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 GT ABRAPCORP 7 - Processos, políticas e estratégias de comunicação em organizações privadas. 

a.. A complexidade dos processos comunicacionais; 

b.. As interfaces das políticas e estratégias de comunicação nos espaços organizacionais; 

c.. A cultura da organização sob a perspectiva da comunicação organizacional 

 



 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta a Comunicação Organizacional como área estratégica nas 

organizações e como facilitadora do processo de interação com o ambiente onde estão 

inseridas. As fundamentações utilizadas reforçam a posição da Comunicação nas 

organizações, com base no paradigma relacional da comunicação, no modelo de interação 

comunicacional dialógica e no modelo de organização como sistemas abertos. Juntamente 

com tais conceitos, são abordados os significados de ativos intangíveis e sua contribuição na 

construção da imagem e da reputação de uma organização.  Para ilustrar estes significados 

apresentam-se o caso das ferrovias operadas pela Vale – Estrada de Ferro Vitória a Minas e 

Estrada de Ferro Carajás – e seu significado social, com foco na operação dos trens de 

passageiros.  
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 Introdução 

 

A Vale é hoje a gestora da maior malha ferroviária do Brasil. No total são 9.382 km, 

que compreendem as Estradas de Ferro Vitória a Minas (EFVM), Carajás (EFC) e Ferrovia 

Centro-Atlântica (FCA), além do novo trecho de 720 km da Ferrovia Norte-Sul (FNS), cujo 

contrato de concessão foi assinado em outubro de 2007. A experiência da empresa em 

administração e integração de ativos logísticos possui reconhecimento mundial e os números 

relativos à sua produtividade têm crescido de forma significativa
2
 nos últimos anos.  

Inseridos no escopo da atuação logística da Vale, estão os dois únicos trens de 

passageiros interestaduais regulares de longa distância do país, um operado na EFVM e o 

outro na EFC. A operação dos trens de passageiros traz consigo uma série de desafios e 

oportunidades, associados a aspectos como cuidados ambientais e segurança na ferrovia, 

gestão do transporte de passageiros, produtividade do transporte de cargas, relacionamento 

com comunidades, cumprimento de obrigações legais, etc. Estes aspectos tornam-se ainda 

mais sensíveis com a intensificação da operação logística da empresa decorrente de seu 

crescimento e expansão de suas atividades em mineração. 

A estruturação interna da área de comunicação da Vale, a partir de 2005, em 

atendimento por áreas de negócio, dentre as quais está incluída a logística, possibilitou um 

olhar mais detido às possibilidades de suporte da comunicação organizacional, dentro desse 

contexto de desafios e oportunidades. Com o novo formato, houve uma maior aproximação de 

analistas e gestores de comunicação à realidade das ferrovias e um conseqüente 

amadurecimento das soluções com propostas mais específicas e customizadas, além de, no 

caso do atendimento para os trens de passageiros, abrir oportunidades para estabelecer 

relacionamentos mais próximos com stakeholders (passageiros).  

Esta aproximação resultou na necessidade de definição do que de fato os trens de 

passageiros representam para a empresa. Observações dos cenários que se constroem ao longo 

dos anos indicam que esse ativo recebeu uma atenção diferenciada não só dos passageiros, 

como também dos gestores da empresa. As interferências tornaram-se mais diretas, partindo 

de melhorias em infra-estrutura e chegando à elaboração de planos de ação, especificamente 

voltados para o trem de passageiros, que envolviam treinamento das equipes para interação 

com os passageiros, planos de comunicação, eventos e campanhas. As ações, apesar de não 

                                                 
2
  Apenas na EFC, de 2002 até 2007 (projeção) o transporte anual de minério de ferro e carga geral passou de 

60,5 milhões de toneladas para 104,2 milhões de toneladas transportadas, segundo dados da Diretoria de 

Logística Norte da Vale (2007) 

 



estarem ainda em um âmbito estratégico, refletiam a atenção aos impactos, positivos ou 

negativos, que os trens de passageiros podiam gerar à empresa.    

Sendo assim, a motivação principal deste estudo apresenta-se pela necessidade de 

embasar e articular futuras ações ligadas ao trem de passageiros, ainda desvinculadas devido à 

carência de uma análise mais elaborada do que ele representa tanto para a empresa, quanto 

para os passageiros.  

Estrutura-se então um problema: em que medida os trens de passageiros constituem-se 

em um espaço social de interação e relacionamento entre a Vale e os passageiros? Para 

responder a essa questão, foi desenvolvido este trabalho de conclusão de curso que tem o 

objetivo de compreender e fundamentar a natureza e particularidades da interação entre a Vale 

e os passageiros dos trens operados pela empresa. Os objetivos específicos, por sua vez, 

consistem em: 

 Fundamentar a importância de trabalhar o relacionamento da Vale como 

meio onde está inserida; 

 Fundamentar as possibilidades de ações ligadas aos trens de passageiros que 

impactem positivamente na imagem organizacional; 

 Fundamentar e identificar as formas de comunicação existentes nos trens de 

passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas e Estrada de Ferro Carajás 

enquanto espaços de interação entre a Vale e os passageiros.   

 

A fundamentação teórica utilizada tem como ponto de partida a conceituação de 

comunicação organizacional. No processo de amadurecimento da comunicação 

organizacional apresenta-se, em lugar do tradicional modelo Informacional, o modelo de 

Interação Comunicacional Dialógica, proposto por Oliveira (2002 apud OLIVEIRA e 

PAULA, 2007).  

Ainda em resposta à formação contemporânea da sociedade, observa-se o surgimento 

do modelo de Organizações como Sistemas Abertos (MORGAN, 1996), que tem como eixo 

principal a organização como parte de um ambiente, com o qual precisa se relacionar para 

sobreviver.  Esse modelo apresenta, sob a perspectiva da administração, a importância de se 

trabalhar a comunicação entre as organizações e os demais  atores com os quais se relaciona, 

oferecendo sustentação ao Modelo de Interação Comunicacional Dialógica. 

A metodologia utilizada contempla o cruzamento de referenciais teóricos com 

observações de campo e pesquisas da Agência Nacional de Transportes Terrestres e Vox 

Populi. O trabalho traz os fundamentos teóricos do relacionamento da organização com o 



ambiente onde está inserida e com os atores sociais
3
, que dele fazem parte. Contextualiza, 

ainda, os trens de passageiros da EFVM e da EFC como espaço de interação, apresentando o 

seu histórico e, também, as percepções, valores e perfil dos passageiros e faz ainda uma breve 

fundamentação teórica sobre espaços sociais, dentre os quais classifica os trens de passageiros 

e apresenta como tem sido a interação da Vale com os passageiros nesse espaço. 

 As fundamentações e dados reunidos nessa pesquisa têm a intenção de inspirar, de 

forma consistente, um novo olhar sobre as possibilidades que envolvem a operação de um 

trem de passageiros, não só para a empresa, mas para os passageiros e para as comunidades a 

que pertencem.  

 

1 - Comunicação e Organizações: Possibilidades de Interação com a Comunidade 

 

A serviço das organizações, a comunicação assume particularidades a serem estudadas 

e demanda uma adequação de conceito à comunicação organizacional como o apresentado por 

Kunsch (2003): 

A disciplina que estuda como se processa o fenômeno comunicacional 

dentro das organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa o 

sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre a organização 

e seus diversos públicos. (...) Fenômeno inerente aos agrupamentos de 

pessoas que integram uma organização ou a ela se ligam, a comunicação 

organizacional configura as diferentes modalidades comunicacionais que 

permeiam sua atividade. Compreende, dessa forma, a comunicação 

institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação interna e a 

comunicação administrativa. (KUNSCH, 2003, p.149) 

 

 

Ainda segundo a autora, o processo de evolução da comunicação organizacional a uma 

dimensão estratégica, trouxe consigo a necessidade de que os esforços desse campo tivessem 

um foco comum: os objetivos da organização. Essa convergência compõe a essência da 

comunicação integrada, que só se viabiliza a partir da atuação conjunta das áreas e sub áreas 

componentes de sua estrutura, resultando em uma atuação sinérgica (KUNSCH, 2003).  

A partir dos anos 70, passa a ser considerado dentro da comunicação organizacional o 

componente relacional, com a análise do contexto e dos atores envolvidos. Essa perspectiva 

tem como base a idéia de dialogicidade no processo comunicacional introduzida por Pasquali 
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 O Ethos define atores sociais como indivíduos, organizações ou grupos envolvidos em projetos sociais que 

possam influir na obtenção de resultados desses trabalhos. Espera-se que o ator social tenha múltiplos 

conhecimentos, condições de atuar em equipe, representatividade, influência social e, principalmente, 

identificação com a causa pela qual trabalha. (2007, Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial). 

A partir deste conceito, os atores sociais apresentam-se neste trabalho como indivíduos ou organizações que 

representam diferentes segmentos atuantes e com interesses específicos em um mesmo contexto social. 



(1973 apud OLIVEIRA e PAULA, 2007), que atribui tanto ao emissor quanto ao receptor o 

papel de interlocutores. No Brasil, somente no final dos anos 80, o aspecto relacional passa a 

ser assimilado pela comunicação organizacional, amadurecendo o entendimento de que 

manifestações públicas ligadas às organizações poderiam afetar diretamente suas atividades, 

juntamente com questões que consideravam o contexto em que se inseria como aspectos 

sociais, políticos, econômicos e tecnológicos. Este entendimento foi, sem dúvida, um ponto 

de partida para considerar as diversas outras variáveis que poderiam ser trabalhadas pela 

comunicação. 

O fortalecimento do aspecto relacional ocorre como parte da adequação das 

organizações ao contexto em que estão inseridas na sociedade contemporânea. A abordagem 

integrada do processo comunicacional, como indicam Oliveira e Paula (2006), surge em 

resposta à estruturação da sociedade em rede e à facilidade de acesso e troca de informações e 

opiniões, que acabam por ampliar os espaços de articulação entre os diversos atores sociais.   

As organizações começam a estruturar sua comunicação com os diversos públicos, 

tendo em vista as características de cada um e a forma que impactam as atividades da 

organização e por elas são impactados. Aspectos estes que passam a ser considerados dentro 

de um planejamento estratégico.  

O componente gestão de relacionamentos é estratégico “na medida em que enfatiza 

oportunidades de interação e diálogo da organização com os atores sociais, planejadas e 

conduzidas de forma sistematizada e monitorada” (OLIVEIRA e PAULA, 2007, p.47). As 

autoras destacam que este componente remete ao aspecto relacional do processo de 

comunicação e sua natureza dialógica, contrariamente ao paradigma clássico, que “sai de uma 

relação estruturada e fixa e atinge outra, mais dinâmica e aberta, que considera emissor e 

receptor como interlocutores e acrescenta a influência do contexto”(ibidem, p. 25). 

O paradigma informacional reduz o processo comunicativo a um simples ato de levar 

a mensagem, sem considerar todo o contexto social e o dinamismo do processo de 

comunicação. Além disso, o receptor é visto apenas como um receptáculo de informações que 

não oferece nada em troca e não tem atuação no processo. Metaforicamente, o processo pode 

ser descrito como uma linha de mão única entre o emissor e o receptor, onde é excluída toda 

intersubjetividade que compõe o processo. 

Dessa forma, observa-se que o paradigma relacional apresenta a comunicação como 

um processo social. Nele há uma interação entre os interlocutores para que se construa um 

sentido compartilhado e o contexto social é considerado um fator determinante na relação 

entre os interlocutores. O receptor deixa de ser um receptáculo de informações e passa a 



interferir na rede de interações, interpretando e produzindo mensagens, numa fluidez de 

papéis entre emissor e receptor.  

 Oliveira e Paula (2007, p. 21) definem processos comunicacionais como “atos de 

interação planejados e espontâneos que se estabelecem a partir dos fluxos informacionais e 

relacionais com os atores sociais que atingem e/ou são atingidos por sua atuação”. Sendo, 

segundo elas, fluxos informacionais “todas as ações e instrumentos utilizados para veicular 

informações” e fluxos relacionais “oportunidades de interação e encontro entre organização e 

atores sociais” (ibidem).   

A comunicação, no sentido de tornar comum, é um dos meios possíveis para que 

atores sociais como a comunidade, fornecedores, clientes e a própria organização se 

aproximem, interajam e articulem ações buscando convergências. No paradigma relacional, o 

modelo de Interação Comunicacional Dialógica, proposto por Oliveira (2002, citado por 

OLIVEIRA e PAULA, 2007) e ilustrado na figura 2, destaca a perspectiva de relacionamento 

entre a organização e os outros atores sociais, onde todos são interlocutores, interagem entre 

si, negociam interesses, utilizam a mesma linguagem e compartilham de um espaço comum. 

 

 

Figura 2: modelo de Interação Comunicacional Dialógica 

Fonte: OLIVEIRA e PAULA , 2007, p.27 

 

 



As autoras ressaltam o entendimento da organização “como um dos interlocutores 

entre os atores sociais, o modelo volta-se especialmente para a autonomia do receptor, 

introduzindo o componente do espaço comum” (OLIVEIRA e PAULA, 2007, p.27).  No 

espaço comum, dividido por muitos, todos têm direito a argumentar, a dialogar e a negociar 

os próprios interesses, seja com apenas um interlocutor ou com todo o grupo.  

É importante notar no modelo de Interação Comunicacional Dialógica que a 

organização possui uma posição central e uma circunferência maior. Isto significa dizer que, 

apesar de haver a possibilidade de negociação, um espaço comum entre os interlocutores, a 

organização ainda possui um papel de maior relevância comparado aos demais, seja pelo 

poder econômico, institucional ou político. Segundo Oliveira e Paula C. (2005) a linha 

pontilhada que delimita o espaço de interlocução, representa a possibilidade de tornar a 

relação menos assimétrica, o que demonstra a flexibilidade do modelo, de acordo com o poder 

de negociação de cada interlocutor, em circunstâncias distintas que se apresentem. 

 

1.1. Organizações como sistemas abertos 

 

Considerando a comunicação como uma zona de interfaces entre disciplinas e áreas e 

ainda, na perspectiva do modelo de Interação Comunicacional Dialógica, onde há um espaço 

comum de interlocução entre a organização e demais atores sociais, podemos fazer uma 

associação com a metáfora proposta por Morgan (1996) de Organizações como Sistemas 

Abertos. A partir dessa associação é possível perceber interfaces entre a comunicação e a 

administração e, mais que isso, uma contribuição do campo da administração para o modelo 

teórico de Interação Comunicacional Dialógica. 

O eixo principal do modelo de Organizações como Sistemas Abertos, e que encontra 

eco no modelo de Interação Comunicacional Dialógica, é o de considerar que as organizações 

fazem parte de um meio ambiente, dele sofrem influência e com ele devem desenvolver uma 

relação apropriada para sobreviver. Ou seja, a organização é um interlocutor inserido em um 

contexto social e que dialoga com os demais atores sociais. Morgan (1996) faz leituras 

práticas desta interface no funcionamento das empresas: 

 

Bastante atenção tem sido dada à compreensão da atividade ambiental 

imediata, definida pelas interações organizacionais diretas (por exemplo, 

com clientes, concorrentes, fornecedores, sindicatos e agências 

governamentais). Tudo isto [interações da organização com o ambiente] 

tem implicações fundamentais para a prática organizacional, ressaltando a 

importância de se ter a capacidade de pesquisar e sentir mudanças não só na 

tarefa, mas também no contexto ambiental, de se ter a capacidade de ligar e 



administrar os limites críticos e áreas de interdependência, além de ser 

capaz de desenvolver respostas estratégicas apropriadas. (MORGAN, 1996, 

p. 49) 

 

Outros aspectos a serem considerados no modelo são os subsistemas interrelacionados, 

a exemplo dos indivíduos que compõem a organização, que pertencem a grupos ou 

departamentos, que, por sua vez, são de divisões organizacionais maiores e assim por diante. 

Esta forma de organização, que apresenta “conjuntos dentro de conjuntos”, é utilizada para 

pensar as relações intra e interorganizacionais, considerando os padrões e interconexões que 

desta associação surgem e devem ser administrados. 

 Na medida em que a organização interage com o ambiente, esta tende a ter uma 

atenção sistemática para as necessidades que precisam ser satisfeitas, ou seja, o processo de 

interação volta-se para o ambiente interno como condição para uma efetiva abertura ao 

ambiente externo.  

Assim como são elaboradas estratégias que considerem os elementos financeiros, 

materiais e de informação, busca-se também contemplar o elemento humano, dentro do qual 

estão os relacionamentos da empresa e a comunicação com seus públicos. Esta visão de 

sistema, subsistemas e meio ambiente é retratada pelo diagrama abaixo:  
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Figura 3: Subsistemas Organizacionais 

Fonte: KAST, F & ROSENZWEIG, J (1973 apud MORGAN, 1996, p. 52) 



É importante destacar que a mesma concepção que norteia o modelo de Sistema 

Aberto para as Organizações é a que dá base para a atuação em comunicação organizacional: 

 

A comunicação, em primeiro lugar, tem que ser entendida como parte 

inerente à natureza das organizações. Estas são formadas por pessoas que se 

comunicam entre si e que, por meio de processos interativos, viabilizam o 

sistema funcional para sobrevivência e consecução dos objetivos 

organizacionais num contexto de diversidades e de transações complexas. 

(KUNSCH, 2006, p. 175) 

 

Assim, a interação com os diversos públicos torna-se uma questão estratégica para as 

organizações contemporâneas, que, como sistemas abertos, interagem com o meio ambiente e 

também no âmbito dos seus subsistemas.  

 

1.2 Comunicação e ativos intangíveis 

 

O impacto da valorização da informação vivido pela sociedade contemporânea é 

percebido claramente no ambiente organizacional, que passa por um momento de definição e 

reconhecimento dos chamados “ativos intangíveis“ e dedica-se a encontrar maneiras 

adequadas de mensurá-los.  

Como aspecto básico dessa abordagem, é importante a conceituação de ativos, 

apresentada por Almeida (1997, p. 5) como “recurso controlado pela entidade, como resultado 

de eventos passados e dos quais se espera benefícios econômicos futuros”. Deste ponto parte a 

conceituação de ativos intangíveis, e origina-se o desafio de atender também aos requisitos de 

definição apropriada, mensurabilidade, relevância e precisão, apesar de não terem os 

intangíveis uma existência física. 

A interferência de elementos intangíveis nos rumos de uma organização pode ser 

identificada, por exemplo, em um contexto de implantação de novos negócios e expansão, que 

podem ser facilitados pela aceitação da comunidade, expressa em audiências públicas ou pela 

disponibilidade de mão-de-obra, decorrente de referências positivas ligadas à postura da 

organização. A habilidade de interagir com stakeholders e de perceber oportunidades que vão 

além do material é que potencializa a valorização deste ativo no meio organizacional. 

Importante destacar que, a valorização das organizações a partir de seus ativos intangíveis tem 

sido objeto de trabalho na área de comunicação organizacional de forma cada vez mais direta 

e estratégica, a exemplo das ações de branding, ou estudos da marca, e gerenciamento de 

imagem e reputação. 



Diante deste contexto, a reflexão sobre o valor dos trens de passageiros para a empresa 

passa pela compreensão do processo de construção e conceitos da identidade, imagem e 

reputação de uma organização e do significado que tais elementos têm hoje no contexto 

organizacional. A reputação é, mais consistente do que a imagem e apresenta-se como “uma 

leitura mais aprofundada, mais nítida, mais intensa de uma organização e que, na prática, 

apenas um número reduzido de organizações chega a ser contemplada com este nível de 

representação” (BUENO, 2005, p.20). Já a identidade está ligada ao que a empresa de fato é e 

expressa para o ambiente, principalmente pelo que faz e diz. A imagem e a reputação estão 

ligadas à percepção dessa identidade pelos públicos que compõem o ambiente em que a 

organização está inserida e à maneira como são recebidas as informações e atitudes que dela e 

sobre ela emergem. 

 É neste ponto que a comunicação tem potencial para gerar valor para as organizações, 

ao contar com técnicas capazes de gerenciar, mensurar e avaliar estes elementos, hoje 

reconhecidos como ativos intangíveis. No caso do trem de passageiros, o desafio está em 

considerar as interfaces, características e potencialidades de atuação que esse ativo apresenta. 

Além disso, importa identificar de que forma contribui para a construção e manutenção da 

imagem e reputação da Vale diante dos seus stakeholders e para a interação dos mesmos com 

a empresa. 

 

2 - Os Trens de Passageiros da Vale: Contextualização e Percepção dos Passageiros 

 

Em 1997, como parte do contrato de privatização da Companhia Vale do Rio Doce,  o 

Governo Federal outorgou à empresa o direito de operação da Estrada de Ferro Vitória a 

Minas (EFVM) e Estrada de Ferro Carajás (EFC), únicas ferrovias que tinham vinculadas às 

suas concessões o transporte regular de passageiros de longa distância. 

O parágrafo XXV, da cláusula nona, referente às obrigações do contrato de concessão 

com o Ministério dos Transportes, de 30/06/1997, retrata como obrigações da Vale “assegurar 

a prestação dos atuais serviços de passageiros, que só poderão ser alterados mediante prévia 

autorização da concedente”.  A responsabilidade de acompanhar o cumprimento dos contratos 

de concessão das ferrovias foi delegada à Agência Nacional de Transportes Terrestres – 

ANTT
4
, vinculada ao Ministério dos Transportes.  

                                                 
4
 A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi criada pela Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, 

tendo como uma de suas atribuições garantir que “A exploração da infra-estrutura e a prestação de serviços de 



Este parágrafo do contrato de concessão pode ser considerado o ponto de partida 

prático para a manutenção do trem de passageiros, mesmo não sendo a atividade fim da 

empresa e não dando a ela retorno financeiro. Dados da Vale dão conta de que o recurso 

obtido com a venda de bilhetes não cobre os custos do trem de passageiros, além de sua 

operação causar impacto na circulação dos trens de minério e cargas gerais (transit time, ou 

tempo de circulação). 

Observa-se, no entanto, que o compromisso social ligado à operação de um trem de 

passageiros perpassa tais questões. O próprio contexto que se forma ao longo de uma estrada 

de ferro atribui-lhe papéis de definição complexa, não sistematizados em legislações e 

contratos. Esta questão é visceral para a proposta deste trabalho e será abordada na seqüência 

à apresentação dos perfis de ambas as ferrovias. 

 

2.1 - Estrada de Ferro Vitória a Minas 

 

Incorporada à Companhia Vale do Rio Doce (Vale) na década de 40, a Estrada de 

Ferro Vitória a Minas (EFVM) foi construída pelos ingleses e inaugurada em 18 de maio de 

1904.  É considerada no segmento uma das mais modernas e produtivas ferrovias brasileiras, 

transportando 37% de toda a carga ferroviária do país. 

A EFVM está localizada nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, no Sudeste do 

país e interliga-se com as ferrovias FCA (Ferrovia Centro-Atlântica) e MRS (Mineração Rio-

São Paulo) atingindo municípios de seis estados e o Distrito Federal. Ao todo, são 905 

quilômetros de extensão de linha férrea, correspondendo a 3,1% da malha ferroviária 

brasileira, que transportam cerca de 1,2 milhão passageiros por ano.  

 

2.2 - Estrada de Ferro Carajás 

 

Em 1985, foi inaugurada a Estrada de Ferro Carajás (EFC), implantada e operada pela 

Vale na região Norte do país, liga o sudeste do Pará aos principais portos da região - o 

Terminal Marítimo de Ponta da Madeira e Porto da Itaqui, em São Luís (MA).  

Com seus 892 quilômetros de linha singela, uma única linha para circulação em ambos 

os sentidos, a EFC é uma das ferrovias com melhores índices de produtividade do país. Conta 

                                                                                                                                                         
transporte se exerçam de forma adequada, satisfazendo as condições de regularidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na prestação do serviço, e modicidade nas tarifas”. 
 



hoje com 10.306 vagões e 183 locomotivas e conecta-se à Ferrovia Norte-Sul e aos já citados 

terminais portuários.  

Por ano, uma média de 400.000 pessoas viajam no trem, que serve a 5 estações e 10 

pontos de parada ao longo de 23 municípios e localidades, sendo 20 no Maranhão e 3 no Pará.  

 

2.3. Percepção dos passageiros 

 

As comunidades localizadas ao longo de ambas as ferrovias têm alguns pontos em 

comum que possibilitam uma análise conjunta do contexto de operação dos trens de 

passageiros. Alguns pontos a serem destacados são a importância histórica do trem de 

passageiros para a economia e desenvolvimento local por onde passa a ferrovia e os impactos 

sociais decorrentes.  

No caso da EFVM, que teve o início de sua construção em 1904, muitas cidades, como 

Aimorés (MG) e Baixo Guandu (ES), surgiram e se desenvolveram com a chegada da 

ferrovia. Até o início da década de 50, a ferrovia tinha um importante papel na economia do 

país, pois representava o principal meio de transporte, gerava um grande número de empregos 

na construção e operação da ferrovia, e movimentava a economia e desenvolvimento local, 

principalmente, nas cidades onde havia estações.  

Na EFC, apesar da baixa densidade populacional se comparada com a EFVM, 

povoados e vilarejos cresceram na área lindeira à ferrovia e desmembraram-se de seus 

municípios de origem, a exemplo dos municípios maranhenses de Santa Inês e Bacabeira. Em 

termos de influência da EFC na economia local, existe uma relação direta da ferrovia com a 

constituição e operação da cadeia produtiva de ferro-gusa no sul do Maranhão. 

Desenvolvimento que, no entanto, veio acompanhado de problemas sociais relevantes, como 

avanço do desmatamento e condições precárias de trabalho nesta cadeia produtiva.   

Diante do exposto e com base no monitoramento de manifestações espontâneas dos 

passageiros realizado pelos gestores dos trens da EFVM e EFC, os elementos que podem ser 

considerados os de interferência mais direta na imagem da Vale na percepção dos passageiros 

são:  um transporte confiável, com garantia de que a viagem de fato aconteça, nos horários e 

tempo previstos, com um preço acessível, sob condições seguras e confortáveis. Condições 

que se mantidas são básicas para o sucesso de uma gestão de relacionamento. 

Um outro ponto de atenção, ligado às comunidades em que a maioria dos passageiros 

estão inseridos, é a atribuição de responsabilidades do poder público à Vale, como obras de 

infra-estrutura, segurança e educação, por parte de diversos grupos, uma vez que a empresa é, 



na maioria da vezes, a maior empresa instalada na cidade. Nesta situação, as comunidades 

enxergam na ferrovia uma possível intermediadora para alcance de soluções.   

Dentro desse contexto de expectativas, o trem de passageiros, aparece como a 

possibilidade mais tangível de interação das comunidades lindeiras com a Vale, na figura dos 

passageiros. É nessa perspectiva que os grupos envolvidos por essa realidade se encaixam ao 

conceito de comunidade apresentado por César (2007, p. 82), por haver “uma proximidade – 

que pode ser geográfica, mas não se limita a ela – e elos profundos entre os membros, como o 

sentimento de pertença, identidade e comunhão de interesses”. A empresa e as pessoas 

precisam estar naquele espaço, e têm o interesse comum de mantê-lo em atendimento às suas 

necessidades.   

Sendo assim, como afirma Kunsch (2006), é preciso levar em conta os aspectos 

relacionais, os contextos, os condicionamentos internos e externos, bem como a complexidade 

que permeia todo o processo comunicativo. A organização precisa relacionar-se de forma 

consciente com os atores presentes naquela comunidade, entendida neste caso, como os 

passageiros, e enxergar-se como um ator que faz parte de um grupo maior e que, como 

participante deste grupo, tem direitos e responsabilidades com os demais membros. É 

importante buscar formas coerentes de atuação junto a esses públicos que utilizam os trens de 

passageiros, considerando as necessidades da empresa e do meio onde está inserida. 

Considerando que a reputação é a somatória da identidade e da percepção da imagem 

da empresa pelos diversos públicos de interesse, pode-se afirmar que a percepção dos 

passageiros está diretamente associada à imagem da Vale e, conseqüentemente, à sua 

reputação. Em paralelo, a percepção da imagem do trem de passageiros está diretamente 

associada à qualidade dos serviços prestados pelo trem, já que existe uma expectativa por 

parte do passageiro em relação ao mesmo. 

Para trabalhar a gestão deste relacionamento, a Vale desenvolve ações de comunicação 

(projetos ligados a necessidades da operação ferroviária ) e programas sociais por meio da 

Fundação Vale, na tentativa de buscar estabelecer fluxos relacionais e informacionais e 

estreitar o relacionamento entre a organização e os passageiros.  

 

Considerações Finais 

 

O cenário atual revela que desafios são colocados a partir do modelo de Interação 

Comunicacional Dialógica, pelo qual os passageiros dos trens da Vale são importantes atores 

sociais com os quais a empresa se relaciona diretamente dentro de um espaço comum. 



Ao realizar a viagem, os passageiros e a empresa têm a oportunidade de dialogar, 

argumentar, interagir e estabelecer um relacionamento mais próximo. Já não é possível para a 

Vale pensar nos passageiros como mais uma carga, como o minério de ferro, algo que se leva 

de um ponto a outro sem ouvir o que se tem a dizer, sem levar em consideração o que é 

importante na percepção do outro e sem que haja uma interação entre ambas as partes. 

É bom destacar que o passageiro, ao comprar um bilhete do trem, assume a identidade 

de cliente que tem expectativas e direitos como consumidor em relação ao serviço de 

transporte a ser prestado pela Vale, independente da obrigação contratual e, muito menos, em 

relação à força política e econômica da empresa para o país. Assim, acrescenta se mais uma 

experiência de relacionamento entre o cidadão e a empresa, já que este mesmo passageiro 

também pode ser um vizinho de uma unidade de mineração, um fornecedor de matéria prima, 

e até mesmo, um empregado da própria Vale. E principalmente, talvez seja a primeira 

experiência de fato entre o passageiro e a empresa. 

Desta forma, para a Vale este relacionamento é estratégico para a sobrevivência de 

seus negócios, como vimos no início do trabalho, pela importância de considerar o ambiente 

externo, mesmo que a operação do trem de passageiros seja objeto de contrapartida pela 

concessão ferroviária e que não haja o retorno financeiro esperado pela empresa. A 

manutenção do serviço traz retornos intangíveis no que diz respeito à reputação e imagem da 

empresa, principalmente por ser um momento onde a Vale pode estar mais próxima da 

comunidade. Vale citar o papel econômico e social do trem na região, pois a ausência do 

serviço causaria forte impacto na comunidade, por representar a escolha de transporte de 

cerca de 1,6 milhão de pessoas/ano. O destaque seria para as localidades onde os acessos 

rodoviários ficam comprometidos na época de chuvas, e que as comunidades já se organizam 

em torno dessa única opção de locomoção. 

Os passageiros representam um potencial a ser explorado na construção da imagem da 

empresa. A percepção dos passageiros como atores que desempenham um papel ativo no 

processo de relacionamento, indica a necessidade de conhecimento de suas características e 

expectativas em ambas as ferrovias, marcadas por realidades sócio-econômicas tão diferentes.  

Ao estudar os trens de passageiros da Vale como espaços de interação e 

relacionamento, traz-se a comunicação organizacional ao primeiro plano e considera-se, 

portanto, todos os componentes que, segundo Oliveira e Paula (2007, p. 44) lhe conferem esta 

condição: “tratamento processual da comunicação, inserção na cadeia decisória, gestão de 

relacionamento, uso sistemático de planejamento e monitoramento do processo”. No caso dos 

trens da Vale, podemos perceber com este estudo que falta, para uma gestão de 



relacionamento efetiva, a sistematização e monitoramento de todas as oportunidades 

existentes de interação e diálogo da organização com os passageiros. 

Este estudo também aponta a relevância dos trens de passageiros como um espaço de 

interação e relacionamento, na medida em que é percebido como um ativo intangível, que 

pode contribuir positivamente para a imagem e reputação da empresa. As relações que se dão 

nos trens de passageiros da Vale não estão totalmente sob o controle da empresa, nem 

poderiam estar. Esta característica própria dos ativos de relacionamento, de acordo com 

WIEDMANN, K. e PRAUSCHKE, C, (2004), conferem aos trens esta classificação. O 

entendimento deste cenário, longe de ser considerado como risco, apresenta-se como 

oportunidade para o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação integrada para os 

trens da Vale a partir do modelo de Interação Comunicacional Dialógica. 

De acordo com estudos por parte da empresa e monitoramento das manifestações 

externas formalizadas pelo Alô Ferrovias
5
, ofícios e e-mails, a percepção da comunidade 

sobre a Vale é comprometida em função dos impactos decorrentes de uma operação 

ferroviária. Neste contexto, o trem de passageiros assume, de fato, o papel de contrapartida 

social previsto na concessão e, mais que isso, funciona como salvo-conduto para a circulação 

do trem de carga, que na percepção média das comunidades lindeiras, traz pouco ou nenhum 

benefício para a localidade.   

Este aspecto deve ser considerado a partir de um novo olhar sobre as possibilidades 

que envolvem a operação dos trens de passageiros, não só para a empresa, mas para os 

passageiros e para as comunidades a que pertencem. Sendo que, no caso da empresa, apesar 

das diferenças regionais, as possibilidades para os dois trens de passageiros passam por um 

reposicionamento interno do serviço, o que implica em priorizar, por exemplo, investimentos 

na definição das diretrizes orçamentárias anuais.  

Enfim, o trabalho fundamenta a natureza e particularidades da interação entre a Vale e 

os passageiros dos trens operados pela empresa. Baseado no modelo de Interação 

Comunicacional Dialógica, o resultado do estudo demonstra a necessidade de incrementar os 

espaços de compartilhamento a partir de metodologias e abordagens de comunicação 

organizacional, ancoradas na estratégia de negócio da empresa, sua visão e missão. 

                                                 
5
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