
Comunicação: oportunidade? Ou dificuldade de adaptar-se às mudanças? 
 
 Os meios de comunicação nas organizações estão sofrendo as mais profundas 
transformações. Através destas mudanças os cidadãos estão em contato com um 
maior fluxo de informações, seja através do rádio, da TV, do celular, da Internet e 
outros meios, tornando-se pessoas mais esclarecidas sobre o mundo e sobre a 
melhor maneira de satisfazer suas necessidades e interesses. Devido a este fato, as 
pessoas estão se tornando mais exigentes com os produtos e serviços que buscam 
no mercado, portanto, esta mudança da tecnologia de comunicação se estende as 
mais diversas empresas e instituições que precisam atender a grande diversidade 
de clientes. 
     Na área de comunicação observamos mudanças drásticas e muito rápidas para 
serem assimiladas, ocasionando ao ser humano, uma sensação de incapacidade 
para registrar as informações. Frente a essas novas exigências, as organizações 
buscam novas estratégias objetivando facilitar o processo de comunicação. O 
relacionamento humano é o que ela valoriza, pois os negócios não se restringem 
mais a prestação de serviços, ao maior número de pessoas, mas sim, de CRIAR, 
VENDER E MANTER A RELAÇÃO CLIENTE X FORNECEDOR SEMPRE EM ALTA. 
     Dentro das organizações os estilos de comunicação estão sendo atualizados de 
acordo com as necessidades de um fluxo rápido de informações devido ao 
abandono de velhos paradigmas que ocasionaram alterações em gestões 
empresarias trocando velhos símbolos hierárquicos por aquele que se chama líder 
de equipe e instaurando no clima organizacional um espírito de cooperativismo. A 
comunicação assume agora uma forma horizontal, mais homogênea e rápida. 
     Se fizermos uma análise da comunicação de ontem e hoje, veremos como a 
comunicação vem sendo analisada e operada, ao longo do tempo, nas 
organizações. Comunicação é, antes de tudo, interação, diálogo, tornar comum. 
Não pode ser confundida com simples transmissão unilateral de informações. Mas, 
no ambiente das organizações, a dimensão comunicação quase sempre está 
reduzida a um instrumento de divulgação e de controle. Antigamente a 
comunicação organizacional passava de mero instrumento gerencial para 
transmissão de ordens e informações, a ser vista como estratégica para a 
construção de um universo simbólico, que, aliado às políticas de administração de 
recursos humanos, visava aproximar e integrar as pessoas aos princípios e 
objetivos centrais da organização, a partir, deste fato em quase todos os 
momentos, dos elementos constitutivos desse universo (histórias, mitos, heróis, 
rituais) na construção e veiculação das mensagens pelos canais formais (jornais, 
boletins, circulares, reuniões), numa permanente relação de troca com o ambiente. 
     Tradicionalmente, a comunicação organizacional foi sendo definida 
resumidamente como: aquela que serve para criar, fazer funcionar e manter 
atuantes as organizações sociais. Em razão disso, pertencem ao âmbito da 
comunicação organizacional todas as atividades comunicativas de que lançam mão 
os responsáveis por uma organização para que ela exista e cumpra o seu papel. 
     Detentora de um clássico papel integrador e harmonizador, outra característica 
da comunicação organizacional foi o fato de ter colaborado para criar o "quadro 
irreal de felicidade". A organização era descrita como uma família ideal, onde não 
havia a luta de poder entre grupos com valores e interesses conflitantes. E mais: os 
comunicados organizacionais, vendiam a idéia de que a organização era o único 
espaço em que o indivíduo poderia crescer, a única referência, o único ponto de 
apoio. 
     Mas apesar da crescente importância atribuída à comunicação, muitas são as 
barreiras organizacionais a um livre fluxo de idéias e opiniões. As primeiras grandes 
barreiras podem ser encontradas nas próprias contradições inerentes ao trabalho. 
Essas contradições internas, se produziram na separação fornecedor/produto de 
seu trabalho, na perda do sentido do trabalho (separação trabalhador/ação), no 
corte trabalhador/proprietário. 
     Outro fator de grande importância é efetuar uma análise de como as empresas 



lidam com a questão da comunicação, tomando por base a ideologia gerencial, ou o 
modo de pensar dominante no ambiente da administração, em que toda questão é 
avaliada a partir da perspectiva da racionalidade econômica, através da otimização 
dos meios, com rapidez, em busca da eficácia. Essa racionalidade, aliada às 
estruturas burocráticas, acaba por impor barreiras ao livre trânsito de informações. 
Só circulam livremente aquelas informações e aquelas idéias voltadas para a 
produtividade. 
     Sei que muitas de nós sentimos o mesmo, mas isso não adianta nem ajuda 
muito. Não que isso estrague meu dia, continuo lutando, tentando, avançando e 
fazendo de cada dia um exercício de vida, mas queria, mesmo, saber que vai valer 
a pena... Então comecei a buscar. Busquei respostas no Tarô e na filosofia, no Feng 
Shui e nas teorias de marketing, mas não me diziam nada novo. 
     Outros obstáculos são as culturas organizacionais ancoradas na autoridade e na 
norma e o excesso ou a falta de objetividade. O excesso de objetividade levando a 
uma distorção da comunicação e a uma redução do processo comunicativo à razão 
instrumental; e a falta de objetividade levando a uma falsa democracia em que 
todos falam sem chegar a um entendimento. 
 
     COMUNICAÇÃO E APRENDIZAGEM 
 
     A aprendizagem, pressupõe uma busca criativa da inovação, ao mesmo tempo 
em que lida com a memória organizacional e a reconstrói. Pressupõe, também, 
motivação para aprender. E motivação só é possível se as pessoas se identificam e 
consideram nobre a missão organizacional e se orgulham de fazer parte e de lutar 
pelos objetivos. Se há uma sensação de que é bom trabalhar com essa empresa: 
pode-se vislumbrar um crescimento conjunto e ilimitado; se há ética e confiança 
nessa relação; se não há medos e se há valorização à livre troca de experiências e 
saberes. 
     A comunicação organizacional, pode se constituir numa instância da 
aprendizagem, se praticada com ética, provocando uma tendência favorável à 
participação dos trabalhadores, dando maior sentido ao trabalho, favorecendo a 
credibilidade da direção, com transparência, fomentando a responsabilidade e 
aumentando as possibilidades de melhoria da organização favorecendo o 
pensamento criativo e proporcionando um ambiente adequado para o 
desenvolvimento do trabalho. 
     Esse ambiente adequado pressupõe liberdade e competência para comunicar. 
Hoje, uma das principais exigências para o exercício da função gerencial é 
certamente a habilidade de comunicação. As outras habilidades seriam 
predisposição para a mudança e para a inovação; a busca do equilíbrio entre a 
flexibilidade e a ética, a desordem e a incerteza, a capacidade permanente de 
aprendizagem; saber fazer e saber ser. 
 
     Ela falou de esperança. 
 
     O desenvolvimento dessas habilidades pressupõe, antes de tudo, saber ouvir e 
lidar com a diferença. É preciso lembrar: sempre apenas metade da mensagem 
pertence a quem a emite, a outra metade é de quem a escuta e a processa. Quem 
decodifica a mensagem é aquele que a recebe, por isso a necessidade de se 
ajustarem os signos e códigos ao repertório de quem vai processá-los. 
     As bases para a construção de um ambiente propício à criatividade, à inovação 
e à aprendizagem estão na auto-estima, na empatia e na afetividade. Sem esses 
elementos, não se estabelece a comunicação nem o entendimento. 
Conseqüentemente não haverá sinergia, para que haja comunicação efetiva. 
     Não é raro encontrar-se nos corredores das organizações profissionais da 
mudança cultural, agentes da nova ordem, verdadeiros profetas munidos de 
fórmulas infalíveis, de cartilhas iluministas, capazes de minar resistências e 
viabilizar uma nova cultura e que se auto-denominam reengenheiros da cultura. E 



no entanto, depende muito mais da disponibilidade do ser humano em querer 
mudar, do diálogo e da participação. A construção e a viabilização dessa política é, 
desde já, um desafio aos profissionais da área de gestão de pessoas e da área de 
comunicação, como forma de criar um ambiente que favoreça a criatividade, 
viabilizando, assim, a construção da organização qualificante, capaz de enfrentar os 
desafios constantes de um mundo em mutação. 
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