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Resumo 

O termo “comunicação interna” tem sido utilizado pelo campo de estudos da 

comunicação organizacional para explicar, em síntese, as interações entre funcionários e 

organizações por meio da comunicação, considerada como uma ferramenta estratégica 

que contribui para a eficácia e eficiência organizacionais. Neste sentido, ignora-se a 

condição do trabalhador como um ser social que interfere ativamente na construção do 

processo comunicacional no âmbito da organização em que atua. E, para 

compreendermos os fatores que podem ter influenciado nesta compreensão atual sobre 

“comunicação interna”, este texto busca retomar a atuação do Idort junto à consolidação 

da atividade de relações públicas no Brasil. Pois, esta relação apresenta-se como uma 

das pistas que pode orientar o caminho para o entendimento do conceito de 

comunicação interna no cenário brasileiro. 

 

Palavras-chave: comunicação interna, comunicação e trabalho, relações 

públicas, Idort. 

 

Introdução 

A formação do campo teórico de comunicação organizacional no Brasil está 

fortemente ligada às questões do fator trabalho. As relações entre trabalhadores
3
 e 

organizações, especialmente as privadas, têm sido tema de estudos e investigações por 

parte de pesquisadores e interessados no campo da comunicação organizacional.   

Especialmente no tocante à formulação de planos e estratégias com o propósito 

principal de contribuir para o alcance de objetivos e metas administrativas e de gestão 

organizacional, a comunicação, sob o olhar deste campo de estudos, tem sido 

compreendida como uma ferramenta possível de construir uma relação amistosa entre 

trabalhadores e organizações. Relação esta que tenciona, por parte dos estrategistas 
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organizacionais, promover a anuência dos trabalhadores em relação prioritariamente às 

necessidades e interesses organizacionais. 

Este processo planejado de persuasão e convencimento tem sido intitulado de 

“comunicação interna” pelos principais estudiosos brasileiros em comunicação 

organizacional e integra ações e instrumentos comunicacionais diversos. Em 

consonância com as políticas de recursos humanos das organizações, os estrategistas 

organizacionais desenvolvem elaborados planos que prevêem a produção de materiais 

impressos (boletins, jornais, folhetos, manuais, etc.), digitais (intranet, e-mail, etc.) e 

audiovisuais (vídeos, programas de TV, etc.), além de eventos de natureza variada.  

Apresenta-se um grande arsenal de opções, a fim de alcançar o objetivo principal de 

convencer o trabalhador a auxiliar no desenvolvimento e na prosperidade da 

organização.  

Nesta direção, não parece ser relevante se os interesses dos trabalhadores são 

diferentes dos interesses da organização em que estes atuam. A idéia da “comunicação 

interna” é encontrar meios para que os funcionários se disponham a aceitar as demandas 

organizacionais e agir com boa vontade nas tarefas a serem realizadas e nas funções a 

serem desempenhadas.  

Segundo esta forma de entendimento do processo da “comunicação interna” por 

grande parte dos estudiosos do campo da comunicação organizacional, os conflitos 

passíveis de existirem entre trabalhadores e a organização têm grande chance de serem 

harmoniosamente resolvidos por meio de estratégias comunicacionais planejadas e 

realizadas pelos estrategistas organizacionais. Estratégias estas que visam 

predominantemente convencer os empregados a agirem conforme os preceitos da 

organização em que atuam. 

Este cenário certamente faz parte de todo um mecanismo inscrito no modo de 

produção capitalista que move a sociedade brasileira, sua tentativa constante em 

controlar os meios de produção e a subjetividade do trabalhador. Também, as escolhas 

epistemológicas dos estudiosos sobre a relação entre comunicação e trabalho no campo 

da comunicação organizacional são determinantes na composição deste conjunto de 

elementos que interferem na construção do conceito atual de comunicação interna.  

 E o que mais nos interessa neste artigo é resgatar aspectos importantes que nos 

possibilitem compreender as origens do conceito de “comunicação interna”. Esta busca 

nos auxiliará, consequentemente, a entender melhor o olhar de pesquisadores e 
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professores da área da comunicação organizacional quanto ao binômio comunicação e 

trabalho. 

Para tanto, optou-se aqui por tomar como base para o desenvolvimento deste texto 

o conteúdo de textos publicados na revista produzida pelo Instituto de Organização 

Racional do Trabalho (Idort) -, intitulada “Revista de Organização e Produtividade”, 

especialmente nos períodos de 1954 a 1956 e 1964 a 1967. Períodos estes determinantes 

para a consolidação da atividade profissional de relações públicas no país. Em 1954 a 

Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP) foi criada por meio de uma 

assembléia realizada na sede nacional do Idort e, em 1967, aprovou-se a lei que 

regulamentaria a profissão no Brasil. 

Por meio de uma investigação bibliográfica, foi possível perceber a grande 

influência do Idort na fundação e primeiros princípios da ABRP. Este fato parece ser 

muito importante em nossa tentativa de encontrar pistas para entendimento do conceito 

atual de comunicação interna. Até mesmo porque, a atividade profissional de relações 

públicas, bem como os estudos que a legitimam nos cursos superiores das universidades 

e faculdades no país, preocupam-se em construir políticas de relacionamento entre 

funcionários e organização por meio da comunicação. 

A diversidade de pontos de vista e de correlações sobre comunicação 

organizacional e, consequentemente, “comunicação interna” entre os autores brasileiros 

aproxima-se e distancia-se entre si em muitos aspectos, mas parecem ser unânimes 

quando se destaca a relevância dos conceitos de relações públicas no “estado da arte” 

deste campo de estudos no Brasil.  

Este certo consenso sugere uma pista para o entendimento das origens do conceito 

contemporâneo sobre “comunicação interna”, o que nos mostra ser importante recorrer-

se à dimensão epistemológica inicial de relações públicas no Brasil que muito se 

aproximava com o pensamento e as práticas do Idort. Dessa forma, compreender as 

configurações do desenvolvimento das relações públicas como atividade e campo de 

estudos certamente contribuirá para uma maior compreensão das linhas de pensamento 

brasileiro de comunicação organizacional e, conseqüentemente, de sua interface com a 

comunicação no ambiente de trabalho, na contemporaneidade. 

Qual é o entendimento sobre “comunicação interna” no Brasil, hoje? 
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Recentemente, a professora e pesquisadora Cleusa Maria Andrade Scroferneker 

publicou um artigo intitulado “Afinal, o que é Comunicação Interna?”
4
 no qual indica 

quais são as principais definições deste conceito entre estudiosos brasileiros do campo 

da comunicação organizacional e estimula a discussão quanto a necessidade de se 

pensar a “comunicação interna” numa visão mais estratégica do planejamento de suas 

ações no âmbito das organizações.  

Neste sentido, Scroferneker (2007) mostra ao leitor o que de fato se compreende 

por “comunicação interna”
5
: um conjunto de ações comunicacionais que devem ser 

planejadas conforme as diretrizes da organização com o propósito de gerenciar os 

processos comunicacionais entre esta (representada pela alta administração) e os 

trabalhadores. Planejar, implantar e gerenciar são práticas indispensáveis nesta 

compreensão e tal esforço, ao final, contribuirá para a eficácia e a eficiência 

organizacionais. A autora ressalta fortemente a imprescindibilidade do estímulo ao 

diálogo entre as partes interessadas neste processo comunicacional, destacando que a 

falta deste impede  a construção de um sentimento de pertencimento e da boa vontade 

dos trabalhadores em prol da organização em que trabalham. 

Dessa forma, Scroferneker (2007) retrata muito bem o entendimento sobre 

“comunicação interna” na contemporaneidade brasileira.  

Conceber a relação entre comunicação e trabalhadores como uma “ferramenta 

estratégica de gestão”
6
 que deve ser aplicada por meio de um “setor planejado”

7
 da 

organização está no âmago do conceito de “comunicação interna”. Compreender esta 

relação como uma modalidade
8
 daquilo que se intitula de “comunicação organizacional 

integrada” também representa o entendimento sobre “comunicação interna”, atualmente. 

Estes conceitos de “comunicação interna” apresentam a relação entre comunicação e 

trabalho como algo autônomo do processo comunicacional totalizador que permeia as 

                                                 
4
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organizações, como se fosse possível haver ou não haver comunicação na interação 

entre trabalhadores e a organização em que atuam. 

Nesta mesma direção, um dos estudiosos mais consultados quando o tema é 

comunicação organizacional, Gaudêncio Torquato (2004, p. 54), compreende que a 

“comunicação interna” serve para: 

 

Contribuir para o desenvolvimento e a manutenção de um clima 

positivo, propício ao cumprimento das metas estratégicas da 

organização e ao crescimento continuado de suas atividades e serviços 

e à expansão de suas linhas de produtos. 

 

Conforme a citação anterior, Torquato (2004) esclarece qual é o seu entendimento 

sobre comunicação no ambiente de trabalho. O processo comunicacional é tratado como 

uma ferramenta que contribui para a eficiência e a eficácia organizacionais. 

Esta forma de pensar a comunicação organizacional no livro “Tratado de 

Comunicação Organizacional e Política”, publicado em 2004, em sua segunda edição, 

não é muito diferente do pensamento expressado sobre o mesmo assunto observado no 

livro “Comunicação Empresarial/Comunicação Institucional”, publicado em 1986.  

É possível constatar que em ambas as obras, o autor destaca como elemento 

central do processo comunicacional nas organizações a transmissão de informações, 

incluindo ruídos e barreiras como fatores que podem dificultar ou facilitar a 

comunicação. As idéias são permeadas por uma perspectiva funcionalista de como se 

pensa a comunicação organizacional, inclusive porque o autor acredita em eficácia 

organizacional por meio do controle do processo de comunicação.  

Eficácia e eficiência, por sinal, têm sido dois atributos muito utilizados no campo 

teórico da comunicação organizacional na contemporaneidade e, consequentemente, na 

concepção da idéia de “comunicação interna”. O processo comunicacional precisa, sob 

esta ótica, ser planejado para contribuir com os objetivos da organização, ou seja, para 

seu melhor funcionamento. Essa idéia não é recente, pois Torquato (1986, p. 41) já dizia 

que: 

 

É preciso alertar contra a ortodoxa maneira de analisar a questão da 

eficiência comunicacional sob o prisma de resultados imediatos. 

Como qualquer outro produto, o ato comunicativo, em pequena escala 

ou em grande escala, em nível interpessoal ou social (massivo), gera 

resultados dentro de um determinado tempo, um cronograma temporal 

que deve ser cuidadosamente planejado e integrado a uma visão 

globalizante do planejamento estratégico. 
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Este caráter estratégico atribuído à comunicação organizacional, ao longo de seu 

desenvolvimento como campo de conhecimento da grande área da comunicação social, 

é outro elemento relevante que se destaca no entendimento atual sobre “comunicação 

interna”. E “ser estratégico” significa contribuir para o alcance dos objetivos 

organizacionais de forma efetiva.  

Percebe-se, portanto, que a compreensão que se tem de “comunicação interna” no 

campo de estudos da comunicação organizacional, atualmente, ignora o papel do 

trabalhador como sujeito do processo comunicacional que se forma da relação entre 

comunicação e trabalho, pois, como mesmo afirma Fígaro Paulino (2007, p. 9): 

 

O mundo do trabalho aparece como lugar de mediação privilegiado e 

as relações de comunicação se dão de maneira especial. Estudar a 

comunicação no mundo do trabalho possibilita problematizar a relação 

do sujeito com sua atividade e com o microcosmo social que é o lugar 

de trabalho. Preocupação que não se enquadra como problemática da 

linha da comunicação organizacional. 

 

Diante deste cenário exposto, prosseguiremos com a investigação sobre as pistas 

que podem nos auxiliar a deduzir o caminho epistemológico da idéia atual sobre 

“comunicação interna” expressada anteriormente.   

A inserção do IDORT 

O Idort foi fundado em 1931 por um grupo de empresários e organizações 

preocupadas com os problemas no mecanismo do trabalho, ou seja, com a 

racionalização do trabalho. Considerada como uma sociedade civil científica e sem fins 

lucrativos, tinha como propósitos:  

 

Estudar, difundir os princípios e métodos de racionalização do 

trabalho, no intuito de aumentar o bem-estar social, cooperando para o 

acréscimo da eficiência e coordenação do trabalho em todos os ramos, 

de modo a proporcionar às atividades produtoras de riquezas ou de 

serviços o máximo proveito, quer para o indivíduo, quer para a 

coletividade, pela elevação da produtividade e pelo maior respeito à 

dignidade humana (ARAÚJO, 1965, p.3).  

 

Por meio de várias atividades, como: eventos, cursos, publicação da “Revista de 

Organização e Produtividade”, prestação de serviços de assistência técnica a 

organizações - especialmente a alguns órgãos governamentais -, reuniões periódicas dos 

associados e de premiações – existia até mesmo o Prêmio Idort – o instituto atuava em 
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âmbito nacional. Gozava de prestígio frente às pessoas físicas e jurídicas interessadas 

em capacitar-se para implantar ou tornar mais eficientes procedimentos de realização do 

trabalho com a utilização de métodos científicos.  

Num momento de recente início de desenvolvimento industrial no país e de 

mudanças de características da força de trabalho, o Idort buscava oferecer aos seus 

associados aportes sobre diversos temas que envolviam a racionalização do trabalho em 

prol do aumento da produtividade. “Relações Humanas”, por exemplo, era um tema de 

grande interesse dos idortianos. Este tema aparece com freqüência nos números da 

“Revista de Organização e Produtividade” editada pelo Idort. 

É curioso notar que grande era a preocupação dos idortianos quanto às relações 

entre empregados e empregadores ou chefias, especialmente, entre os anos de 1950 e de 

1960, segundo os números da revista que compreendem os períodos de 1954 a 1956 e 

1964 a 1967.  

O discurso idortiano quanto a este tema é bem representativo no artigo de Annibal 

Bonfim (1954-1955a), na época integrante da diretoria do Idort, intitulado “Relações 

Humanas e Produtividade”, em que inicia dizendo: “Melhorar as Relações Humanas no 

trabalho é um dos meios mais seguros de conseguir aumento de produtividade” (1954-

1955a, p.34). Sob este prisma, o autor afirma que “Relações Humanas” constituem-se 

uma orientação com o intuito de melhorar as condições de interação entre chefes e 

subordinados e, também, entre os trabalhadores em geral (ibidem).  

E com o propósito de encontrar meios para aumentar a produtividade dos 

empregados, Bonfim (1954-1955a) defende a idéia de que as necessidades subjetivas 

dos indivíduos merecem mais atenção do que as necessidades materiais, pois, é 

exatamente este o pensamento das “Relações Humanas”, segundo a ótica do autor. 

Neste sentido, cita dois tipos de necessidades subjetivas que considera mais importantes 

ao ser humano: a necessidade de justiça e a necessidade de ser respeitado. Referente a 

esta última, Bonfim (1954-1955a) diz ser a mais complicada de lidar, visto que está 

ligada à luta de classes. O autor esclarece com um exemplo: 

 

Empregados analfabetos, de capacidade de produção limitadíssima e 

cujo trabalho vale, portanto, muito pouco, recusam-se a comer nas 

cantinas onde as refeições são vendidas a preços muito inferiores ao 

seu valor real, dizendo com empáfia: „Não queremos esmolas! 

Queremos ser bem pagos e comer o que nos agrada (BONFIM, 1954-

1955a, p.38) 
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Esta é somente uma pequena amostra do discurso idortiano, prezando pela 

produtividade em detrimento de uma verdadeira intenção de compreensão das 

“necessidades subjetivas” dos trabalhadores. Bonfim (1954-1955a, p. 38) vai mais além 

e ressalta que as empresas, levando em consideração as “Relações Humanas”: 

 

Precisam ter o cuidado especial de sempre prever, no planejamento de 

qualquer medida que afete os empregados, a inclusão de um serviço 

especial de informação, por meio do qual seja claramente feito sentir 

que tal medida não fere a dignidade humana. É lógico que tal 

informação não deverá mencionar diretamente a preocupação da 

administração em negar uma intenção condenável mas, pelo contrário, 

fazendo sentir dos empregados que esse é um meio de estimular 

aquela dignidade humana que eles tanto prezam. 

 

E este propósito de “respeito à dignidade humana”, segundo o discurso idortiano, 

poderia ser alcançado com a contribuição do serviço de Relações Públicas. Annibal 

Bomfin (1954-1955b, p. 128), agora em outro artigo, intitulado “Os serviços de 

Relações Públicas”, destaca que a finalidade das Relações Públicas é contribuir para a 

melhoria do relacionamento entre os públicos e a alta administração da empresa através 

da informação que um precisa ter do outro. E afirma: 

 

Quando dizemos informação „para o público‟ não nos referimos 

apenas à iniciativa de transmitir ou comunicar fatos ou idéias, mas 

também ao conjunto de medidas e providências indispensáveis para 

garantir, tanto quanto possível, que aqueles fatos e aquelas idéias 

sejam aceitos, de boa vontade, como verdades indiscutíveis” (1954-

1955b).  

 

Nota-se que a partir da edição de 1956, a “Revista de Organização e 

Produtividade” do Idort reserva significativo espaço para discussões a respeito das 

Relações Públicas. São inúmeros artigos escritos por idortianos que acreditam que esta 

atividade seria muito útil aos propósitos da entidade. O próprio patrono das Relações 

Públicas no Brasil, Cândido Teobaldo de Souza Andrade, era um escritor assíduo deste 

periódico. Portanto, conforme veremos a seguir, não foi por acaso que a ABRP surgiu 

por meio de uma iniciativa dos membros do Idort. 

A parceria entre o Idort e a ABRP 
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Com 53 anos
9
 de existência, a ABRP, hoje, conta com 3 seções regionais: Distrito 

Federal, Maranhão e São Paulo. Considerada a primeira associação representativa da 

classe profissional
10

 de Relações Públicas, esta entidade representa um marco para a 

profissão no país. Sua atuação em nível nacional na década de 1950, por meio de 

eventos de cunho científico, especialmente cursos ministrados por palestrantes nacionais 

e internacionais, contribuiu fortemente para a expansão da profissão no Brasil.  

A ABRP foi criada por membros do Idort, muitos deles, integrantes da diretoria 

deste instituto. O próprio presidente fundador da ABRP, Hugo Barbieri, era um dos 

diretores do Idort na época do surgimento da associação. Supõe-se, portanto, que as 

crenças do Idort também foram incorporadas pela ABRP. E o próprio Barbieri (1956, p. 

80) não nos deixa mentir: 

 

(...) da mesma forma que vós, Idorteanos, trabalhais para, através da 

racionalização e produtividade, construir um Brasil melhor e mais 

próspero, também nós profissionais de Relações Públicas, desejamos 

seguir vossa digna e brilhante trajetória, propugnando para que sejam 

sempre as melhores possíveis as relações entre os homens, nesta nossa 

grande e idolatrada Pátria.  

 

Promover meios para intensificar a racionalização do trabalho era o principal 

propósito do Idort e a atividade de Relações Públicas era vista como um destes meios, 

pois, para os idorteanos, as Relações Públicas bem trabalhadas poderiam auxiliar no 

entendimento dos empregados e de outros públicos sobre a filosofia das organizações e 

obter o apoio destes para as suas atividades. Pois, para os idortianos: 

 

É desse trabalho que se espera o bom entendimento entre os homens e 

as organizações que eles criaram para, satisfeitas as aspirações de uns 

e atingidos os fins das outras, constituirmos a alegria de todos – essa 

alegria própria das inteligências bem formadas que chegam facilmente 

à compreensão da vida em harmonia (Araujo, 1965, p.3). 

 

Grande a importância era dada à atividade de Relações Públicas pelo Idort que, até 

mesmo, oferecia cursos de formação em grau médio (nível I, II e III) em Relações 

Públicas.  

O primeiro curso regular de relações públicas no Brasil foi realizado por meio da 

iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) - e da Escola Brasileira de 

                                                 
9
 A ABRP foi criada em 21 de julho de 1954 por meio de uma assembléia realizada na sede nacional do 

IDORT. 
10

 Apesar da profissão somente ter sido regulamentada em 1968. 
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Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas (Ebap) -, em 1953. Como instrutor 

deste curso foi convidado o professor americano Eric Carlson. Após este, outros cursos 

foram ministrados nas décadas de 1950 e 1960. Destaca-se a vinda do professor 

Harwood L. Childs, da Universidade de Princeton, nos EUA, com o propósito de 

lecionar durante um ano para os iniciantes dos estudos acadêmicos desta área. Também, 

outras instituições brasileiras foram pioneiras no oferecimento de cursos de relações 

públicas no país: Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp), a Escola de 

Serviço Público do então Estado da Guanabara, o Idort de São Paulo, Instituto 

Promovendas do Ensino Técnico (Ipet) do Rio de Janeiro
11

.  

Pode-se perceber, conforme as indicações de Chaves (1963), que as relações 

públicas, conceitualmente, começam a despontar como uma função administrativa que, 

naquele momento, poderia ser aplicada tanto em organizações privadas como, também, 

no serviço público (estatal). Função esta que apresentava como principal objetivo a ser 

alcançado: a integração com o interesse público.  

É interessante notar que, desde o início, já se enfatizava a diferenciação entre 

relações públicas e propaganda, como duas áreas com finalidades bem diferentes. 

Enquanto a propaganda seria empregada para fins comerciais e políticos - de interesse 

privado e particular -, a atividade de relações públicas deveria ser direcionada à 

educação: “o conteúdo persuasivo de relações públicas está no terreno da educação 

cívica, da educação agrícola, da educação sanitária [...] Enquanto a propaganda „forja 

autômatos‟ [...] a educação liberta, ensina a pensar por si” (CHAVES, 1963, p.11). E, 

segundo Chaves (1963), tal propósito também poderia ser aplicado à atividade de 

relações públicas em empresas privadas, cujo resultado esperado seria a integração de 

seus interesses com os interesses do público
12

. 

As relações públicas começaram, então, a se delinear fortemente como uma função 

administrativa em prol do funcionamento de organizações. Neste sentido, auxiliam na 

transmissão e interpretação de informações de uma organização para a população e, por 

outro lado, também ajudam a organização a informar-se sobre as idéias e opiniões dos 

indivíduos que interagem com ela, sendo que sua compreensão e seu apoio são 

entendidas como formas de contribuição para o êxito organizacional.  

                                                 
11

 Cf. Chaves, Sylla M. Aspecto de relações públicas. (Separata da Revista do Serviço Público de abril, 

maio e junho de 1961, janeiro, fevereiro, março e outubro, novembro e dezembro de 1962). DASP – 

Serviço de documentação, 1963.  
12

 O termo “público” é utilizado como aquilo que é coletivo e comum à população em geral e não ainda 

utilizado no plural – “públicos” como hoje é aplicado em relações públicas – grupos diferenciados de 

indivíduos que se relacionam com as organizações. 
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Até a data de 1967, ano da criação do primeiro curso de Relações Públicas no 

Brasil, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, os 

profissionais que pretendiam exercer a atividade de relações públicas buscavam sua 

formação em Escolas de Administração, prioritariamente, ou de instituições como o 

Idort
13

. 

O campo de aplicação das relações públicas, desde o início, se formou sob a égide 

que tal atividade está presente em todos os setores da administração. Conforme tal idéia, 

não cabe somente ao especialista de relações públicas seguir os preceitos desta 

atividade. É de responsabilidade de todos os trabalhadores contribuírem para a 

positividade das relações públicas na organização. Ou seja, começava a ser formatada a 

idéia, tão fortemente, hoje, estudada e aplicada, de ações planejadas de comunicação 

dirigidas aos empregados no ambiente de trabalho, com o intuito de tentar nortear suas 

atitudes frente à organização. Além disso, acreditava-se que todos os empregados 

deveriam, então, ser os “embaixadores das relações públicas” da organização em que 

trabalham (CHAVES, 1963, p.20).  

Os programas de treinamentos de “relações com o público” (ibidem) já eram 

incentivados para envolver os empregados com as questões institucionais da 

organização a fim de se tornarem os embaixadores das políticas dos relacionamentos 

entre a organização e os outros “públicos” da organização ou empresa. Portanto, é 

possível considerar, neste sentido, que os empregados são persuadidos a contribuir para 

uma melhor administração organizacional. 

É interessante destacar um trecho do texto de Chaves (1963) que demonstra a 

grande preocupação dos profissionais que desempenhavam a atividade de relações 

públicas, na época, com o envolvimento dos trabalhadores com a organização:  

 

Cabe aqui acentuar a diferença existente entre o treinamento em 

relações públicas, disciplina bastante vasta, como já pudemos ver e o 

treinamento em relações com o público, esse setor mais restrito de RP, 

relativo ao contato geralmente direto com indivíduos que nos coloca 

muito mais no campo das relações humanas que nos das relações 

públicas. Talvez possamos, sem impropriedade, considerar este como 

um dos setores em que as relações humanas aparecem como um 

capítulo de relações públicas, sendo ele estudado tanto em uma como 

em outra disciplina (CHAVES, 1963, p.22). 

 

                                                 
13

 Ibidem 
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A idéia, segundo a autora, é esclarecer que os funcionários deveriam receber um 

treinamento específico, incluindo conhecimentos básicos sobre a organização – quais 

serviços presta ou produtos que produz, quais são os seus públicos e o que estes 

desejam. Na verdade, é ensinar ao funcionário como agir de maneira correta, segundo os 

preceitos da organização, num treinamento que competiria à área de relações humanas. 

As relações públicas contribuiriam com este objetivo de envolver os funcionários 

com questões da organização, por meio de ações de outra natureza. “ (...) o treinamento 

do pessoal em relações com o público faz apenas com que os empregados saibam como 

agir certo. Não faz com que eles queiram agir certo, que é um outro trabalho, bastante 

importante, de relações públicas internas (...)” (CHAVES, 1963, p. 23). Estas 

informações também são pistas para o entendimento das raízes históricas do que se 

compreende, hoje, como “comunicação interna”; campo de estudo específico da 

comunicação organizacional. 

Comunicação no ambiente de trabalho 

Os indícios, levantados neste texto, que nos levam à origem do conceito de 

“comunicação interna”, aceito pelo campo de estudos da “comunicação organizacional”, 

mostram a pouca preocupação em conceber o trabalhador como sujeito social do 

processo de comunicação que se dá no ambiente de trabalho.  

As mediações proporcionadas pelas experiências e vivências do trabalhador em 

seu ambiente de trabalho são os fatores que, de fato, constroem o processo 

comunicacional no âmbito das organizações, mas, observa-se a pouca importância que a 

isso se dá sob a ótica da “comunicação interna”.  

O trabalhador apropria-se do ambiente de trabalho como um lugar em que 

demonstra o seu saber, ou seja, sua capacidade e habilidade de trabalho (FÍGARO, 

2001)
14

, e esta relação ajuda a construir e reconstruir o processo de comunicação no 

âmbito da organização em que atua.  

As técnicas e os instrumentos de comunicação podem contribuir para uma melhor 

operacionalidade das tarefas e para o bom desenvolvimento das funções no ambiente de 

trabalho. É difícil negarmos que o jornal ou o boletim de empresa, bem como a intranet, 

sejam importantes para a disseminação de informações aos empregados de uma 

                                                 
14

 Cf. FÍGARO PAULINO, Roseli. Comunicação e trabalho: estudo de recepção. O mundo do trabalho 

como mediação da comunicação. São Paulo: A. Garibaldi, 2001. 
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organização. E que tais instrumentos auxiliam na necessária administração 

organizacional. 

No entanto, pensar a comunicação no ambiente de trabalho como algo que se 

resume às técnicas de transmissão de informações, e também como algo que é passível 

de ser totalmente gerenciada pelos estrategistas organizacionais, significa ignorar a 

participação do trabalhador como um interlocutor ativo na construção deste processo 

comunicacional. 

Libertar-se deste tipo de pensamento reducionista exige, no entanto, a 

compreensão da inter-relação de diversos fatores que interferem no ambiente de 

trabalho e, consequentemente, no processo comunicacional contemplado por este.  

As características dos processos produtivos e, por conseguinte, das formas de 

administração de empresas e o entendimento que se tem da atividade social trabalho e 

do fator humano neste contexto são pontos centrais para uma discussão sobre 

comunicação no ambiente de trabalho.  

E é exatamente por isso que este texto optou por tentar trazer à tona as questões 

que inicialmente interferiram e ainda interferem na concepção de “comunicação 

interna”. 
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