fundos voltados para o incentivo ao desen-
volvimento de aplicações com dados abertos; a disponibilização de ferramen-
tas para mineração de dados abertos, gratuitas, intuitivas e eficientes... são 
algumas ações que poderiam pavimentar este caminho. Dados abertos sem 
apropriação social pode ser não mais que arquivo morto on-line.

Organizações e dados abertos: horizontes

Este capítulo teve como objetivo principal tratar dos princípios e bases que 
regem e que desafiam a implantação de políticas dos dados abertos em orga-
nizações governamentais. Destacou-se a sua relevância, especialmente obser-
vando este fenômeno sob a lente da transparência e das inovações tecnológicas. 

No pano de fundo, foram elencadas as bases conceituais e históricas nas 
quais está assentado o debate sobre publicidade e transparência em organiza-
ções governamentais e como isso exige levar em conta suas diversas dimen-
sões constituintes. Demonstrou-se que tais aspectos são complexos e precisam 
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ser pensados a partir de uma visão integrada de seus elementos para que te-
nhamos boas práticas e experiências. Neste sentido, as inovações digitais das 
últimas décadas, principalmente a possibilidade de uso e reuso de dados digi-
tais estruturados para produção de conhecimento, são hoje horizontes funda-
mentais para que haja instituições mais dinâmicas, translúcidas e abertas. 

Assim, o papel de uma boa política de dados abertos permite maior legi-
timidade e conexão das organizações governamentais com seus cidadãos e 
cidadãs, pois um Estado mais inteligível e aberto ao conhecimento do público 
produz instituições mais sólidas e democráticas. 

Por fim, os desafios sintetizados nas noções de estruturação, operacio-
nalidade, significação, ligação e participação aqui levantadas devem ser vis-
tas para além de uma questão técnica. Consistem, na realidade, em questões 
normativas e basilares, pois a boa qualidade técnica dos dados abertos reper-
cute em maior igualdade de acesso ao conhecimento por diversos atores já 
que a consequência direta da publicação de dados mal qualificados é justa-
mente o aumento das barreiras e do custo para a devida apropriação social. 
Algo que geraria consequentemente a exclusão daqueles que possuem me-
nos recursos para tratar e de fato utilizar estas bases para gerar mais trans-
parência e democracia.
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Desde quando foi criado, em 2009, o curso de Comunicação Organiza-
cional (Comorg) da Universidade de Brasília propõe um novo olhar sobre o 
“fazer comunicação”. Com a integração das linguagens e saberes da Comu-
nicação Social, tradicionalmente associados ao Audiovisual, à Publicidade e 
Propaganda, ao Jornalismo e às Relações Públicas, a nova habilitação tem 
como diferenciais o planejamento, a avaliação e a gestão da comunicação, 
que se expressam em uma cadeia curricular complexa e robusta. 

Os estudantes de Comorg são preparados para atuar em todos os cam-
pos da comunicação e, devido à contínua relação entre teoria e prática, atu-
alizam-se constantemente aos novos cenários sociais e políticos do país. O 
curso, que em seus primórdios gerou muita inquietude por ser o primeiro do 
país e um dos primeiros do mundo, revela-se extremamente necessário diante 
de várias demandas sociais, sobretudo a demanda de gestão da diversida-
de nas organizações e da comunicação pública. E não poderia ser diferente. 
Comorg nasce da engenhosidade, da disciplina e do amor de seus docentes, 
simbolizado fraternalmente e internalizado em cada discente, do início ao fim 
da graduação, amparado por um corpo técnico presente e competente para 
auxiliar a sua construção.

Curso noturno criado em 2010 sob a égide do Plano de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (Reuni), num período fértil à produção 
científica brasileira e à universalização das Instituições de Ensino Superior 
(IES), Comorg surge em um cenário de valorização das políticas de ação afir-
mativa, que visavam “colorir” a universidade, ampliando o seu acesso à po-
pulação negra e indígena e a estudantes de baixa renda oriundos de escolas 

1. Estudante de Comunicação da Universidade de Brasília.
2. Professora da Faculdade de Comunicação, da Universidade de Brasília. Mestra em Co-
municação pela UnB. Graduada em Cinema e Televisão pela Escola Superior de Cinema e 
Televisão de Munique (Alemanha). Realizou o documentário Dom Helder Câmara - O Santo 
Rebelde e concluiu o seu segundo longa-metragem, Dom Quixote do Araguaia.

A contribuição da Comunicação Organizacional 
para a realização de um festival de cinema: 
vivências e transgressões
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públicas. Diante desse início promissor, em uma área cuja atuação profissio-
nal já completou um século e na qual a produção científica é recente, mas fe-
cunda, Comorg busca hoje a “sua cara”. E a prática audiovisual tem sido uma 
forte vocação do curso, seja por opção dos estudantes, seja pela formação e 
experiência dos docentes.

Desta forma, este artigo busca registrar o envolvimento de estudan-
tes de Comunicação Organizacional na produção de um festival de cinema 
universitário, o FestiUni3, a partir dos relatos da professora e cineasta Erika 
Bauer. O  texto aponta os desafios presentes na organização deste tipo de 
evento; sugere um perfil para o profissional de Comorg que deseja atuar na 
área; destaca as experiências compartilhadas pelo grupo que participou do 
FestiUni; além de contemplar o viés da construção da cidadania por meio de um 
projeto educacional.

A produção de um festival

De acordo com a professora da Faculdade de Comunicação (FAC) da 
Universidade de Brasília (UnB) Erika Bauer, a disciplina Produção de Eventos 
foi criada, em 2017, para recuperar a produção audiovisual feita na universi-
dade. Como o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB) – um dos maio-
res eventos do país para lançamento, divulgação e debate do filme nacional – 
completava meio século, Bauer viu a oportunidade de retomar a parceria que 
deu origem ao próprio festival na Universidade de Brasília há 52 anos. Para 
isso, propôs à colega de departamento, a também cineasta Dácia Ibiapina, a 
criação de uma comissão de avaliação de curtas universitários. 

Depois, a equipe do festival aderiu à ideia e reservou um espaço da pro-
gramação para o Festival Universitário, o FestiUni, como uma extensão da 
programação central do FBCB. Integrante do Departamento de Publicidade 
e Propaganda e Audiovisual (DAP) naquele período, a professora relata que 
a experiência de coordenação do FestiUni lhe permitiu dimensionar a impor-
tância desse tipo de atividade para o desenvolvimento estudantil, refletido 
pelo número de submissões de curtas feitas ao festival, algo em torno de 300 
filmes enviados de todas as regiões do país, já na primeira edição, em 2017. 

Como curadora do projeto, ela teve a oportunidade de assistir a mais 
de 500 curtas nas duas edições feitas, dos quais destaca as semelhanças 
nas temáticas propostas pelos roteiros. Segundo ela, as obras abordam, ma-

3. Festival de Cinema Universitário vinculado ao Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. 
O FestiUni foi criado em 2017 e reúne curtas produzidos por estudantes de instituições de 
ensino superior.



116

joritariamente, questões sociais ligadas aos debates sobre empoderamento 
feminino, luta negra e visibilidade LGBT, e “aquela vontade de criar a partir de 
experiências vivenciadas, porque o cinema ou a arte chama o que está lá na 
frente, o que está por vir”. 

A professora abre semestralmente uma disciplina e, após divulgá-la nas 
salas de aula da Faculdade de Comunicação, matricula os interessados. A 
docente lamenta o número reduzido de vagas, o que reduz a quantidade de 
estudantes que podem participar da iniciativa. Por se tratar de uma disciplina 
com atividades concretas e, permeadas por prazos, os interessados precisam 
estar comprometidos, do início ao fim, com a idealização do evento.

De acordo com a cineasta, a construção da disciplina foi baseada em 
ampla colaboração: um frutífero diálogo entre a sua experiência profissional e 
o engajamento dos estudantes, que inclusive participavam das reuniões com 
os organizadores do evento, experiência que considera fundamental para o 
aprendizado, para a descentralização das funções durante o Festival e até 
mesmo para a escolha das obras que seriam exibidas no FestiUni. Com essa 
lógica, cada aluno foi alocado em uma área de produção, mas preparado para 
atuar coletivamente e capacitado para auxiliar ou substituir os colegas em 
situações inesperadas. 

Inicialmente, o grupo envolvido com a disciplina foi composto majorita-
riamente por estudantes do curso de Audiovisual. Contudo, na segunda edi-
ção do FestiUni o interesse dos discentes do curso de Comunicação Organiza-
cional aumentou e eles trouxeram novas perspectivas à execução do evento. 
Bauer destaca como características positivas a velocidade dos estudantes de 
Comorg para as tomadas de decisões e a capacidade de crescerem por meio 
do feedback ou da “escuta”. Ela agrega ainda o fato de os alunos estarem fa-
miliarizados com práticas e técnicas que precisarão adotar para solucionar 
demandas pré-estabelecidas, “então ninguém chega aqui cru”.

As produções de festivais exigem muita seriedade e uma visão mais am-
pla de seu funcionamento, características alinhadas às práticas de Comorg, 
reitera a professora. O planejamento e a dinâmica são indispensáveis na cria-
ção de um festival de cinema, para não perder o foco nem a sintonia do evento, 
e nessas condições os estudantes de Comorg são “excelentes” profissionais. 
“Cresceu muito o interesse pelo Audiovisual dentro de Comorg. É só jogar um 
pouco de semente, que os olhos [dos estudantes] brilham e a vontade cresce, 
até porque a área é muito cativante”, entusiasma-se Bauer.

Além da disciplina Produção de Eventos, Erika Bauer também ministra as 
aulas de Linguagens em Comunicação; e Roteiro, Produção e Direção para Web, 
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Vídeo e Cinema, ofertadas na grade curricular do primeiro e quinto semestres, 
respectivamente. Na primeira, a docente permite que os alunos explorem a 
experimentação e, para além da ementa, busca inserir um pacote de refe-
rências aos estudantes por meio de seminários, nos quais eles compartilham 
ideias e tiram dúvidas quanto às origens do Audiovisual, fortalecendo as futu-
ras produções. Já na segunda disciplina, os seminários são construídos com 
ênfase em roteiros voltados para as possíveis áreas de atuação: fotografia, 
direção de arte, trilha sonora, produção etc, havendo muito envolvimento por 
parte dos estudantes, segundo a docente. 

Em ambas as matérias, a professora complementa o ensino por meio de 
palestras sobre as práticas e técnicas, convidando profissionais recém-forma-
dos. Mais uma oportunidade para ampliar as dimensões de experiências dos 
alunos, pois, segundo a professora, o Audiovisual está em todas as áreas do 
mercado.

Na visão de Bauer, o Audiovisual passou por um longo período de censu-
ra durante a ditadura militar iniciada no país em 1964 e, naquele período, fa-
zia muito sentido o movimento trazido pelo cineasta Glauber Rocha4 de “uma 
câmera na mão, uma ideia na cabeça”. Porém, a ideia pouco se relaciona com 
os dias atuais. Sem retirar as inúmeras possibilidades que qualquer indivíduo 
tem hoje para as produções caseiras, existe uma questão muito delicada para 
a área de cinema, áudio e vídeo: o financiamento. Atualmente, as produções 
audiovisuais passam por um momento que requer cuidados mais profissionais 
e técnicas aprofundadas em seu desenvolvimento, para suprir a saturação 
de informações provocadas pelas redes sociais. Desta forma, a dependência 
de investimento externo do setor passa pelo crivo da administração pública, 
do mesmo modo que é afetado pela corrente ideológica em vigor. Um evento 
como o FestiUni é muito impactado pelas mudanças de governo, que podem 
representar corte de recursos ou acesso a eles.

Para Bauer, as contenções de investimentos feitas nos setores de educa-
ção, de cultura e da saúde recordam em muito os ocorridos durante a ditadura 
militar e merecem uma análise cautelosa, pois “isso nos deu uma identidade 
muito clara de que festival de cinema precisa estar na universidade. No cine-
ma universitário, a gente não pode estar envolvido com nenhum movimento 
de cerceamento”. 

4. Cineasta brasileiro que atuou entre 1957-1981. Criador do Cinema Novo, corrente ar-
tística nacional fortemente influenciada pelo Neorrealismo italiano e pela Nouvelle Vague 
francesa, defendia uma revisão crítica da realidade, em filmes com baixo orçamento e fora 
dos padrões hollywoodianos.



118

Está em discussão na Faculdade de Comunicação transformar o 
FestiUni em extensão universitária, o que fortalece o projeto e cria oportuni-
dades de colocá-lo mais próximo da sociedade. O interesse genuíno dos es-
tudantes de Comunicação Organizacional eleva as condições para executar 
o projeto adequadamente, porque faz parte da formação desse profissional 
pensar o planejamento de um evento, fazer a gestão de recursos, organizar o 
cronograma, pensar em formas de divulgação e avaliar as ações tomadas a 
partir do interesse público.

“O momento é delicado, mas a gente não pode cruzar o braço, nem de-
sistir nem parar com nada, porque enquanto acontecia o golpe lá atrás, mui-
tos cineastas estavam trabalhando, fazendo resistência e hoje esses filmes 
são fundamentais para conhecermos nossa história”, complementa Bauer.

Entre dois amores

Conduzida pela paixão ao cinema, Erika Bauer leva consigo, desde a ju-
ventude, uma jornada ampla de dedicação e carinho pelo ofício. Formada em 
Munique, na Alemanha, ela sempre direcionou seus aprendizados à produção 
de filmes. Nas primeiras obras, ela tinha as mulheres como principal eixo te-
mático, nas quais abordava simbolicamente a violência de gênero, com um 
retorno positivo do público feminino. Ao retornar ao Brasil, tentou fazer um fil-
me sobre violência contra as mulheres em Minas Gerais, no final da década de 
1980. Mas, a abordagem de tema tão sensível não conseguiu financiamento e 
o projeto foi interrompido. 

Tomada pela política enquanto tema, a cineasta finalizou, em 2004, uma 
de suas obras mais conhecidas mundialmente, Dom Helder Câmara5 - O Santo 
Rebelde, ganhador do Troféu Margarida de Prata, concedido pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil e que, desde 1967, reconhece filmes com temáti-
cas voltadas aos valores humanos. O documentário foi apresentado em todo o 
país e abriu um circuito de cineclubes, interrompidos durante o regime militar.

Depois de Dom Helder Câmara, começou a produzir uma obra sobre Dom 
Pedro Casálgaliga, defensor de posseiros e indígenas, na luta contra militares 
que, na década de 1970, tentavam invadir lugares nos quais moravam traba-
lhadores da terra. Bauer lembra que havia muitos conflitos entre religiosos e 
militares, uma vez que estes viam os padres como comunistas. O longa Dom 
Quixote do Araguaia foi lançado em 2011, com mais ênfase no contexto de 

5. Dom Helder Câmara (1909-1999), um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), arcebispo emérito de Recife e Olinda e figura emblemática nas lutas 
por direitos sociais e humanos durante a ditadura militar no país.
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resistência da comunidade da região da Prelazia de São Félix do Araguaia e 
menos em Casálgaliga, que não quis ser personalizado à história. A cineasta 
também passou por certo “desencantamento” em relação à função do seu tra-
balho e, por um período, preferiu dedicar sua atenção às filhas. 

Quando sentiu vontade de produzir novamente, trabalhou na TV, na Pu-
blicidade, em setores institucionais e retomou o tema das mulheres na socie-
dade com o documentário Flor do Moinho (2017), sobre uma parteira de Alto 
Paraíso (GO). Atualmente, os eixos temáticos que movem Bauer são as resis-
tências ambientais, na natureza e na alimentação, e a sustentabilidade, muito 
embora esteja empenhada no resgate da memória audiovisual no âmbito da 
Faculdade de Comunicação, onde leciona desde 1996.

Entre o ensino e a criação audiovisual, a cineasta e docente fica com os 
dois. Seu maior desafio, no momento, é compartilhar com os estudantes de 
Comunicação Organizacional as possibilidades dessa linguagem, apesar dos 
tempos sombrios e ameaçadores que cercam a produção cultural no país.
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Qual a data da prova? Qual artigo será debatido hoje? Será aula expo-
sitiva ou seminário? Sentados no chão, estudantes e docentes ouvem uma 
música suave e sentem o pungente aroma de incenso. Olhos fechados, dei-
xam essas preocupações de lado. É uma necessária pausa no cotidiano de 
trabalhos, notas, competição, ansiedade pelo início da vida profissional, medo 
de ficar para trás.

A disciplina Meditacom une os ensinamentos do yoga aos da comunica-
ção organizacional e propõe, como suporte de um projeto de extensão, contri-
buir para que qualquer membro da comunidade universitária ou até de fora da 
Universidade de Brasília usufrua dos benefícios da meditação para fortalecer 
sua auto-estima, diminuir a ansiedade e construir um clima de trabalho e es-
tudo mais harmonioso e justo.

Oferecida semanalmente, em duas aulas de cinquenta minutos, começa 
com a cuidadosa preparação do espaço pela docente e pelas monitoras: as 
cadeiras são afastadas e os tapetinhos de yoga são colocados no chão. Sobre 
a mesa, o incenso, uma chaleira e alguns alimentos: frutas, bolos, chocolates, 
aquilo que o grupo voluntariamente traz. Inicialmente, são feitos exercícios 
respiratórios conduzidos por algum voluntário. A seguir, vem a meditação pro-

1. É professora associada da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Pos-
sui pós-doutorado pelo Centro de Estudos em Comunicação e Sociedade (CECS), Univer-
sidade do Minho, Portugal, com pesquisa sobre velhice e comunicação na abordagem de 
rádios públicas. Doutora e mestra em Comunicação pela UnB. Foi analista de comunicação 
em jornalismo na Empresa Brasil de Comunicação, onde produziu, executou e finalizou ma-
térias para os diversos canais. Foi repórter setorizada do Congresso Nacional e Palácio do 
Planalto e repórter especial da Voz do Brasil.
2. Jornalista e mestra em Comunicação pela Universidade de São Paulo, doutora em So-
ciologia pela Universidade de Brasília. Professora da Faculdade de Comunicação da UnB e 
coordenadora do curso de Comunicação Organizacional desde janeiro de 2017. Também 
coordena o grupo de pesquisa Políticas e Estratégias de Comunicação da Intercom; e o pro-
jeto de pesquisa Ouvindo as Ouvidorias do Sistema Prisional, que tenta compreender os 
limites e possibilidades das ouvidorias em garantir o direito à informação e à comunicação 
das pessoas privadas de liberdade.

Respirar, refletir, transformar: a meditação 
como aporte da comunicação organizacional
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priamente dita. Por fim, é realizada uma leitura inspiradora e motivacional e 
é aberto o espaço para comentários sobre a experiência, enquanto os lanchi-
nhos e o chá circulam.

Qual a relação da meditação com a comunicação organizacional? Quais 
os objetivos da disciplina? E quais os resultados alcançados até o momento? 
Neste artigo, iremos descrever e analisar essa experiência realizada no curso 
de Comunicação Organizacional da Universidade de Brasília, criado em 2010, 
o primeiro do Brasil e um dos primeiros do mundo.

Da crise à crise

Uma das versões da criação da comunicação organizacional como área 
de atuação profissional localiza-a na origem da assessoria de imprensa e de 
relações públicas, no início do século XX, quando o jornalista Ivy Lee, traba-
lhando para o magnata estadunidense de petróleo John Rockfeller, traçou uma 
série de ações para convencer a mídia e a sociedade das boas intenções de 
seu cliente. Se antes Rockfeller era visto como um destruidor de pequenas e 
médias empresas e um empregador ganancioso e desumano, após o trabalho 
de Lee, pautado no diálogo com os diversos públicos, melhorou sua imagem 
e reputação. 

Simultaneamente a essa atuação, outra origem possível da comunica-
ção organizacional é a Europa do fim do século XIX, em que algumas empre-
sas criaram centros de comunicação para divulgar regras de adaptação à cul-
tura laboral, como cumprimento de horários  e respeito às chefias, sobretudo 
entre os trabalhadores de origem rural. Também era objetivo da comunicação 
nessas organizações estimular a fidelidade dos empregados à empresa, di-
fundindo valores como “vestir a camisa”, mesmo que salários e benefícios não 
fossem muito compensadores. 

Na obra dos autores norte-americanos Putnam, Philips e  Chapman 
(2004), data-se a origem acadêmica dos estudos de comunicação organiza-
cional na terceira década do século XX. Sob o aval das escolas de adminis-
tração, com um paradigma técnico-funcionalista, buscava-se compreender 
como a comunicação nas organizações poderia ser uma ferramenta útil para 
se atingir melhor eficácia e eficiência.

Para Kunsch (2009), essa dimensão instrumental foi prevalente, apenas 
sendo gradualmente substituída na década de 80, quando a comunicação 
nas organizações  passa a ser vista de forma mais estratégica. Os estudos 
passaram a destacar a necessidade de se planejar o uso das linguagens da 
comunicação, a partir dos objetivos a serem atingidos, em consonância com 
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a missão, visão e valores da organização. E a partir do final dos anos 90 os 
paradigmas se multiplicam. A comunicação é compreendida como uma possi-
bilidade de leitura da cultura organizacional, de compreensão do que a orga-
nização é, com sua diversidade, seus conflitos, sua violência simbólica, suas 
crises. Nesse cenário, começa-se a valorizar, pelo menos de forma teórica, a 
dimensão humana das organizações. Mas, segundo Kunsch (2010), ainda há 
muito a ser feito.

Essa dimensão humana recente e ainda pouco explorada, traz algumas 
implicações:

• a) As organizações são vivas e dinâmicas. Elas não são máquinas de 
produzir, mas espaços nos quais as pessoas fazem amizades, odeiam-
-se, amam-se, são invejosas ou solidárias;

• b) As organizações devem reconhecer e valorizar a pluralidade e diver-
sidade dos seus públicos, um aspecto constitutivo da contemporanei-
dade, e que, de fato, as fortalece;

• c) A responsabilidade social das organizações implica, dentre outros 
aspectos, o compromisso com a qualidade dos ambientes externo 
e interno;

• d) Na luta por um ambiente interno melhor, é necessário enfrentar e 
combater toda a forma de assédio e valorizar o bem-estar laboral.

A disciplina Meditacom possui como premissa a visão de que a dimensão 
humana da comunicação organizacional pode ser desenvolvida e fortalecida 
com o uso de práticas meditativas. Para isso, a sala de aula é tida como um 
espaço de acolhimento. Nos encontros semanais, são realizadas práticas de 
yoga, respiração e meditação, de forma que os conceitos básicos dessas ati-
vidades são apresentados para que os participantes estejam seguros para 
adotar uma rotina meditativa sozinhos ou mesmo possam propor espaços se-
melhantes em outros ambientes como o familiar ou o profissional. Por essa 
razão, o grupo é estimulado a realizar as práticas no dia a dia. 

A meditação desenvolve-se junto com o yoga nos fundamentos dos en-
sinamentos dos vedas. A civilização védica do Vale do Indo (Índia), tida como 
a mais antiga do planeta e a maior da alta antiguidade, teria organizado um 
conjunto de rituais e práticas meditativas, com o objetivo de estabelecer uma 
profunda experiência espiritual visual e sonora (FEUERSTEIN, 2006).  O yoga 
aparece, historicamente, como um dos sistemas ortodoxos da filosofia Hindu. 
Desse modo, trata-se de uma disciplina espiritual e também de um sistema 
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filosófico organizado e sistematizado por Patanjali na obra clássica, os Yoga 
Sutras. A meditação, por sua vez, é um dos meios ou estágios do yoga em que 
“o conhecedor, o conhecimento e o objeto conhecido se tornam um só” (IYEN-
GAR, 2016, p.26).

Assim, o yoga tal qual o concebemos na atualidade é o resultado de co-
nhecimentos acumulados durante milênios. Esses saberes permitiram a for-
mação de uma filosofia amplamente buscada nos dias de hoje, especialmente 
no que concerne à prática da meditação. 

Tornar o ambiente de trabalho em um espaço de bem-estar é determi-
nante para que os profissionais se sintam bem e felizes e, consequentemente, 
mais aptos e satisfeitos a cumprir a rotina laboral.  A meditação possui rele-
vante aplicação, nesse sentido, não somente para apoiar empresas e profis-
sionais a preservarem o bem-estar e contentamento como também para ofe-
recer recursos e ferramentas que possam ampliar a energia e vitalidade das 
pessoas no desempenho de suas atividades. Por outro lado, também traz o 
que se denomina como “isolamento da ação”, que significa não se identificar 
ou se apegar aos resultados. Logo, a pessoa consegue enfrentar sucessos e 
insucessos com mais equilíbrio e equanimidade. A atitude equânime traz tran-
quilidade e menos estresse no cotidiano profissional. 

O mundo organizacional já percebeu isso e empresas no Brasil e no ex-
terior, tais como as corporações de tecnologia Google e Facebook, passaram 
a usar práticas meditativas em suas rotinas. Além da gestão do bem-estar, a 
meditação acaba contribuindo para a imagem e reputação das instituições 
que buscam boas práticas organizacionais. Independentemente do setor, do 
cargo e do estilo de serviço, trata-se de uma técnica que pode ser usada de 
maneira simples e enriquecedora. No contexto da comunicação, diferentes 
estudos científicos têm comprovado que a meditação pode estimular a socia-
bilidade e criatividade no ambiente profissional. 

Yoga também é ciência e como salienta o professor Hermógenes (2018), 
pioneiro em medicina holística no Brasil, “ciência da boa, que a medicina acata 
e utiliza”. Os cientistas que estudam o fenômeno concluem, em resumo, que 
meditar pode ser tão importante para a qualidade de vida quanto fazer exer-
cícios físicos. Se a pessoa a fizer regularmente obterá resultados que incluem 
maior tranquilidade, concentração e memória e relações sociais mais equi-
libradas. Em síntese, as pesquisas mostram que a meditação simplesmente 
“torna as pessoas mais felizes” (SALZBERG, 2012).

Ao escrever sobre o que a neurociência tem mostrado sobre os efeitos de 
uma rotina meditativa, Salzberg (2012) relata que, na última década e meia, 
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os neurocientistas e psicólogos vêm demonstrando que o cérebro adulto pos-
sui neuroplasticidade, ou seja, é capaz de formar novas células e conexões. 
Isso é importante porque uma série de trabalhos científicos recentes confirma 
que a meditação pode trazer alterações fisiológicas no cérebro, as quais criam 
mudanças positivas no humor, na saúde e no comportamento. A autora expli-
ca que essas conclusões só foram possíveis a partir dos avanços no monito-
ramento de tomografias cerebrais por ressonância magnética que permitiram 
observar o cérebro durante a meditação. 

Em 2005, um estudo precursor conduzido pela neurocientista Sara La-
zar, do Massachusetts General Hospital e do Harvard Medical School, mostrou, 
entre outros aspectos, que a meditação podia paralisar o afinamento do cór-
tex cerebral que ocorre, de forma espontânea, com o envelhecimento e, por 
conseguinte, conseguiria proteger contra déficits cognitivos e a diminuição da 
memória. Em um outro estudo publicado em 2010, Lazar examinou o cérebro 
de voluntários que participaram de oito semanas de treinamento no Programa 
de Redução de Estresse Baseado na Atenção Plena, mais conhecida como 
mindfulness. De forma sucinta, uma técnica que usa exercícios de meditação 
baseados na atenção à respiração com o foco no momento presente, ou seja, 
o agora. Salzberg (2012) destaca as conclusões dessas investigações sobre 
como a meditação desenvolveu o hipocampo, parte do cérebro relacionada 
à memória e à aprendizagem, e diminuiu a amígdala, porção do cérebro que 
inicia a resposta do corpo ao estresse.  

A comunicação é a base de quem somos e daquilo que gostaríamos de 
nos transformar. Não existimos de forma solitária e a própria mente é um re-
curso de comunicação, não apenas em relação a outras pessoas, mas tam-
bém para um vínculo consigo próprio (FRAWLEY, 2014). A relação interior pode 
aumentar o conhecimento de si mesmo. Para isso, é necessário aprender a se 
observar, o que pede meditação e autocuidado. 

Por isso, meditar é da ordem da prática e não do discurso. Todos os tra-
tados importantes sobre yoga ressaltam a ênfase na prática constante. Isso 
requer exercício e movimento contínuos a fim de que o indivíduo possa  enten-
der aspectos diferentes de sua natureza e as maneiras de desenvolvê-los em 
prol do bem-estar físico, psicológico e social.

A disciplina Meditacom propõe um processo contínuo de aprendizagem 
apoiado no tripé da comunicação, yoga e meditação. Além disso, o acolhimen-
to é um termo- chave para o grupo. A palavra remete a receber, acolher, reunir, 
juntar. Com esse intuito, as aulas são sempre abertas e têm reunido, em mé-
dia, 50 pessoas, entre estudantes, docentes e membros da comunidade ex-
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terna. Os estudantes que estão matriculados conduzem e organizam sessões 
públicas, sob a orientação e apoio das docentes, e são estimulados a ampliar 
a ideia com a divulgação nas principais mídias sociais, a realização de parce-
rias com entidades que tratam do assunto, o recolhimento de depoimentos e 
histórias e a inserção na iniciação científica sobre o tema. 

As instituições sustentam processos e representações simbólicas em 
que as respostas afetivas e os comportamentos dos membros e não membros 
são importantes para seu funcionamento e imagem (MARCHIORI, 2009). Nos 
dias atuais, destaca-se uma maior exigência e pressão no ambiente organiza-
cional. Meditacom é um convite, uma convocação, um roteiro, um instrumento 
para uma comunicação organizacional humanizada. 
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