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Resumo 

 

Este artigo, de caráter exploratório, busca refletir sobre os conceitos de comunicação 

integrada e comunicação estratégica no âmbito das organizações - especialmente nas 

micro e pequenas empresas. Para tanto, parte-se do pressuposto de que, apesar dos 

avanços obtidos no campo teórico, a comunicação ainda encontra-se sob uma visão 

limitada no cotidiano das organizações. A fim de compreender o entendimento sobre 

esses conceitos por parte de gestores de micro e pequenas empresas, realizou-se uma 

pesquisa aplicada com escolas de idiomas não-franqueadas da cidade de Bauru/SP. Como 

resultados, nota-se nas escolas pesquisadas a predominância da comunicação sob uma 

perspectiva funcionalista, voltada à eficácia das mensagens e ao atingimento dos 

objetivos organizacionais. 
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Introdução 

Nas últimas duas décadas, os estudos acerca da comunicação organizacional vêm 

transpondo a esfera funcionalista - da comunicação tecnicista, linear e transmissional - 

em detrimento de enfoques voltados aos relacionamentos, a dialogicidade e às retro-

interações com os diversos agentes (KUNSCH, 2014, 2012).  
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Compreende-se que as próprias transformações do cenário atual, permeado por 

vulnerabilidades resultantes de transformações políticas, econômicas, sociais e 

tecnológicas, demandam novas reflexões sobre a comunicação no âmbito organizacional 

(MANUCCI, 2008), especialmente nas micro e pequenas empresas (MPEs) que possuem 

grande importância para o setor econômico, social e estratégico do país – correspondendo 

a 99% de estabelecimentos privados não agrícolas (SMPE, 2014), 52% dos empregos 

formais e 40% da massa salarial do Brasil (SEBRAE, 2014). 

Dessa forma, enfatiza-se a importância de gestores de MPEs perceberem a comunicação 

de maneira integrada e estratégica, ou seja, de forma ampla e holística, unificando suas 

diferentes modalidades, processos e dinâmicas interativas que conectam sujeitos em seus 

diversos contextos (KUNSCH, 2003; PÉREZ, MASSONI, 2009). 

No entanto, Kunsch (2012, p. 271) sinaliza que há “[...] no cotidiano das organizações em 

geral, ainda que nas entrelinhas, uma predominância da comunicação técnica e da busca 

da eficácia das mensagens e ações comunicativas” (KUNSCH, 2012, p. 271).  

A partir dessa assertiva, esta pesquisa, de caráter exploratório, pretende identificar como 

os gestores de organizações micro e pequenas compreendem a comunicação integrada e 

a comunicação estratégica. Eles reconhecem a sua importância?  

Deste modo, este trabalho apresenta uma pesquisa aplicada com gestores de escolas de 

idiomas não-franqueadas da cidade de Bauru/SP, por meio da realização de entrevistas 

semi-estruturadas, abordando os dois conceitos centrais – comunicação integrada e 

comunicação estratégica. Como resultados, verificou-se que o entendimento da amostra 

pesquisada ainda se ancora em uma dimensão instrumental da comunicação. 

 

Comunicação Organizacional: As Transformações dos Contextos e a Emergência de 

Novos Estudos 

O campo dos estudos voltados a comunicação das/nas organizações partiu de abordagens 

advindas de outras disciplinas, a exemplo da administração, configurando-se a partir de 

tendências funcionalistas, que atribuíram à comunicação um caráter ferramental voltado 

a eficácia da comunicação industrial e de negócios (KUNSCH, 2009). 

A principal característica dessa perspectiva versava sobre a coordenação de tarefas para 

atender às necessidades operacionais, a harmonização de diferentes posicionamentos 

existentes em uma organização (D’ALMEIDA, ANDONOVA, 2008) e ao atingimento 

de resultados corporativos (KUNSCH, 2009). Nesse sentido, a comunicação é também 
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entendida como mecanismo de controle e persuasão por parte de gestores (KUNSCH, 

2009), tendo enfoque na transmissividade de informações em fluxos pré-determinados e 

inflexíveis, partindo da percepção do indivíduo como agente passivo aos processos da 

organização (D’ALMEIDA & ANDONOVA, 2009). 

Ainda que tenha amparado os estudos acerca da comunicação organizacional durante 

décadas, a perspectiva funcionalista mostrou-se insuficiente frente às transformações 

socioculturais, econômicas, políticas e tecnológicas que passam a ocorrer, desde meados 

do século XX, de maneira cada vez mais sobrepostas, trazendo incertezas às organizações. 

Desse modo, faz-se necessário que as organizações transponham determinismos, 

passando a considerar as heterogeneidades e imprevisibilidades dos acontecimentos e dos 

fenômenos que se associam de maneira inextricável (MANUCCI, 2008). 

Considera-se que, mesmo diante desse contexto, essa percepção está pouco presente nas 

organizações contemporâneas de maneira geral e, nas micro e pequenas organizações, 

mais especificamente. Tal aspecto se estende à comunicação, pois como apontado por 

Kunsch (2012, p. 269), embora se tenha passado a considerar a necessidade de processos 

comunicacionais mais interativos, “[...] ainda falta uma Comunicação que permita a 

abertura de canais dialógicos de fato e que possibilite maior valorização das pessoas. 

Neste sentido, Kunsch (2014) ressalta a importância de considerar a comunicação de 

maneira complexa, ampla, indo além da dimensão instrumental e técnica e levando-se em 

conta o contexto. Kunsch (2014) propõe que a comunicação seja pensada a partir de 

quatro dimensões: a instrumental, a cultural, a humana e a estratégica. 

A dimensão instrumental – cerne do pensamento funcionalista, ainda predominante nas 

organizações – tem abordagem técnica e se ampara na transmissão de informações, 

viabilizando o plano de funcionamento a fim de que se atinjam os objetivos globais da 

organização. Ainda que essencial a manutenção dos processos organizacionais, sua 

eficácia depende de uma composição dialógica entre as outras dimensões. 

A dimensão cultural abarca o cenário organizacional como um espaço de emergência de 

culturas - dos indivíduos, dos dirigentes, da sociedade ou país onde estão inseridos além 

das influências multiculturais de uma sociedade em rede - e reconhece essa dimensão 

como “[...] parte integrante do planejamento, das ações comunicativas e dos processos de 

gestão participativa” (KUSCH, 2014). 

A dimensão humana é, para autora, a mais importante, assim como a mais negligenciada 

nas organizações. Kunsch (2014; 2012) aponta para a impossibilidade de se constituir 
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ações comunicativas perenes sem que se atribua a centralidade que os indivíduos, suas 

subjetividades, o aspecto relacional e o contexto ocupam nesse processo.  

Não obstante, ainda que haja um avanço notório nos paradigmas comunicacionais - 

pautados no relacionamento e no fator humano, como já citado -, no cotidiano 

organizacional essa concepção habita mais os discursos do que de fato as práticas e 

processos da organização (KUNSCH, 2014; 2012). A transposição da comunicação como 

prática predominantemente instrumental depende da percepção e adoção de práticas 

comunicacionais com o enfoque na dimensão humana, trazendo o indivíduo ao cerne da 

comunicação, proporcionando espaços para sua subjetividade, culturas e contextos na 

disputa de sentidos. 

Por fim, na dimensão estratégica, a autora chama a atenção para um olhar tradicionalista, 

da eficácia de resultados e coordenação de atividades, defendendo que essa dimensão 

deva se orientar em estudos mais abrangentes, tais como de Pérez de “[...] conceber e 

praticar a estratégia de comunicação nas mais diferentes esferas sociais, políticas e 

econômicas” (KUNSCH, 2014, p.56) considerando os cenários imbricados e relacionais. 

Além da necessidade de se refletir e trazer para as práticas comunicacionais uma 

composição entre as quatro dimensões, Kunsch (2014) acrescenta que a comunicação nas 

organizações deve assumir um caráter integrador, ou seja, aquilo que denomina de 

comunicação organizacional integrada. E, complementa que, ao adotar-se o sentido 

integrador da comunicação organizacional, “[...] a área da comunicação deixa de ter uma 

função meramente tática e passa a ser considerada estratégica (KUNSCH, 2014, p. 46).  

Neste sentido, torna-se relevante estender reflexões sobre os conceitos de comunicação 

integrada e comunicação estratégica, buscando compreender as implicações atuais sobre 

os termos, como se articulam e se complementam e de que modo podem contribuir para 

reflexões que se amparam nas novas demandas e paradigmas. 

 

Comunicação Organizacional Integrada 

O conceito de comunicação organizacional integrada surge na década de 1980 quando 

Kunsch (2003) propõe a integração dos diversos departamentos e profissionais que 

exerciam atividades relacionadas a comunicação organizacional em quatro grandes áreas: 

comunicação administrativa e interna (ambas responsáveis pelos fluxos, veículos e redes 

- formais e informais - de comunicação voltada as  funções administrativas e ao 

relacionamentos, respectivamente); a mercadológica (marketing, propaganda, promoção 
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de vendas, etc) e a institucional (relações públicas, acessória de imprensa, editoração 

multimídia, marketing social e cultural, imagem coorporativa, etc). A proposta de 

integração dessas quatro áreas parte da compreensão e necessidade de uma ação 

conjugada de comunicação nas/das organizações, a fim de tecer um composto de 

comunicação organizacional dialógico, em substituição às ações e departamentos 

desconexos, desarticulados e isolados uns dos outros (KUNSCH, 2003). Kunsch (2003, 

p.179) além de ressaltar essa proposta integradora como uma “[...] filosofia capaz de 

nortear e orientar toda a comunicação que é gerada na organização” aponta para o valor 

estratégico dessa filosofia para o desenvolvimento da organização em um contexto de 

relações complexas e interdependentes e de estabelecer uma relação dialógica entre os 

profissionais e departamentos correlatos às quatro áreas. 

A proposta de comunicação organizacional integrada também pode ser aparada pelos 

estudos recentes de Kunsch (2014) no que tange as 4 dimensões já citadas, acreditando 

que diante da trama que as organizações constituem e estão constituídas, faz-se necessário 

um olhar compatível que vá além da técnica e a operacionalidade, mas consiga abarcar o 

fator humano, o contexto organizacional naturalmente efervescente no que diz respeito as 

culturas e individualidades, além da importância de que se expandir o olhar da 

comunicação como estratégica ainda é marcado por um caráter mercadológico.  

Destaca-se, finalmente, o que é proposto pelos novos estudos de Kunsch (2014) acerca 

das quatro dimensões, entende-se que a comunicação organizacional integrada deva 

abarcar os processos e ações comunicacionais de maneira dialógica, integradora e como 

um reflexo dos contextos. Nesse sentido, a comunicação organizacional integrada deve: 

1.  Lançar olhares à dimensão humana, de maneira a gerir esforços para ir além dos 

discursos humanizadores e promover/incentivar espaços formais e informais de 

interação, colaboração, co-produção e aprendizado primando pela comunicação 

interpessoal de natureza conversacional;  

2. Compreender os espaços organizacionais como naturais à emersão as múltiplas 

manifestações culturais e a negociação de sentido, enxergando esse processo 

como constituinte da organização e buscando integrá-los nas políticas, estratégias 

e processos comunicação;  

3. Compreender a dimensão instrumental como um conjunto de técnicas, artefatos e 

tarefas pelos quais os indivíduos da organização são capazes de auto-organizar-

se, sendo imprescindível à manutenção dos processos comunicacionais; 
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4. Superar a concepção da dimensão estratégica, majoritariamente entendida e 

voltada a planos calculados e foco em resultados, para transpor o plano 

instrumental e estabelecer processos relacionais que possam atender a uma 

dinâmica de cenário instável.  

 

Comunicação Estratégica: Repensando o Conceito 

Ao abordar a dimensão estratégica da comunicação nas organizações, torna-se relevante 

estender reflexões sobre o sentido atribuído ao termo estratégia em consonância à 

comunicação. Sobre este aspecto, observa-se que muitas vezes se vincula essa dimensão 

a funções exercidas pela alta direção das organizações, voltada à eficácia dos objetivos 

corporativos e ao atingimento dos resultados, buscando agregar valor aos negócios 

(KUNSCH, 2014). 

Segundo Pérez e Massoni (2009), essa visão sobre a estratégia - e também sobre a 

comunicação - está arraigada a um paradigma administrativo e econômico e até mesmo 

militar, em que a estratégia é estabelecida como instrumento, políticas e planos rígidos 

voltados ao sucesso dos negócios empresariais. 

Deste modo, é possível observar que esse entendimento se aproxima de uma lógica 

exclusivamente de mercado seguida pelas organizações. Embora tal aspecto seja 

relevante para que a organização sobreviva e se mantenha no mercado, também aprofunda 

o entendimento do sentido da estratégia pautado em um caráter instrumental, sob uma 

perspectiva gerencial, racionalizando o fenômeno comunicacional. Queremos dizer que, 

ao enfocar unicamente nesta acepção, os aspectos complexos relacionados aos sujeitos, 

aos processos e aos contextos tornam-se encobertos.  

Tal ponderação é apresentada nos estudos recentes de Kunsch (2014, p. 56), ao expor que 

“[...] a dimensão estratégica da comunicação organizacional deve, sim, contemplar outros 

aspectos além da perspectiva predominante que é a clássica ou tradicional, muito 

praticada pela maioria das organizações”. De acordo com a autora, essa perspectiva 

clássica e tradicional considera a comunicação estratégica sob um enfoque mais racional 

de caráter ferramental. Assim, Kunsch (2014) destaca a importância de redimensionar 

essa visão de comunicação estratégica conservadora. 

Reis, Marchiori e Casali (2010), partindo de uma reflexão semelhante, expõem a 

necessidade de problematizar o viés instrumental dado a ambos os termos - comunicação 

e estratégia -, evidenciando a relação existente entre eles, de natureza constitutiva. Para 
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elas, a comunicação constitui os processos estratégicos, sendo estes muito mais do que 

programas fixos pré-estabelecidos; são processos realizados em interação entre os sujeitos 

(REIS; MARCHIORI; CASALI, 2010). Tal entendimento distancia-se então da 

racionalidade conservadora sobre os termos. 

Essa essência comunicacional da estratégia também é abordada nos trabalhos de Pérez e 

Massoni (2009) ao afirmarem que a unidade básica do termo “estratégia” não é sua 

instrumentalidade, mas sua condição relacional, uma vez que consideram a estratégia 

antes de tudo como uma capacidade humana que demanda a constante articulação entre 

as potencialidades de cada indivíduo para promover transformações e avanços. 

Esse tensionamento sobre a estratégia ancora-se em questionamentos como o apresentado 

por Pérez e Massoni (2009, p. 3, tradução nossa): “[...] se para enfrentar os desafios e 

oportunidades do século XXI podemos seguir trabalhando com a teoria estratégica que já 

temos ou, pelo contrário, estamos necessitados de novas formulações”.  

Além deste aspecto sobre a estratégia, ressalta-se que a própria expressão comunicação 

estratégica é muitas vezes utilizada tanto no meio acadêmico quanto nas práticas 

cotidianas sem uma reflexão sobre o seu significado de maneira aprofundada 

(OLIVEIRA; PAULA, 2014). Deste modo, torna-se relevante atentar-se para os aspectos 

tangíveis e também intangíveis que fazem parte dos processos organizacionais e da 

comunicação, resgatando o foco no sujeito e na articulação da diversidade sociocultural. 

De acordo com Massoni (2011), a comunicação estratégica deve proporcionar sinergias, 

espaço de encontro de conhecimentos e subjetividades e isso somente é possível 

considerando outras dimensões, não apenas a instrumental e informacional. 

Assim, baseando-se em Kunsch (2014), compreende-se que a comunicação integrada 

pode assumir uma dimensão estratégica quando incorporam-se as diferentes modalidades, 

processos e dimensões da comunicação de modo a expor um entendimento que vai além 

da fragmentação e da divisão ou limitação das partes. No entanto, torna-se relevante 

compreender de que modo esses conceitos estão associados e reverberam no cotidiano 

das organizações, especialmente as micro e pequenas empresas.  

 

Metodologia e Análise da Pesquisa 

Para o desenvolvimento deste artigo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre 

comunicação organizacional, dando ênfase a dois conceitos centrais: comunicação 

estratégica (CE) e comunicação integrada (CI), no intuito de desvelar, sumariamente, as 
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implicações das transformações dos contextos, que culminaram em avanços nos estudos 

comunicacionais, que emergem do protagonismo dos indivíduos nas organizações e 

processos comunicacionais. Posteriormente, a fim de compreender o entendimento de 

gestores de micro e pequenas empresas (MPEs) sobre comunicação integrada e 

comunicação estratégica, planejou-se uma pesquisa de campo, de caráter exploratório e 

descritivo, a ser aplicada com proprietários ou gestores de comunicação de escolas de 

idiomas do município de Bauru, São Paulo. Esta etapa da pesquisa se deu por meio da 

aplicação de entrevista semi-estruturada, realizada presencialmente junto à amostra, entre 

os dias 18 de maio e 01 de junho de 2017. Para a interpretação dos resultados, aplicou-se 

a Análise de Conteúdo, segundo Bardin (1977). Para tanto, definiu-se, primeiramente, 

quatro categorias de análise, ou “análise categorial” (BARDIN, 1977, p. 36,) definidas a 

partir do objetivo proposto, quais sejam: 1) qual a ótica dos respondentes sobre os 

conceitos comunicação estratégica e integrada; 2) qual a importância dos dois termos; 3) 

qual é a relação estabelecida com as pessoas, em suas falas; e por fim 4) como ou por 

quais meios a comunicação estratégica e integrada ocorre na escola.  Depois de definidas 

as quatro categorias, aplicou-se uma abordagem quantitativa que, segundo Bardin (1977, 

p. 114) “[...] funda-se na frequência de aparição de certos elementos da mensagem”. Deste 

modo, evidenciou-se a constância de expressões comuns nas falas dos participantes. 

Finalmente, após a análise de conteúdo feita, foi possível relacionar os resultados à ótica 

funcionalista, ou seja, um entendimento voltado à instrumentalidade da comunicação em 

que ela é vista como uma ferramenta para atingir objetivos organizacionais ou a ótica 

relacional, que considera e valoriza os sujeitos e suas interações sociais, aproximando-se 

da dimensão humana como proposto por Kunsch (2014). 

O universo de pesquisa foi definido pelo enfoque dos estudos das pesquisadoras em micro 

e pequenas empresas, respaldada na representatividade desse setor, que correspondem à 

99% dos estabelecimentos não agrícolas no país (SMPE, 2014), 52% dos empregos 

formais e 40% da massa salarial do Brasil (SEBRAE, 2014), assim como pela 

insuficiência de estudos comunicacionais voltados às características particulares desse 

setor. Dessa forma, optou-se por um recorte no segmento de escolas de idiomas de Bauru 

(SP), exclusivamente não franqueadas, acreditando que estas possuem maior liberdade, 

para suas ações de gestão e de comunicação, transparecendo as percepções de seus 

gestores. A escolha das escolas se deu de forma não-probabilística a partir de buscas 
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online pela plataforma Google. A amostra se compõe de nove escolas que aceitaram 

colaborar voluntariamente com o estudo, dentre treze que foram convidadas. 

Nos resultados da pesquisa de campo, verificou-se que todas as escolas caracterizam-se 

como MPEs do setor de serviços, com base no quadro de funcionários5. A grande maioria 

dos respondentes da amostra trabalham há mais de 5 anos na escola (89%), são donos ou 

sócios (78%) e exercem múltiplas funções (78%), tais como administrativas, de 

gerenciamento e dar aulas, assim como cuidar da comunicação. Grande parte tem entre 

30 e 39 anos (55%) e há predominância do número de mulheres (67%). Em relação ao 

grau de escolaridade, 67% dos entrevistados possuem ensino superior completo, sendo 

apenas 22% deles em áreas da comunicação (jornalismo e publicidade). Ademais, apenas 

um entrevistado possui origem estrangeira. 

Para apresentação dos resultados referentes as categorias de análise, optou-se pela 

elaboração do quadro 1: 

 

Quadro 1 – Sistematização das categorias com base no entendimento dos conceitos comunicação 

integrada e estratégica por parte dos gestores de escolas de idiomas6 7 

Categorias  Comunicação integrada (CI) % Comunicação estratégica (CE) % 

Q
u

al
 é

 o
 e

n
te

n
d

im
en

to
 s

o
b

re
 

co
n

ce
it

o
s?

 

Atingir o público/objetivo  11% 
Atingir público 

/objetivo/resultado 
55% 

Trabalhar vários canais/mídias 

digitais 
33% Divulgação de mídia 11% 

Integrar empresa-pessoas 22% Planejamento 11% 

Divulgação boca a boca 11% 
Comunicação institucional e 

interna para atingir clientes 
11% 

Aprendizagem 11% Chegar a mensagem ao receptor 

de uma maneira mais direta e 

clara 

11% 
Trabalhar em grupo 11% 

Análise 

macro 

Ótica funcionalista 45% Ótica funcionalista 100% 

Ótica relacional 55% Ótica relacional 0% 

Im
p

o
rt

ân
ci

a
 Divulgar/transmitir/mostrar – 

resultado 
55% Posicionamento/imagem 22% 

Transmitir/mostrar - não cita  11% Atingir pessoas 55% 

Aprendizado eficiência ensino 11% Atingir resultado 55% 

Nada 11% Ensinar/fazer ser entendido 11% 

Análise 

macro 

Ótica funcionalista 67% Ótica funcionalista 100% 

Ótica relacional 22% Ótica relacional  0% 

                                                 
5 A classificação quanto ao porte pode ser definida com base no número de pessoas ocupadas, sendo para 

o setor de comércio e serviço a pequena empresa possui de 10 até 49 funcionários. Disponível em 

<http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario%20do%20Trabalho%20Na%20Mi

cro%20e%20Pequena%20Empresa_2013.pdf > Acesso em: 14 jun. 2017. 
6 Alguns respondentes elencaram mais de um entendimento acerca dos conceitos, portanto as porcentagens 

correspondem a todos os agrupamentos de significados citados pelos gestores e não ao número de 

participantes. 
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P
es

so
as

 Participantes do processo (ativos) 45% Receptor de mensagem/anúncio 78% 

Receptores de mensagens 

(passivos) 
45% 

Participante (ativo) 22% 

Não cita 11% 

Análise 

macro 

Ótica funcionalista (relação 

passiva) 
44% 

Ótica funcionalista (relação 

passiva) 
78% 

Ótica Relacional (relação ativa)  44% Ótica Relacional (relação ativa) 22% 

C
o

m
o

 o
co

rr
e 

Divulgação por mídias 

digitais/terceirização  
44% 

Divulgação por 

mídias/terceirização 
78% 

Processo decisório 11% Comunicação informal - Aluno 11% 

Comunicação informal - Aluno 22% 

Relacionamento 11% Relacionamento 11% 

Não cita  11% 

Análise 

macro 

Ótica Funcionalista  55% Ótica Funcionalista 78% 

Ótica Relacional 33% Ótica Relacional  22% 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

A partir da análise das entrevistas, verificou-se distinções quanto aos entendimentos dos 

dois conceitos. No que tange a CE, todos os respondentes associaram o termo com 

aspectos alinhados a uma perspectiva funcionalista, evidenciados pela primeira categoria. 

Essa característica emerge também nas falas dos entrevistados, na utilização do termo 

“atingir resultados”, que evidenciam um entendimento da comunicação estratégica 

pautado numa lógica de mercado. Essa noção vai ao encontro dos estudos tradicionais 

acerca da dimensão estratégica, na qual, Kunsch (2014) verifica um caráter muito 

conservador, voltado a eficácia de ações orientadas a resultados. Tal aspecto também é 

levantado por Pérez e Massoni (2009) sob a perspectiva administrativa e econômica, na 

qual a estratégia comumente se vincula. Segundo os autores, esse paradigma tende a 

ignorar as incertezas, centrar-se em fórmulas e encobrir a questão relacional. 

Em relação a CI, ainda que esteja associada a uma perspectiva informal ou interacional 

de comunicação (45% da amostra), é necessário pontuar que 55% dos gestores, ao serem 

questionados sobre o que seria CI, hesitaram (44%), ou não se expressaram sobre o 

conceito (11%), dessa forma as respostas obtidas se baseiam em interpretações que 

partiram do termo “integrada” e “integração”. No entanto, com base nas interpretações 

desses gestores, o termo corresponde a utilização de mídias digitais e ações orientadas 

aos resultados. Assim, a interpretação da palavra “integração” corresponde a articulação 

de mídias. Assim, pode-se inferir que o entendimento de comunicação em si está pautado 

na dimensão instrumental, marcada pela utilização de técnicas e meios. 
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Na segunda categoria, que sintetiza a importância da CI e CE, ambas se situam em uma 

esfera transmissional e mercadológica, elucidando a predominância “[...] comunicação 

técnica e busca da eficácia das mensagens” que ainda ocorre no cotidiano das 

organizações (KUNSCH, 2012, p. 271), como demonstra o trecho: 

 

“[...] nas mídias sociais, nós tentamos fazer com que todas as pessoas, de 

todas as faixas etárias, entendam essa comunicação, então nós deixamos 

uma comunicação muito clara. (Informação verbal)8 

 

Além disso, notou-se o uso de expressões como “clareza”, “pureza”, “mínimo de ruídos 

possível”, “atingir” e “público-alvo” em grande parte da amostra que evidencia esse viés 

transmissional.  

Ao analisar a percepção sobre pessoas nas falas dos gestores (categoria 3), houve um 

equilíbrio entre um entendimento das pessoas como receptoras passivas das mensagens e 

como participantes (45% cada) do processo comunicacional. Pontua-se ainda que, nas 

relações onde as pessoas estão inseridas em processos comunicacionais, são citadas como 

“alunos” e a comunicação ocorre por meios informais ou interacionais (ver categoria 4 

no quadro 1). Nesse caso, sugere-se uma valorização do indivíduo nessas organizações, 

contundente a dimensão humana e nos paradigmas comunicacionais emergentes. Além 

disso, nas respostas em que figuram os termos “público”, “público-alvo” ou “cliente" 

estabelece-se a relação de passividade (44%) coincidem com as respostas orientadas pela 

instrumentalização, destacada na categoria quatro (quadro 1). 

No que tange a CE, notou-se que as pessoas são vistas como receptores passivos das 

mensagens/anúncios (88%). Esse entendimento ainda expõe o viés funcionalista, 

priorizando o emissor e a mensagem. Ao encobrir o aspecto relacional da comunicação, 

instrumentalizando-a em detrimento dos resultados corporativos, há a desvalorização e 

objetificação do indivíduo no processo, o que se reconhece na fala de um dos gestores: 

“[...] o recurso humano é meu produto" (informação verbal)9. 

Por fim, a quarta categoria, que sintetiza como ocorre a comunicação, percebe-se a 

predominância de exemplos que mencionam algumas mídias digitais e tradicionais 

(Facebook, Instagram, Snapchat, Google adwords e outdoor), majoritariamente na CE 

                                                 
8 Fala extraída de uma das entrevistas realizada pelas autoras com gestor de escola de idiomas não-franqueada da 

cidade de Bauru (SP) no dia 24 de maio de 2017 para a presente pesquisa. O anonimato foi garantido aos 

participantes. 
9 Fala extraída de uma das entrevistas realizada pelas autoras com gestor de escola de idiomas não-franqueada da 

cidade de Bauru (SP) no dia 22 de maio de 2017 para a presente pesquisa. O anonimato foi garantido aos 

participantes. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

(78%), e em 55% das respostas relacionadas a CI. Ademais, destaca-se que 44% da 

amostra admitiu possuir profissionais ou agências responsáveis pela “administração” das 

escolas e inclusive associam o “monitoramento” com ações de comunicação estratégica: 

“hoje eu traço a minha estratégia, contratando profissionais para isso [gestão de 

mídias]”(informação verbal)10 

Cabe destacar outros aspectos relevantes: durante as entrevistas notou-se uma 

uniformidade nas falas dos entrevistados, não apenas no que tange aos termos 

amplamente utilizados como “atingir” e “divulgar” (citados por 55% da amostra), mas 

também na figuração de processos comunicacionais em si, em geral associados a 

múltiplas plataformas de mídia. No entanto, há também uma percepção minoritária (22%) 

de alguns gestores acerca da comunicação na esfera informal, onde o relacionamento 

entre alunos e professores assegura a continuidade da escola, uma vez que são eles os 

responsáveis pelo que ambos gestores chamaram de “divulgação boca-a-boca”.  

Destaca-se ainda a ótica relacional de uma das gestoras, que mais se aproxima da 

concepção das quatro dimensões da comunicação, apontadas por Kunsch (2014). Durante 

a entrevista, a gestora, foi a única que não associou CE ou CI a perspectiva de negócios, 

mas aos processos informais, de natureza conversacional. Para ela a CE é conhecer o 

aluno, suas necessidades e objetivos em aprender um novo idioma, para que ela possa 

adaptar seus métodos e conteúdo, a fim de facilitar a aprendizagem do aluno. E, na CI, 

defende que todos precisam ser capazes de se entender, se expressar, se comunicar para 

que não fiquem isolados e estejam aptos a aprenderem outra cultura Acredita-se que essa 

sensibilidade para com os alunos e ao processo de aprendizagem atribui-se não apenas a 

sua profissão (professora) que demanda atenção e preocupação a quem está ensinando, 

mas também ao fato de ser estrangeira, destacando em sua fala que não deseja que o aluno 

passe por dificuldades linguísticas como as quais ela passou.  

Por fim, verifica-se uma predominância da dimensão instrumental em detrimento da 

dimensão humana da comunicação organizacional das/nas escolas. Ressalta-se que o 

entendimento de CE tem um viés mercadológico ligado ao atingimento resultados 

corporativos por meio de mídias digitais e tradicionais. E o entendimento de CI se dá em 

parte pela interpretação pautada na palavra “integrar” e está ligado também a esfera 

instrumental. Ademais, notou-se que as respostas voltaram-se mais para aspectos 

                                                 
10 Idem. 
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“externos” às empresas, não evidenciando relacionamentos estabelecidos com 

funcionários, alunos e demais indivíduos que já fazem parte do dia a dia dessas escolas. 

 

Considerações finais 

Ainda que o conceito de comunicação integrada, há mais de quatro décadas, vem 

propondo uma filosofia de integração das quatro frentes de comunicação, percebeu-se 

nesse trabalho que nas organizações prevalece um entendimento num caráter 

instrumental, que desconsidera as relações e interações cotidianas como parte estratégica 

da comunicação organizacional. No que se refere a comunicação estratégica, nota-se que 

seu entendimento ainda encontra-se enraizado em pensamentos funcionalistas, voltado ao 

atingimento das metas organizacionais e da lógica de mercado, e também, 

desprivilegiando o caráter relacional intrínseco aos processos das organizações. 

A luz dos conceitos levantados ao longo do trabalho e com base nos cenários imbricados 

e complexos que geram ambiguidades nas organizações, o percurso até aqui demonstra a 

importância de trazer o indivíduo ao cerne dos estudos voltados a comunicação, muito no 

que é refletido por Kunsch (2014) acerca das dimensões trazidos à tona nesta pesquisa.  

Finalmente, reconhecemos que mesmo atingindo o objetivo proposto de verificar o 

entendimento de gestores de escolas de idiomas não-franqueadas sobre os conceitos 

comunicação estratégica e integrada, proposto nesse estudo, há de se considerar o caráter 

infindável acerca dos estudos da comunicação e da percepção de indivíduos nas 

organizações. Nesse aspecto reforça-se a relevância de futuros estudos que voltem seus 

olhares para a comunicação e a geração de sentido desse processo, inclusive no contexto 

das micro e pequenas empresas. 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

 

 

D’ALMEIDA, Nicole; ANDONOVA, Yanita. A Comunicação das organizações. In: Anuário 

Unesco Metodista de Comunicação Regional. v. 12,  n. 12. São Bernardo do Campo: 

Universidade Metodista de São Paulo, 2008. 

 

 

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Percursos paradigmáticos e avanços epistemológicos nos 

estudos de comunicação organizacional. In: KUNSCH, Margarida Maria Krohling (Org.). 

Comunicação organizacional: histórico, fundamentos e processos. vol. 1. São Paulo: Saraiva, 

2009. p. 63-89. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

 

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Comunicação organizacional: conceitos e dimensões dos 

estudos e das práticas. In: MARCHIORI, Marlene (Org.). Comunicação em interface com 

cultura. vol. 1. São Caetano do Sul: Difusão editora, 2013.  

 

 

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. As dimensões humana, instrumental e estratégica da 

Comunicação Organizacional: recorte de um estudo aplicado no segmento corporativo. 

Intercom – RBCC São Paulo, v.35, n.2, p. 267-289, jul./dez. 2012. Disponível em:< 

http://www.scielo.br/pdf/interc/v35n2/14.pdf > Acesso em: 02 jun. 2017. 

  

 

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Comunicação Organizacional: contextos, paradigmas e 

abrangência conceitual. Matrizes, ECA-USP, v. 8, n. 2, p. 35-61, jul./dez. 2014. Disponível em 

< http://www.revistas.usp.br/matrizes/article/viewFile/90446/93218> Acesso em 02 jun. 2017. 

 

 

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Planejamento das relações públicas na comunicação 

integrada. 4 ed. São Paulo: Summus, 2003. 

 

 

MANUCCI, Marcelo. El impacto corporativo: diseño estratégico de la comunicación en la 

complejidad del contexto actual. Buenos Aires: La Crujía, 2008.  

 

 

MASSONI, Sandra. Comunicación estratégica: communicación para la innovación. Rosario: 

Homo Sapiens Ediciones, 2011.  

 

 

OLIVEIRA, Ivone de Lourdes; PAULA, Maria Aparecida de. Comunicação estratégica: outras 

lógicas e construtos no contexto de midiatização. In: XII Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC). Lima, 2014. Disponível em: 

< http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-content/uploads/2014/11/GT2-Oliveira-Paula.pdf>. 

Acesso em: 17 abr. 2017. 

 

 

PÉREZ, Rafael Alberto; MASSONI, Sandra. Hacia una teoría general de la estrategia: El 

cambio de paradigma en em comportamento humano, la sociedade y las instituciones. 

Barcelona: Ariel Comunicación, 2009. 

 

 

REIS, Maria do Carmo; MARCHIORI, Marlene; CASALI, Adriana Machado. A relação 

comunicação-estratégia no contexto das práticas organizacionais. In: MARCHIORI, M. (Org.). 

Comunicação e organização: reflexões, processos e práticas. São Caetano do Sul: Difusão 

Editora, 2010, p.167-187. 

 

 

SEBRAE. Participação das micro e pequenas empresas na economia brasileira. Brasília, 

jul, 2014. Disponível em: ˂ 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Estudos%20e%20Pesquisas/Participacao%2

0das%20micro%20e%20pequenas%20empresas.pdf ˃. Acesso em: 09 jun. 2017. 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/interc/v35n2/14.pdf


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 15 

SEBRAE. Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa 2013. São Paulo, 2013.  

Disponível em < 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario%20do%20Trabalho%20N

a%20Micro%20e%20Pequena%20Empresa_2013.pdf >Acesso em: 14 jun. 2017. 

 

 

SMPE – Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Tratamento Diferenciado às Micro e 

Pequenas Empresas: Legislação para Estados e Municípios. 2014. Disponível em: 

<http://www.smpe.gov.br/assuntos/cartilha_tratamentodiferenciado_mpe.pdf/view ˃. Acesso 

em: 10 jun. 2017.  

 

 


