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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre as práticas de poder instituídas pelas 

organizações nas relações com seu público interno.  Este artigo apresenta reflexão e 

análise conceitual sobre as relações de poder (Foucault) que se estabelecem e são 

exercidas na comunicação organizacional por meio da hierarquia e da vigilância.  A 

cultura corporativa é tratada como recurso estratégico da comunicação interna para 

disciplinar os comportamentos e os discursos dos funcionários, gerindo as informações 

corporativas, unificando conceitos baseados nos valores e princípios da organização. A 

reflexão relaciona as relações de poder disciplinares e a noção de “panóptico” de 

Foucault com a vigilância das empresas sobre a atuação dos profissionais, que pode 

tornar os funcionários sujeitos culturalizados e relativizados pela organização. 
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1.  Introdução 

 

 As relações de poder que se estabelecem e são exercidas no ambiente 

organizacional são foco da reflexão que será apresentada neste artigo. O exercício do 

poder disciplinar das empresas por meio das hierarquias e da vigilância (conceitos de 

Foucault) é relacionado com a comunicação interna. Os conceitos de “panóptico” e da 

microfísica das relações de poder são relacionados aos discursos da comunicação das 

organizações com seus funcionários, produzidos no ambiente corporativo. 

 Para refletir sobre estes conceitos de Foucault é preciso citar o contexto em que 

os mesmos se deram, no da escola do pensamento estruturalista das relações sociais.  O 

estruturalismo era um conjunto de grandes sistemas explicativos, formado por uma 

ciência das estruturas sociais. Foucault propõe uma “arqueologia” do saber, uma 

história voltada para a análise das condições de possibilidade e configurações do 

conhecimento. Assim, em seus estudos, privilegia as inter-relações discursivas e sua 

articulação com as instituições, que produziam respostas de como os saberes apareciam 

e se mantinham em constante transformação. Michel Foucault trata o poder como 

instrumento de análise capaz de explicar a produção dos saberes, uma genealogia do 

poder que realiza análises fragmentárias e transformáveis.  
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 Foucault propõe uma nova forma de analisar o exercício do poder, contraponto 

duas formas de controle social: “a disciplina-bloco” e “a disciplina-mecanismo”. A 

primeira trata entre proibições e bloqueios da hierarquia, um dos objetos de reflexão 

desse trabalho no que diz respeito ao processo de gestão das empresas. A outra forma é 

composta por técnicas de vigilância múltiplas, também abordadas no artigo analisando a 

comunicação interna como ferramenta ou técnica de dominação da organização para 

vigiar a atuação do funcionário em relação aos valores e princípios estabelecidos, a 

cultura corporativa.  

 A reflexão deste artigo está baseada na concepção relacional do poder de 

Foucault, de uma análise voltada para a influência que ele exerce sobre o homem. Tal 

conceito exclui a possibilidade de deter e transferir o poder feito coisa, pois é algo que 

se exerce, que funciona como uma prática social constituída historicamente. Defende 

que as práticas ou relações de poder produzem o real e por isso possuem riqueza 

estratégica e eficácia produtiva. Desta forma, as consequências do exercício do poder 

não são somente efeitos negativos relacionados à repressão, pensando no contexto 

organizacional o qual a hierarquia exercida pelos gestores é uma forma de relação de 

poder. Os resultados também podem ser positivos quando for possível dominar objetos 

e rituais de verdade. 

 O dispositivo, neste contexto, remete a ideia de organização e rede de Foucault. 

Funciona como uma ferramenta estratégica que permite exercer o poder por meio da 

vigilância. A comunicação-poder da comunicação interna da organização permite vigiar 

o funcionário a fim de assegurar a produção de comportamentos disciplinados na 

execução das tarefas profissionais.  A organização em “panóptico” de Foucault 

caracteriza o modo de controle exercido pelas empresas por meio de diversos 

dispositivos de vigilância utilizados no ambiente corporativo, desde a supervisão das 

atividades do funcionário por seu superior ou gestor, até uma câmera que filma toda a 

sua rotina no local de trabalho com os recursos tecnológicos disponíveis na atualidade. 

As tecnologias de vigilância são abordadas neste artigo especialmente a partir do uso da 

internet/intranet corporativa, ferramenta muito utilizada pela maioria das grandes 

empresas para a comunicação interna. 

 A breve análise sobre as relações de poder exercidas na comunicação interna 

está baseada na microfísica do poder, que é uma investigação dos procedimentos 

técnicos de poder que realizam um controle detalhado do ser (atitudes, comportamentos 

e discursos). A comunicação estratégica da empresa com o funcionário promove as 

relações de poder, direcionando o discurso do mesmo com intuito de gerir as 

informações corporativas, unificar conceitos e ordenar mensagens para que venham ao 

encontro da cultura corporativa, dos valores e princípios da organização. 

 As relações de poder exercidas na comunicação organizacional e refletidas a 

partir dos conceitos de Focault, não buscam impedir o profissional de exercer seu 

trabalho, mas sim pretende gerir a vida corporativa do mesmo, controlá-los em suas 

ações para que seja possível e viável utilizá-lo ao máximo, aproveitando suas 

potencialidades e utilizando um sistema de aperfeiçoamento gradual e contínuo de suas 

capacidades em prol dos objetivos da empresa. A hierarquia é muito utilizada pelas 

empresas para gerir as relações de trabalho e organizar processos administrativos. Pode 

ser considerada, além de uma forma de vigilância e controle, também de 

desenvolvimento da carreira, quando o profissional têm a oportunidade de crescer 

hierarquicamente dentro da empresa.  A comunicação da organização com seu publico 

interno é importante nesse contexto, pois é utilizada como um recurso estratégico de 

controle, informando e reforçando frequentemente aos funcionários a cultura 

corporativa, ou seja, os valores e princípios da empresa e monitorando a partir das 
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respostas se os profissionais estão atuando profissionalmente em acordo com a mesma. 

O objetivo é que a cultura da organização esteja impregnada no discurso e no 

comportamento do funcionário.  

 

 

2.  As Relações de Poder de Michel Foucault : a Microfísica do Poder e a Noção de 

“Panóptico”  

 

 Michel Foucault analisou as relações de poder no auge do pensamento 

estruturalista das relações sociais. O estruturalismo, ciência das “formações sociais”, 

chamadas de estruturas, defende que: 

 
O indivíduo não é mais o sujeito da história [...] é o lugar de 
passagem, o “suporte” de estruturas; seu comportamento e suas 

atitudes fazem com que participe do processo de reprodução das 

relações sociais em uma formação social, ou seja, em uma sociedade 

historicamente determinada. (MATTELART, 2012, p.95) 
 

 O que chamou de “arqueologia do saber”, compreende uma busca por definir os 

discursos enquanto práticas que obedecem as regras, com a análise das condições e 

configurações do conhecimento por meio de dados históricos. Uma “arqueologia que 

descreve os discursos como práticas especificadas no elemento do arquivo” 

(FOUCAULT, 2000, p. 151). O pesquisador propõe “fazer uma história dos objetos 

discursivos que não os enterre na profundidade comum de um solo originário, mas que 

desenvolva o nexo das regularidades que regem sua dispersão” (FOUCAULT, 2000, 

p.55).  A arqueologia do saber 
 

não é nada além e nada diferente de uma reescrita: isto é, na forma 

mantida da exterioridade, uma transformação regulada do que já foi 
escrito. Não é o retorno ao próprio segredo da origem; é a descrição 

sistemática de um discurso-objeto. (FOUCAULT, 2000, p.160) 

 

 Foucault apresenta em suas pesquisas um novo formato de analisar os exercícios 

de poder, com uma concepção relacional do poder.  Defende que todo ponto de 

exercício de poder é, ao mesmo tempo, um lugar de formação de saber. Assim, chamou 

de genealogia do poder “a tática que, a partir da discursividade local, ativa os saberes 

libertos da sujeição que emergem desta discursividade” (FOUCAULT, 1979, p. 172).  

 O poder é entendido “como algo que só funciona em cadeia” (FOUCAULT, 

1979, p. 172). Assim, o indivíduo não pode deter e transferir o poder feito coisa, pois é 

algo que se exerce, uma prática social. Foucault considera as relações de poder um 

instrumento disciplinar para constituição do capitalismo industrial e do tipo de 

sociedade que lhe é correspondente, um tipo de poder não soberano. “É um mecanismo 

que permite extrair dos corpos tempo e trabalho mais do que bens e riqueza” 

(FOUCAULT, 1979, p. 187). Neste sentido, a prática do poder disciplinar serve para 

controlar as ações do sujeito para que seja possível aproveitar suas potencialidades ao 

máximo, por meio de um aperfeiçoamento gradual e contínuo de suas capacidades.  

 Em suas pesquisas, Foucault contrapõe duas formas de controle social “a 

disciplina-bloco” composta pelas proibições e hierarquias e “a disciplina-mecanismo” 

pelas formas de vigilância, para analisar as relações de poder como uma forma de 
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produzir o real, a verdade. Entende as práticas de poder como ferramentas de riqueza 

estratégica e eficácia produtiva para este fim.  

 A obra “Microfísica do Poder” (1979) de Foucault propõe uma investigação dos 

procedimentos técnicos de poder que controlam os comportamentos e discursos do 

homem. O filósofo defende que o poder “se exerce através da vigilância e não 

descontinuamente por meio de sistemas de taxas e obrigações distribuídas no tempo” 

(FOUCAULT, 1979, p. 187). Ao analisar a vigilância ele aborda o termo dispositivo e o 

remete a uma ideia de organização e rede. Agamben (2009, p.29) define o dispositivo 

como “um conjunto heterogênio, linguístico e não-linguístico, que inclui virtualmente 

qualquer coisa no mesmo título [...] é a rede que se estabelece entre esses elementos [...] 

resulta do cruzamento de relações de poder e de relações de saber”. Assim, pode ser 

considerado um recurso ou ferramenta estratégica para as análises das relações de poder 

enquanto forma de disciplinar o indivíduo.  

 A noção de “panóptico”
3
 de Foucault é um modelo de organização das relações 

de poder exercidas por meio de mecanismos de vigilância em uma instituição, local que 

proporcione o domínio da distribuição de corpos para que possam ser supervisionados 

constantemente. Assim, o “panóptico” pode ser definido como espaços organizados que 

permitem uma garantia de ordem, de visibilidade dos discursos e comportamentos 

constantemente, permitindo que os efeitos no sujeito os direcione para a necessidade do 

local em questão. 

 
Quem está submetido a um campo de visibilidade, e sabe disso, 

retoma por sua conta as limitações do poder; fá-las funcionar 

espontaneamente sobre si mesmos; inscreve em si a relação de poder 

na qual ele desempenha simultaneamente os dois papeis: torna-se o 
princípio da sua própria sujeição. (FOUCAULT, 1997, p.168) 

 

 Os estudos de Foucault apresentados são a base para relacionar as relações de 

poder à comunicação interna, analisando a relação da empresa com o funcionário e a 

hierarquia e a vigilância neste contexto. 

 

 

3.  As Relações de Poder nas Organizações: a Hierarquia e a Vigilância Por Meio 

das Tecnologias da Informação e Comunicação 

 

 A comunicação interna promove práticas comunicativas estratégicas que 

resultam nas relações de poder. O exercício do poder no ambiente corporativo 

proporciona às organizações subsídios para analisar seus funcionários: suas atitudes, 

comportamentos e discursos. As informações comunicadas pelas empresas buscam 

direcionar o discurso desses profissionais com o intuito de gerir as informações 

corporativas, unificar conceitos para que venham ao encontro dos objetivos e normas da 

organização.  

                                                
3
 Foucault utiliza em suas pesquisas uma noção do termo “panóptico”, criado por Jeremy Bentham, para abordar a 

vigilância, considerando-a como uma forma de exercer o poder. Originalmente, o termo panóptico de Bentham 

significa “um princípio geral de construção, o dispositivo polivalente da vigilância, a máquina óptica universal das 

concentrações humanas” (2008, p. 89), local de habitantes involuntários, reticentes ou constrangidos a fim de 

assegurar o controle dos mesmos. 
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 As estratégias são aplicadas por meio de dispositivos, recursos funcionais. A 

hierarquia enquanto forma de gestão de pessoas nas organizações, é um recurso 

comunicacional que pode ser utilizado para disciplinar o indivíduo. As relações de 

poder ou a comunicação-poder
4
 da organização com seus funcionários, permite 

monitorar esses indivíduos, que a fim de assegurar a produção de comportamentos 

comunicativos disciplinados na execução das atividades profissionais.   

 Quando o exercício do poder resulta no discurso do funcionário alinhado ao da 

organização “o poder encontra o nível dos indivíduos, atinge seus corpos, vem se inserir 

em seus gestos, sua atitudes, seus discursos, sua aprendizagem, sua vida cotidiana” 

(FOUCAULT, 1979, p. 131).  

 A prática da hierarquia também pode ser considerada uma forma de vigilância 

aplicada à noção de “panóptico”, pois proporciona o monitoramento do funcionário no 

exercício da sua função no ambiente organizacional.  

 Outros exemplos de vigilância nas empresas são os dispositivos tecnológicos, 

como as câmeras de filmagem e especialmente o uso da internet/intranet e sistemas de 

informática pelos funcionários.    

 Analisar as relações de poder no ambiente corporativo envolve “questões sobre 

as implicações destes dispositivos para a vigilância, o controle e a formação de saberes 

específicos sobre desejos, inclinações, condutas e hábitos de indivíduos e populações” 

(BRUNO, 2013, p.8). Em função da diversificação de dispositivos, o conceito de 

vigilância tem se desenvolvido e com isso traz mais questões sobre a sua prática.  

 
Atividades de vigilância voltadas para indivíduos ou populações 

humanas envolvem, de modo geral, três elementos centrais: 
observação, conhecimento e intervenção. A observação pode ser 

efetuada de diferentes modos (visual, mecânico, eletrônico, digital) e 

implica a inspeção regular, sistemática e focalizada de indivíduos, 
populações, informações ou processos comportamentais, corporais, 

psíquicos, sociais, entre outros. Ela deve, ainda, permitir a produção 

de conhecimento sobre os vigiados, o que pode ser formalizado de 

diversas formas (extração de padrões, regularidades ou cadeias 
causais, por exemplo). Ou seja, as informações apreendidas pela 

observação devem ser convertidas em conhecimento a respeito 

daqueles sob vigilância, de modo a permitir agir sobre suas escolhas, 
subjetividades, comportamentos (BRUNO, 2013, p.18). 

  

 A vigilância só é praticada sob a perspectiva de intervir sobre os indivíduos em 

foco, a fim de conduzir suas condutas. Desta forma, a vigilância é tratada como 

dispositivo. Um dispositivo comporta um conjunto de elementos heterogêneos, uma 

função estratégica e jogos e formação de poder e saber. Os elementos, no caso da 

comunicação organizacional (interna), são os discursos e as medidas administrativas, 

compondo a rede de relações da organização. A composição desta rede envolve 

disputas, negociações e controvérsias, que a redefinem constantemente (BRUNO, 2013, 

p.20). Estas redefinições envolvem as estratégias e os objetivos de uso do dispositivo. 

                                                
4
 O termo comunicação-poder é utilizado por Foucault como instrumento de apoio nas relações de poder,  definindo-

o como “relações de comunicação - seja de informação prévia, ou de trabalho dividido -; liga-se também a relações 
de poder - seja de tarefas obrigatórias, de gestos impostos por uma tradição ou aprendizado, de subdivisões ou de 
repartição mais ou menos obrigatória do trabalho (1979, p. 241). 
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 Em relação às funções estratégicas do dispositivo, sendo ele associado às 

tecnologias contemporâneas, podem ser exercidas em três circuitos: de segurança e 

controle, de visibilidade midiática, e os de eficácia informacional. Para entender estes 

circuitos, é importante primeiramente tratar do modo de funcionamento das redes que 

constituem a vigilância como dispositivo nas sociedades contemporâneas, a chamada 

vigilância distribuída, que  

 
pretende designar tanto um modo de funcionamento da vigilância 
quanto o seu pertencimento ao contemporâneo, indicando em ambos 

os casos que tanto as vias de captura quanto as vias de escape passam 

por este caráter distribuído, e não por um exterior qualquer que lhe 
faria oposição (BRUNO, 2013, p.26).  

 

 Apesar de se opor à estrutura panóptica abordada anteriormente, de sistemas 

centralizados e hierarquizados, pode abrigar pontualmente práticas e discursos que 

operem nestes princípios.  Neste sentido, a abordagem deste trabalho sobre a vigilância 

distribuída no âmbito da comunicação organizacional trata das atuais tecnologias que 

“não vigiam ou monitoram apenas indivíduos ou grupos, mas informações, transações 

eletrônicas, condutas, deslocamentos e rastros deixados no ciberespaço” (BRUNO, 

2013, p.31). Desta forma, o circuito que interessa para a reflexão proposta, é o de 

eficácia informacional. É possível considerar que as empresas também utilizam 

circuitos de segurança e controle no ambiente organizacional, como as câmeras de 

segurança por exemplo. Porém, normalmente é utilizado para o fim de punição, na 

investigação de algum crime ou de comportamentos suspeitos. Dificilmente as 

filmagens são utilizadas para monitorar a comunicação do funcionário, porém, podem 

ser aproveitadas para o fim, desde que uma necessidade específica aconteça. 

 Como este artigo aborda especificamente a comunicação interna, reflete sobre o 

regime de eficiência informacional, “especialmente vigente nas redes digitais de 

comunicação distribuída e serviços a ela associados” (BRUNO, 2013, p.49). Este 

regime está relacionado aos hábitos comunicacionais e informacionais dos vigiados e ao 

“impulso participativo que hoje caracteriza boa parte dos ambientes e serviços na 

Internet e que vem sendo um contexto privilegiado de monitoramento e vigilância” 

(BRUNO, 2013, p.50).  

 A comunicação interna realizada por meio da intranet ou por intermédio de 

sistemas informatizados com acesso às informações restrito aos funcionários, promove 

interatividade entre a empresa e seus profissionais. A participação do funcionário de 

alguma forma neste ambiente virtual corporativo, seja somente pelo acesso obrigatório, 

já proporciona subsídios para o monitoramento. Este tipo de circuito de vigilância pode 

também ser entendido pelos termos “panóptico participativo ou vigilância 

participativa”, que designam práticas que constituem um regime de observação, 

visibilidade e ação política efetuado não mais por grandes centros, mas por inúmeros 

indivíduos, ações e decisões locais e distribuídas” (BRUNO, 2013, p.142). 

  O uso das tecnologias na comunicação interna proporciona interação e 

participação dos funcionários. Estas tecnologias também “permitiram uma coleta a 

distância e automatizada capaz de capturar os dados em tempo real ou in the wild, sem 

as tradicionais mediações de entrevistadores e questionários” (BRUNO, 2013, p.152). 

As tecnologias utilizadas na comunicação da empresa com seus funcionários são 

dispositivos de monitoria, porém, também podem ser considerados recursos 

facilitadores aos funcionários, em função da temporalidade que se apresenta na 

atualidade. Desta forma, é possível considerar que o uso da internet e de sistemas 
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informatizados pelo funcionário em sua rotina profissional faz parte da realidade de uma 

cultura informatizada e digital da sociedade atual, e assim torna-se natural para ele ser 

participativo em suas práticas comunicacionais via intranet ou outro canal de 

comunicação com a organização que trabalha. Por isso, “as dinâmicas da vigilância na 

Internet estão hoje intimamente atreladas às formas de participação dos usuários e aos 

embates que lhes correspondem” (BRUNO, 2013, p.125). Estes embates são aspectos 

importantes a serem considerados, pois  

 
a compreensão do dispositivo exige uma análise de cada um destes 

aspectos, os quais não se restringem à vigilância digital, mas nela se 
atualizam de forma singular: a) os mecanismos de rastreamento, 

monitoramento e arquivo de informação; b) os sistemas de 

classificação e conhecimento dos rastros pessoais; c) os 

procedimentos de individualização; d) as formas performativas e 
proativas de controle sobre as ações e escolhas dos indivíduos. Ainda 

como o tipo de saber produzido a partir dos rastros pessoais digitais e 

o caráter proativo do controle a ele associado buscam legitimar um 
tipo de poder que se exerce sobre uma espacialidade própria, que 

focaliza a ação, e uma temporalidade particular, que privilegia o 

futuro imediato (BRUNO, 2013, p.148). 

  

 Neste sentido, é possível considerar que o saber dos funcionários sobre as 

organizações e sua condição como funcionário é produzido por meio dos jogos de poder 

e saber compostos no dispositivo, que são “um corpo de intenções, interesses e 

estratégias de poder que apropriam este campo segundo seus próprios fins, desviando-o 

do que seriam os seus propósitos iniciais, essenciais ou autênticos” (BRUNO, 2013, 

p.21).  

 A comunicação interna busca o conhecimento dos funcionários sobre as 

informações corporativas e o diálogo com a empresa. Os dispositivos utilizados para o 

fim acabam também exercendo outra função, a do poder disciplinar como forma de 

controlar a comunicação do funcionário. Desta forma, as relações ou práticas de poder 

na comunicação organizacional buscam direcionar o funcionário a produzir discursos 

que contribuam para os objetivos da organização, inclusive os de conquistar boa 

imagem e reputação forte no mercado que atua. Assim, as organizações utilizam a 

cultura corporativa como base para esse alinhamento de discurso, ou seja, que os 

profissionais se comuniquem de forma condizente com os princípios e valores da 

empresa. Neste aspecto, a hierarquia e a vigilância exercidas por meio de dispositivos 

tecnológicos são formas de gerir os discursos sobre a organização sendo assim possível 

aperfeiçoá-los. 

  

 

4.  As Relações de Poder e a Cultura Corporativa na Comunicação Interna 

 

 Para ser possível relacionar as relações de poder exercidas por meio da 

hierarquia e da vigilância na comunicação organizacional com a cultura corporativa, é 

importante defini-la ou conceituá-la. O conceito de cultura corporativa foi criado nos 

primeiros estudos de comunicação organizacional que a definiam “como produto e 

processo, continuamente criados pelas pessoas nos processos de interação” (KUNSCH, 

2009, p.297).  

 A definição de Fascioni (2005, p.160) conceitua cultura corporativa como um 

“conjunto de valores e princípios compartilhados pela maioria dos membros da 



 

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

 

 8 

corporação. Esses valores são, simultaneamente, elementos de integração interna e de 

construção social da identidade corporativa”. 

 Assim, é possível considerar que são as relações de poder exercidas entre a 

empresa os seus funcionários regulam a cultura corporativa e formam a identidade 

corporativa
5
, o que explica o motivo deste trabalho realizar reflexão específica  sobre a 

comunicação interna. A comunicação organizacional realiza ações e práticas 

comunicacionais para todos os púbicos, interno e externo à organização. Os 

funcionários fazem parte da identidade que expressa, comunica a cultura da 

organização. Estas ações e práticas comunicativas direcionadas ao público interno são 

ferramentas estratégicas que buscam reforçar a cultura corporativa (valores e 

princípios), unificando conceitos e ordenando mensagens, permitindo considerá-las 

como microfísicas das relações de poder manifestas nas políticas de comunicação 

interna.  

 
Os sujeitos que vivem as organizações são sempre sobredeterminados 

pelas próprias organizações. São sujeitos marcados pelo domínio de 
um outro grande sujeito que lhes impregna a máscara desde a sua 

gênese: são as almas e os corpos culturalizados e relativizados. 

(KUNSCH, 2009, p.118) 

 

 A hierarquia e a vigilância na comunicação organizacional são consideradas 

neste artigo as formas de exercício do poder que as empresas buscam para gerir o 

discurso dos funcionários sobre a organização.   

 A vigilância monitora o funcionário, observando atentamente para verificar a sua 

comunicação e cuidar das suas ações durante as suas atividades no ambiente de 

trabalho. Desta forma, é possível obter a realidade, analisá-la e direcionar os discursos e 

comportamentos do profissional em sua atuação. “Somos submetidos pelo poder à 

produção da verdade e só podemos exercê-lo através da produção da verdade” 

(FOUCAULT, 1979, p.180). Assim, também é possível supor que a vigilância na 

comunicação interna é um recurso para obter a verdade, que serve como prova para 

eventual punição de comportamentos e discursos que não estão em acordo com as 

normas, não disciplinados. A observação do funcionário por meio da hierarquia, como 

forma de gestão de informações corporativas por intermédio do diálogo ou 

interatividade que ocorrem via dispositivos tecnológicos, normalmente por meio da 

intranet corporativa dentre outros tipos de comunicação em ambiente virtual, 

proporcionam também a vigilância pela empresa.  

 A hierarquia é uma ordenação de elementos por grau de importância ou utilidade 

para um determinado fim. Também pode ser considerada uma distribuição ordenada de 

poderes. Se materializa como prática ou relação de poder na comunicação interna, da 

empresa (por meio do gestor como representante) com o funcionário (subordinado). O 

exercício do poder por meio da gestão de pessoas tem a função de supervisionar e 

regular a atuação dos profissionais a partir dos objetivos, princípios e valores da 

empresa. 

 Em seu modelo disciplinar, a hierarquia como relação de poder não busca 

impedir o profissional de exercer suas atividades, mas sim, direcioná-lo em suas ações 

para que seja possível e viável desempenhar seu trabalho com aproveitamento máximo 

suas potencialidades, por meio de um sistema de aperfeiçoamento gradual e contínuo de 

                                                
5 Definição extraída de obra organizada por Kunsh (2009, p.219), identidade corporativa são atributos que definem a 

essência de uma organização e são utilizados como forma de expressão de sua cultura, na comunicação de seus 
valores e princípios. 
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suas capacidades. A hierarquia é uma forma de administração das organizações que 

pretendem desenvolver seus profissionais na busca do objetivo mútuo de sucesso no 

âmbito corporativo. 

 A comunicação interna estratégica, que busca seus objetivos por meio do 

alinhamento do discurso dos funcionários ao da organização com base na sua cultura, é 

um recurso importante para lidar positivamente com as relações de poder. Por 

intermédio dos dispositivos tecnológicos citados, muito utilizados pelas empresas na 

atualidade, os profissionais recebem mensagens e comunicam informações que os 

direcionam para a cultura da organização. Como são os próprios funcionários os 

responsáveis pela manutenção da cultura corporativa, os processos comunicacionais das 

organizações com seu público interno buscam direcioná-los a uma preocupação com as 

políticas, a fim de gerir a expressão da identidade corporativa a outros públicos, que 

influenciam diretamente no bom desempenho da empresa no mercado. Neste sentido, as 

organizações objetivam com suas ações comunicativas que a cultura corporativa esteja 

impregnada no discurso dos funcionários sobre elas. A monitoria serve para verificar se 

o discurso da empresa é reproduzido pelos funcionários ou ainda é necessário 

desenvolver algum ponto para o fim.  

 

 

5. Conclusão 

 

 Refletindo sobre as relações de poder exercidas na comunicação interna com 

base nos conceitos de Focault e Bruno, é possível supor que estas relações não são 

impedimento ou restrição para o funcionário exercer sua função, mas uma forma da 

empresa cuidar da sua vida profissional, vigiando suas ações para que seja possível 

aproveitar suas potencialidades por meio do aperfeiçoamento direcionado aos objetivos 

que ela busca, alinhando os conceitos organizacionais por meio da cultura corporativa.  

 A forma de realizar a gestão de pessoas nas organizações normalmente envolve a 

hierarquia. Abordada neste artigo como uma relação de poder disciplinar, a hierarquia 

pode proporcionar um efeito positivo para o profissional, quando o gestor desenvolve as 

suas capacidades e o direciona aumentando suas chances de crescimento na empresa.   

 A comunicação interna como forma de vigilância pode ser considerada um 

dispositivo, que gera informação para análise, conteúdo este que representa uma 

realidade do desempenho profissional do funcionário.  O contato com essa realidade 

possibilita que a empresa oriente ou reforce os comportamentos e discursos desejados 

do público interno direcionados ao objetivo estratégico da organização.  

 Quando o funcionário deseja crescer profissionalmente em uma determinada 

organização, os efeitos do controle também podem ser entendidos como benéficos, por 

possuir riqueza estratégica para uma eficácia produtiva das tarefas profissionais e assim 

obter boa avaliação do seu trabalho e eventualmente conquistar o objetivo profissional. 

 Desta forma, para regular as relações de poder estabelecidas e exercidas no 

ambiente corporativo por meio da comunicação interna, é preciso que os dispositivos 

utilizados permitam atender às necessidades das duas partes, ou seja, que a empresa 

direcione seus funcionários para os valores e princípios estabelecidos em suas políticas 

de comunicação, os culturalizando e relativizando para a conquista dos objetivos 

organizacionais, e, ao mesmo tempo, que estes profissionais consigam atingir o 

crescimento profissional que almejam.  
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