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Resumo 

Este artigo apresenta os principais achados a respeito da relação entre profissionais de 

comunicação e lideranças organizacionais, decorrentes da pesquisa de campo realizada 

para a dissertação de mestrado desenvolvida por este autor na Faculdade Cásper Líbero 

em 2016. À frente da gestão dos processos comunicativos formais nas organizações, os 

profissionais de comunicação, objeto deste trabalho, estão sujeitos ao inerente processo 

de identificação do indivíduo contemporâneo, e encontram nos líderes organizacionais – 

e nas relações que estabelecem com estes – marcos para construção identitária de sua 

função. Os resultados revelam que a relação de proximidade com a alta gestão ou 

autonomia conquistada com a distância do líder direto contribuem com a identificação do 

profissional com sua função. 
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Introdução 

As organizações são produto do tempo e da sociedade em que estão inseridas 

(FREITAS, 2006), por isso, estão suscetíveis a sediar – e a participar ativamente – dos 

diversos processos sociais aos quais os indivíduos estão sujeitos. Assim, partindo da 

premissa de que o contexto social impactará as relações no ambiente corporativo, este 

artigo investiga como o processo de identificação do sujeito contemporâneo se manifesta 

no que tange as relações de trabalho, mais especificamente nas que estabelecem os 

profissionais de comunicação nas organizações com executivos em cargos de liderança. 

 Para isso, apresentamos parte dos resultados de uma sondagem realizada a partir 

de entrevistas pessoais com dez profissionais que atuam em cargos de coordenação ou 

gerência de departamentos de comunicação de indústrias multinacionais instaladas na 

região da grande São Paulo, com mais de 500 empregados, consideradas, segundo 

critérios do Sebrae, de grande porte. A pesquisa foi desenvolvida para a dissertação 

“Profissionais de comunicação nas organizações: Identidade, responsabilidades e 

conflitos no contexto dos processos midiáticos”, apresentada por este autor como forma 

de obtenção do título de mestre em comunicação pela Faculdade Cásper Líbero em 2016. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XVII Encontro dos Grupos de 

Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestre em Comunicação pela Faculdade Cásper Líbero. Professor assistente na FAAP, e-mail: 

bruno.carramenha@gmail.com  
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De técnica qualitativa, a pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar como 

os profissionais de comunicação corporativa se articulam com processos de elaboração 

de conteúdos institucionais e, também, se de alguma forma, estes profissionais são 

treinados pelas organizações para assimilar e traduzir seus discursos institucionais. As 

entrevistas foram realizadas de outubro de 2014 a julho de 2015, pessoalmente, buscando 

uma interação maior com os participantes, com objetivo de se extrair, durante a conversa, 

os aspectos mais relevantes da vivência profissional dos entrevistados3. 

No presente artigo, destacamos os aspectos que emergiram das entrevistas no que 

tange especificamente como os profissionais descrevem suas relações com as lideranças 

organizacionais e, portanto, como isso contribui para a construção de sua identidade no 

contexto das organizações. Para isso, iniciamos com uma breve reflexão teórica acerca 

do processo de identificação do sujeito contemporâneo e a forma como este processo se 

reflete nas relações de trabalho. Em seguida, abordaremos as características dos 

profissionais de comunicação, primeiramente, de forma ampla como categoria e, na 

sequência, a partir da apresentação da amostra da pesquisa de campo. O artigo, então, 

mergulha nos principais temas emergentes na pesquisa acerca das relações destes 

profissionais com a liderança, iniciando por um olhar da relação com a liderança direta 

deste profissional, passando pela forma como descrevem a relação com a liderança sênior 

nas organizações em que trabalham. Por fim, descrevemos a relação deste profissional 

com os demais profissionais que detém cargos de liderança em suas organizações, mas 

que não atuam diretamente na área de comunicação. 

 

Identidade do sujeito e o papel do trabalho 

Houve um longo período na história em que os sujeitos podiam dizer de si com a 

segurança de quem detém uma “identidade unificada e estável” (HALL, 2014, p.11). 

Entretanto, uma série de fatores políticos e sociais, especialmente, deslocou o sujeito de 

uma posição tranquila e inundou-o de incertezas sobre si, sobre as pessoas com quem 

interage, os grupos dos quais faz parte, o mundo em que vive. 

Isto se dá, especificamente, a partir da aceleração dos processos globais, que 

fazem com que se sinta “que o mundo é menor e as distâncias mais curtas, que os eventos 

em determinado lugar têm um impacto imediato sobre pessoas e lugares situados a uma 

                                                 
3 As conversas foram inteiramente gravadas e transcritas. Os profissionais aqui mencionados serão apresentados 

mantendo o sigilo de seus nomes, bem como os nomes das empresas para as quais trabalham. 
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grande distância” (HALL, 2014, p.40). Os meios de comunicação e as tecnologias digitais 

onipresentes passam a desempenhar um papel fundamental na formação cultural dos 

indivíduos – especialmente por apresentarem o mundo à nossa volta, e nos permitirem 

criar comparações –, e tornam fluida a informação (GANESH, 2015), ao mesmo tempo 

em que fragmentam a identidade do sujeito contemporâneo, que passa a ter de conviver 

com um processo sem-fim de identificação ao longo de sua vida. Deixa-se de ter uma 

identidade fixa, (outrora garantida – ou prometida – pelo Estado), para dotar-se de uma 

identidade provisória, “formada e transformada continuamente em relação às formas 

pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” 

(HALL, 2014, p.11-12). 

Estas mudanças atingem também, como não poderia deixar de ser, as relações de 

trabalho, e vêm impactando a identidade do sujeito também na posição de trabalhador. 

As organizações contemporâneas têm papel importante no processo de identificação do 

indivíduo. Segundo Bauman (2005), as empresas se tornaram palco de uma competição 

por aprovação dos chefes, uma busca por reconhecimento, sem deixar o indivíduo, sequer, 

ter a liberdade de escolher o que deseja e rejeitar o que o desagrada em sua identidade. 

À medida que a geração de empregos e a maior competitividade dos mercados 

internos e externos se tornam cruciais para a sobrevivência das sociedades 

modernas, as empresas se fortalecem e ganham nova dimensão no panorama não 

apenas sócio-econômico, mas também político e cultural. [...] Visto que as 

empresas passam a se apresentar como polo da legitimação social, e dada a 

relativa facilidade com que respondem às novas condições do ambiente, não é 

difícil imaginar como elas se recriam enquanto regeradoras do tecido social. 

(FREITAS, 2006, p. 36). 

 

Para Gorz (2005), pela lógica da imaterialidade do trabalho, espera-se que os 

profissionais ajam como representantes pessoais das empresas e valham-se de seu 

conhecimento adquirido externamente para sua valorização na firma, que, em troca, lhes 

“sutura”, nas palavras de Hall (2014), uma – ainda que transitória – identidade. Isto 

porque a identidade de um grupo se constrói e se reconstrói constantemente a partir das 

afirmações que seus membros fazem, de forma a manter uma distinção cultural (CUCHE, 

2002). Ou, como afirma Martino (2010), “a representação do outro é definida por aquilo 

que lhe é dado em determinada narrativa [...], definir o outro é uma parte fundamental na 

definição de si mesmo” (p.114). 

Sempre em formação, a identidade do sujeito e dos grupos culturais se constroem 

a partir de uma busca prioritariamente externa para completar aquilo que falta 

internamente. Assim, sendo as organizações “produtoras de identidades sociais” 
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(FREITAS, 2006, p. 58), aspectos relacionados à carreira e ao status profissional são 

referências desta incansável busca contemporânea que é o processo de identificação. 

 

Os profissionais de comunicação 

Dedicados a diversas atividades que compõem o âmbito da comunicação 

corporativa, os profissionais que atuam nas áreas de comunicação das grandes empresas 

assumem, como parte fundamental de seus trabalhos, a produção do conteúdo 

institucional em nome da organização que os emprega, a fim de construir significado para 

os públicos com os quais se relaciona. 

Entretanto, pesquisas acadêmicas demonstram que há significativa confusão no 

entendimento do trabalho do profissional de comunicação por parte dos interlocutores nas 

organizações. Yanaze (2010) revelou que há muitos desencontros nas relações das áreas 

de comunicação com os demais departamentos das organizações, que se estabelecem, em 

grande parte, por um problema de posicionamento do profissional (YANAZE, 2010). 

Esse aspecto se torna ainda mais relevante quando se tratam das relações do 

profissional com executivos em cargos de liderança. Ferrari (2009) demonstrou que o 

mais alto escalão das organizações não sabe afirmar, com clareza, sobre as 

responsabilidades do profissional de comunicação (FERRARI, 2009). Em nossa pesquisa, 

constatamos que esta confusão acerca da identidade do profissional acontece, muitas 

vezes, também na própria estrutura hierárquica de comunicação, não ficando exclusiva à 

liderança sênior. Desta forma, na construção deste artigo, interessou-nos investigar como 

as relações e interpelações de executivos – independentemente da área – de posição 

hierárquica superior à do profissional objeto da pesquisa afeta seu trabalho. 

Como Ferrari (2009), acreditamos que o papel desempenhado pelo profissional de 

comunicação estará sujeito às relações de poder que se estabelecem nas organizações e 

que se materializam e se manifestam por meio dos elementos da cultura organizacional. 

Ainda, a autora afirma que a atuação da comunicação nas organizações é resultado das 

oportunidades e ameaças que o ambiente externo impõe e, também, das trocas simbólicas 

e valores compartilhados que acontecem internamente (FERRARI, 2009). 

Neste sentido, Ganesh (2015) propõe que o profissional de comunicação assuma 

uma competência de “gestão da coerência”, que “permite aos atores comunicar e gerir, 

simultaneamente, a agência individual e a representação organizacional” (p. 40). Isto 

porque, no mundo complexo e de diferenças em que vivemos, é preciso “entender a 
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cultura como múltipla e interseccional” (p. 38). Nossa pesquisa revela que há ainda uma 

parcela dos profissionais que está mais fortemente envolvida com o trabalho funcional e 

operacional da comunicação e que, portanto, tem dificuldade de encontrar espaço de 

gestão da coerência, como defende Ganesh (2015), a partir de uma atuação que exceda a 

reprodução dos acontecimentos. As relações que se estabelecem entre profissionais e 

lideranças organizacionais se demonstraram ser um ponto crítico tanto para o processo de 

identificação do profissional quanto para a determinação de sua atuação na organização. 

 

O profissional de comunicação e sua liderança direta 

Os profissionais entrevistados compõem estruturas bastante diferentes entre si e 

estão vinculados a diferentes funções. A tabela a seguir detalha a diversidade de alocações 

estruturais que a função de comunicação tem nas indústrias pesquisadas. Na coluna “Área 

funcional em que está alocado(a)”, descrevem-se as áreas corporativas na estrutura 

organizacional em que o profissional está inserido, seguido pelo cargo do chefe direto e 

pela distância que o entrevistado está do CEO (ou cargo mais alto da estrutura hierárquica 

da empresa no Brasil). Por exemplo, se o profissional reporta-se a um chefe que se reporta 

ao CEO, tem a distância de apenas um cargo, e assim por diante. 

Profissional Posição Área funcional em que está alocado (a) 
Cargo do (a) chefe 

direto (a) 

Distância 

do CEO 

ENTREVISTADA 1 Coordenadora 
Vice-presidência de Assuntos 

Coorporativos 

Gerente de 

Comunicação 
2 

ENTREVISTADO 2 Gerente Diretoria de Comunicação 
Head de 

comunicação 
1 

ENTREVISTADA 3 Coordenadora 
Diretoria de Sustentabilidade e Relações 

Institucionais 

Gerente de 

Comunicação 
2 

ENTREVISTADO 4 Gerente Diretoria de Relações Institucionais 
Diretora de Relações 

Institucionais 
1 

ENTREVISTADA 5 Coordenadora 
Diretoria de Acesso ao Mercado, 

Relações Governamentais e Comunicação 

Gerente de 

Comunicação 
2 

ENTREVISTADA 6 Coordenadora 
Diretoria de Recursos Humanos e 

Comunicação 

Gerente de 

Comunicação 
2 

ENTREVISTADA 7 Gerente Diretoria de Comunicação 
Diretor de 

Comunicação 
1 

ENTREVISTADA 8 Coordenadora Diretoria Jurídica Diretora Jurídica 1 

ENTREVISTADO 9 Gerente Diretoria de Recursos Humanos 
Diretor de Recursos 

Humanos 
1 

ENTREVISTADO 10 Gerente Diretoria de Recursos Humanos 
Diretor de Recursos 

Humanos 
1 

Tabela 1 – estruturas organizacionais da comunicação nas organizações entrevistadas 

 

Sem aparente relação direta com a distância do CEO ou com a área funcional em 

que estão alocados, os entrevistados 3, 7, 8 e 10 verbalizaram que seus próprios chefes 

diretos têm pouco conhecimento ou envolvimento sobre o trabalho que desempenham. 
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Estas menções aparecem desde formas mais brandas, como no caso da 

Entrevistada 7, que reporta para um diretor de comunicação, que, segundo ela, “não faz 

nada de comunicação interna” (informação verbal, Entrevistada 7), e do Entrevistado 10, 

que responde para um diretor de Recursos Humanos recém-chegado na empresa, que, 

como seu antecessor, envolve-se pouco com a comunicação. “Aqui, os diretores de RH 

não tentam ser o diretor de comunicação [...]. Eles têm medo de assumir responsabilidade 

por aquilo que eles não conhecem” (informação verbal, Entrevistado 10). 

Já com as entrevistadas 8 e 3, este aspecto se manifesta mais contundentemente, 

ao declararem o desconhecimento de sua gestão direta sobre seu trabalho. A Entrevistada 

8 tem como chefe direta a Diretora Jurídica (incomum entre as empresas participantes da 

pesquisa), que, segundo a entrevistada, não sabe sobre o trabalho de comunicação. “Não 

faz a menor ideia do que eu faço” (informação verbal, Entrevistada 8). 

A Entrevistada 3 tem um discurso parecido. Segundo ela, seu reporte direto é a 

um gerente de comunicação (que chegou à organização depois dela), que responde a um 

diretor de relações institucionais e sustentabilidade, que “não entende lhufas [de 

comunicação]” (informação verbal, Entrevistada 3). 

A relação com a gestão direta é fator relevante no processo de identificação do 

profissional. Davel e Machado (2001) defendem que “a identificação vai ocorrendo 

quando a crença das pessoas no líder se torna autorreferenciada e autodefinida, quando 

um indivíduo integra crenças sobre o líder em sua própria identidade por via da afinidade 

ou da emulação” (p. 112). Ferraz e Fischer (2001) definem o líder nas empresas como 

“gestor do significado”, assim, o exercício da liderança se entende também como uma 

ação simbólica, essencial no processo de identificação do profissional no seu trabalho. 

Já o Entrevistado 4 revela, em sua fala, dificuldade de lidar com os superiores, não 

por falta de conhecimento ou envolvimento, como descrito até aqui, mas pelo excesso de 

pessoas. Com responsabilidade de dar suporte a 12 áreas de negócio da sua organização 

em processos de comunicação corporativa – interna e externa – no Brasil e nos demais 

países da América do Sul, o profissional, em seu processo de identificação a partir da 

relação com a liderança, como descrito por Davel e Machado (2001), fragmenta-se muito, 

não apenas pela sua atuação que extrapola o nível nacional, mas também pela forma 

como, globalmente, a área de comunicação está estruturada em sua empresa. 

Minha chefe funcional está aqui no Brasil [é a diretora de relações institucionais]. 

É a minha chefe hierárquica, que eu respondo, que faz avaliação de desempenho 

e tal. Mas eu tenho doze chefes, chefes entre aspas. [...] Tenho um head de 
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comunicação em cada área de negócio [na estrutura de time global, situada no 

país da matriz] (informação verbal, Entrevistado 4). 

 

A identificação do profissional passa pela relação simbiótica que se estabelece 

com a liderança, a partir do encontro das necessidades e desejos, sentimentos e interesses 

dos indivíduos (DAVEL; MACHADO, 2001). Assim, o Entrevistado 4 tem a sua 

identidade profissional ainda mais fragmentada, já que constantemente precisa negociar 

sua posição – individualmente – com um grupo de 13 líderes, acentuando seu processo 

sem fim de identificação e dificultando o processo de influência. 

 

O profissional de comunicação e a liderança sênior 

Adicionalmente ao processo contínuo e natural de identificação do sujeito 

contemporâneo, o profissional de comunicação corporativa padece da confusão de seus 

interlocutores no mais alto escalão a respeito do trabalho que desempenha. 

A comunicação foi e ainda é confundida pela alta direção na medida em que 

muitos executivos não a veem como um processo contínuo e permanente de 

construção de sentidos e significados que se traduzem em percepções e opiniões 

da sociedade para as organizações. As entrevistas por nós realizadas com os 

CEOs de empresas mostram que a visão deles está centrada na comunicação vista 

como ‘instrumento’ e como ‘meio’ tangível para conseguirem benefícios 

concretos para seus negócios (FERRARI, 2009, p.155). 

 

Este aspecto – da confusão da gestão da organização sobre o trabalho de 

comunicação – revela dois elementos de análise: apesar dele, a interlocução com a 

liderança é necessária e fundamental para o exercício da função de comunicação; por 

causa dele, as relações (ou não relações) com a liderança são utilizadas pelos profissionais 

em seus discursos como marco identitário – quanto mais próximo da liderança sênior o 

profissional se demonstra, mais ele se diferencia positivamente dos demais profissionais. 

Em relação a este primeiro elemento, reconhecemos, a partir da fala dos 

entrevistados, que se faz necessária ao profissional de comunicação uma interação com a 

liderança sênior – especialmente presidente e/ou CEO –, pois é a partir do executivo nesta 

posição que se criam as estratégias organizacionais, fundamentais para criação de 

conteúdo relevante pela comunicação. 

O Entrevistado 9, por exemplo, descreve sua atuação como a de “uma babá de 

luxo de vários líderes da empresa” (informação verbal, Entrevistado 9), ao realizar a tarefa 

de traduzir o que chama de “visão obscura” dos líderes em algo tangível para o restante 

da empresa. Dá à função de comunicação, portanto, a atribuição de tornar as ideias do 

presidente em algo mais palatável. 
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“O presidente tem uma visão de como vai concluir a estratégia da empresa [...] 

ele simplesmente chega pra mim durante uma reunião e fala, ‘a estratégia nova é 

essa’. [...] Aí eu tenho que ir pra minha casinha e tentar transformar isso em 

alguma estratégia de comunicação” (informação verbal, Entrevistado 9). 

 

A interlocução do profissional de comunicação com a liderança também revela 

um aspecto da natural submissão que a estrutura corporativa demanda de todos os 

profissionais, que pode gerar conflitos – argumentativos ou éticos. Isso porque, a 

hierarquia atua como um elemento de exercício do poder simbólico (BOURDIEU, 2000). 

Um interessante relato da Entrevistada 6 deflagra uma situação de conflito vivenciada. 

Transparência, vamos ser honestos, é só até a página dois. [....] Este mês mesmo 

eu fiz um comunicado sobre resultados que comparava com o mesmo período do 

mês anterior e tiraram [membros da diretoria] essa parte. “A gente tem que 

motivar, se a gente dá a realidade eles [os empregados] não motivam, e blá-blá-

blá”. Você fala, “então ok”. Eu não vou entrar em confronto, porque é briga 

perdida, todo mundo pensa dessa forma. [...] eles [os diretores] acham que você 

falar a verdade é desmotivar o cara. [....] eu acho que eles brincam com a lógica 

do colaborador. É brincar com a inteligência do cara, porque é somar um mais 

um e você vê que esse discurso não bate (informação verbal, Entrevistada 6). 

 

Sobre isso, a Entrevistada 1 relata que a motivação para deixar seu último emprego 

e assumir a posição na indústria em que está atualmente foi uma recorrência de situações 

em que se viu demandada pela chefia a produzir conteúdos que distorciam a realidade dos 

fatos. Na atual empresa, sente-se realizada por não ter de lidar come esse conflito. 

Eu não estou totalmente em todas as estratégias, mas tenho uma conversa um 

pouco mais franca do que é bacana ou não fazer. Eu acredito muito na forma do 

segmento que eu atendo aqui, que eu sei que tem um princípio que é similar ao 

meu. Claro que tem coisas que, às vezes, a gente sabe que não vai comunicar. [...] 

Mas não tem nada que eu vejo que seja antiético, ou que seja alguma comunicação 

que engane o funcionário (informação verbal, Entrevistada 1). 

 

Com espectro de atuação da sua função para a América Latina, a Entrevistada 8 

revela uma situação em que entende que deveria ter sido envolvida pela liderança sênior, 

mas que a hierarquia falou mais alto. A entrevistada usou essa história para exemplificar 

um tipo de situação que ela afirma ser recorrente. 

Aqui [no Brasil] a gente tem a “Palavra do Presidente”. Ele [Diretor executivo 

responsável pelas operações no Cone Sul] quis criar lá a “Palavra do Diretor”, no 

Cone Sul, que é só pra Argentina e Chile, pra ele falar aos times dele. Ele pediu 

para criar o header e ele quer fazer o texto. Eu falei, “por favor, me envolva. Só 

pra eu saber pelo menos o que você está comunicando, pra gente ter um 

alinhamento”.  Ele falou, “fica tranquila que são assuntos só do Cone Sul, não 

vão ser assuntos corporativos, coisas que eu quero falar diretamente com meu 

time”. Ou seja, não “vou lhe envolver” (informação verbal, Entrevistada 8). 
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 Também o Entrevistado 4 revela como a questão da hierarquia atua fortemente em 

sua organização e salienta que, apesar de necessária para o desenvolvimento de sua 

função, a interlocução com a liderança sênior é muitas vezes dificultada. 

A EMPRESA é muito hierárquica. Muito. Na matriz você não entra na sala [de 

um executivo sênior], não adianta. Eu não consigo falar com o VP sênior de jeito 

nenhum. Eu preciso mandar um e-mail pra alguém do staff dele, que vai checar 

com o assistente, pra ver se ele tem uma agenda. Eu preciso detalhar o que eu vou 

falar com ele, quanto tempo eu vou precisar (informação verbal, Entrevistado 4). 

 

Mesmo no que se refere aos processos mais simples da área de comunicação, 

como a produção do jornal para empregados, o profissional relata que há forte 

envolvimento da liderança sênior na transmissão de informações, assim como o 

reconhecimento, por parte dessa liderança, de que a comunicação formal compõe um 

aspecto significativo da cultura organizacional. 

A gente tem um conselho do JORNAL INTERNO, formado pelo presidente e 

pelos vice-presidentes de RH, de negócios e de infraestrutura. Mais a diretora de 

comunicação, que é a responsável pelo grupo, que preside, tecnicamente, o 

conselho. [...] eles participam ativamente (informação verbal, Entrevistado 4). 

 

Sobre os conflitos que a relação de hierarquia com a liderança sênior traz ao 

profissional de comunicação, o Entrevistado 2 faz um relato sobre a presidente da 

organização em que trabalha. 

Ela [a presidente] tem um perfil muito característico [...] pro bom e pro ruim, 

porque ela é super comunicativa. As pessoas se identificam muito com ela. Por 

exemplo, os cafés com ela são muitos bons, as pessoas adoram. [...]. Só que 

também, ao mesmo tempo, ela tem ideias pré-formatadas que algumas vezes você 

não consegue mudar a cabeça dela, mesmo que você esteja correto, você sabe que 

está correto. Então, é um jogo de flexibilidade também, saber a hora que você vai 

bater de frente mesmo. [...] Existe uma percepção, e é até minha, de que pessoas 

que se indispõem com a PRESIDENTE ficam marcadas, e muita gente não se 

indispõem de jeito nenhum por esse medo (informação verbal, Entrevistado 2). 

 

Como não é incomum o desconhecimento ou a confusão por parte dos altos 

executivos em relação à atuação do profissional de comunicação, aqueles que conseguem 

desenvolver essa relação, usam desta prerrogativa para se diferenciar – estrategicamente 

– dos demais colegas de mercado. Assim, revela-se o segundo elemento de análise. 

O Entrevistado 2 afirma que seu envolvimento com comunicação interna é 

relativamente baixo, entre as demais funções que ocupa. “Uns 30% do meu tempo são 

funções gerenciais da área: equipe, budget, discussões de talentos, treinamentos, etc. 50% 

do tempo é com comunicação externa e uns 20% é para [comunicação] interna” 

(informação verbal, Entrevistado 2). O profissional garante que é apenas nas questões que 

demandam relação com a presidente da empresa que ele se envolve. 
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Qualquer coisa que você vai fazer que é assinado por um presidente é mais 

sensível. [...] O discurso que vai ser assinado por ela [presidente], é feito por mim 

ou pela CHEFE [em vez da equipe, que se responsabiliza pelo restante da 

produção de conteúdo] (informação verbal, Entrevistado 2). 

 

Em consonância com essa prerrogativa, a Entrevistada 8 revela que, para não 

decepcionar o presidente em suas demandas, procura ajuda internamente. 

Quando a campanha é solicitada pelo PRESIDENTE, sempre tento aprovar antes 

com alguns diretores que eu tenho mais intimidade. [...] O DIRETOR DE RH é 

uma pessoa que é muito próxima do PRESIDENTE, ele conhece bem o gosto do 

PRESIDENTE, então normalmente eu peço a opinião dele também, depois vai 

para aprovação do PRESIDENTE (informação verbal, Entrevistada 8). 

 

Já o Entrevistado 10 revela que seu chefe direto dedica apenas de uma a duas horas 

semanais para os temas de comunicação. Assim, afirma que tem “mais tempo do 

presidente ou de outros diretores [...] para falar de comunicação do que com o meu líder 

mesmo” (informação verbal, Entrevistado 10). 

A recorrência na interface com a alta gestão da organização é destacada por 

Lazzarato e Negri (2013) como uma característica intrínseca ao trabalho imaterial, e, 

portanto, valorizada no trabalhador contemporâneo. Assim, quando mais próximos da alta 

diretoria, estes profissionais têm mais chances de articular temas como gestão da cultura 

organizacional, alinhamento ao planejamento estratégico de negócios da organização e 

controle de budget, ainda que isto não seja uma consequência natural. 

A Entrevistada 8, por exemplo, vive uma rotina de proximidade com o presidente 

da companhia, com relatos de uma série de temas que são despachados diretamente com 

o executivo, mas, ainda assim, revela que considera seu trabalho muito operacional, tendo 

de se dedicar, pessoalmente, a etiquetar envelopes, enviar remessas para fábricas, entre 

outras demandas operacionais. Já a Entrevistada 7, que descreve sua organização como 

altamente complexa, com um ambiente de “cada um por si e Deus por todos” (informação 

verbal, Entrevistada 7), faz poucas menções sobre a relação direta com a presidência, mas, 

ainda assim, tem um relato de escopo de trabalho altamente estratégico. 

 

A comunicação da liderança 

Além dos aspectos até aqui já apresentados do que tange a relação do profissional 

de comunicação com as lideranças nas organizações, existe também um que se refere à 

comunicação que se estabelece dos gestores (independentemente da área que lideram ou 

da posição na estrutura organizacional) com os integrantes de suas equipes. Esse processo 

de comunicação, comumente chamado de comunicação de liderança, reconhece que “os 
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empregados são claramente influenciados por suas lideranças. É o líder direto que dará o 

exemplo de perfil de profissional a ser seguido” (BETTI, 2015, p. 175). 

Isto porque há duas perspectivas de análise sobre a comunicação que se estabelece 

no contexto das organizações: como um processo, entendida como agente de criação da 

realidade e do mundo social (MARCHIORI, 2008); ou como uma função, adquirindo um 

papel de servir a um propósito nos processos de interação nas organizações (op. cit, 2008). 

Cury (2016) desenvolve uma análise das relações que se estabelecem nas 

organizações a partir de uma proposição de que todos os sujeitos são seres comunicantes, 

ou seja, o tempo todo, conscientes ou não, estão em comunicação. Para a autora, o 

profissional de comunicação, na gestão dos processos comunicacionais das organizações, 

ocupa, tradicionalmente, uma função comunicante, mas, mais do que ele, todo indivíduo 

no contexto organizacional também é agente ativo e influente da comunicação. 

Corroboram com essa visão Oliveira e Alencar (2013), ao descreverem os empregados, 

nas organizações, “como interlocutores que elaboram suas estratégias, criam seus 

discursos e constroem sentido a partir da situação vivenciada. Daí a valorização do 

“outro” como sujeito da dinâmica comunicacional” (p. 212). 

Ao referenciar o estudo The Ketchum leadership communicationn monitor, que 

avaliou as principais demandas dos gestores organizacionais, Cury (2016) destaca que, 

entre este público, a comunicação é o atributo mais desejado por 74%, entretanto, apenas 

35% dos líderes corporativos apresentam uma comunicação efetiva (CURY, 2016). 

Em sua organização, a Entrevistada 8 afirma que está na comunicação de liderança 

a maior oportunidade de melhoria dos processos de comunicação. “Acho que precisa de 

uma preparação dos líderes, pra que eles entendam seu papel na comunicação, quanto eles 

são importantes pra passar mensagens corporativas” (informação verbal, Entrevistada 8). 

Trabalhar a comunicação de liderança em muitas organizações é zona de conflito, 

uma vez que, por ser considerada uma competência, tradicionalmente é assunto de gestão 

da área de Treinamento & Desenvolvimento (ou correlata) em Recursos Humanos, e faz 

com que alguns departamentos de comunicação deixem de pensar no processo 

comunicativo que acontece entre líderes e liderados, para não correr o risco político de 

tocar em um tema de outra área. Sobre este assunto, o Entrevistado 10 é enfático: “não 

adianta eu estar em uma área de comunicação se o RH não estiver desenvolvendo esses 

líderes. [O problema é que] eu estou em uma empresa que se o líder não quiser se 

desenvolver tudo bem, ele pode ficar lá” (informação verbal, Entrevistado 10). 
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Isso porque segregar a comunicação que é conduzida – deliberadamente ou não – 

pelo líder daquela comunicação ligada à gestão dos processos comunicacionais formais é 

um grande risco para as empresas, visto que o exemplo do líder é fator de alta relevância 

na maneira como os empregados formam suas percepções sobre as organizações. Afinal, 

o líder “tem uma visão privilegiada dos interesses dos empregados [...], tem mais chance 

de tornar a sua comunicação pertinente para aquele grupo de pessoas que interage com 

ele mais de perto” (MANSI, 2015, p. 191). 

O caminho para essa comunicação da liderança, defende Marchiori (2008), está 

no diálogo. A gestão dos relacionamentos internos nas organizações não diz respeito, 

exclusivamente, ao que se convencionou deixar a cargo das áreas de comunicação, mas, 

sim, à constituição, de fato, das relações que se estabelecem nas empresas e da forma 

como elas acontecem, já que afetam, drasticamente, a dinâmica do trabalho.  

Neste sentido, Mansi (2014) lembra que, apesar de o líder ser também um 

empregado, precisa assumir o papel de um comunicador, já que “representa a organização 

e a traduz na sua fala cotidiana para os liderados” (MANSI, 2014, p. 74). Freitas (2009) 

também defende a prática dialógica como o caminho para a comunicação da liderança. 

A proposição da comunicação pela prática do diálogo contrapõe-se ao 

imediatismo e à política de resultados vigente. [...]. As lideranças dependem de 

um aprendizado, na medida em que necessitam assimilar o senso de liderança 

compartilhada. Para compartilhar é necessário dialogar (FREITAS, 2009, p. 152). 

 

A autora ainda nos lembra que os líderes chegam a passar até dois terços do seu 

tempo se comunicando, por isso, reforça a necessidade de um trabalho do profissional de 

comunicação de desenvolvimento das lideranças nas organizações (FREITAS, 2009). 

Uma fala da Entrevistada 1 nos recorda que não apenas a comunicação dos líderes 

diretos, que compõem, usualmente, as posições de coordenadores e gerentes, mas também 

a comunicação da alta liderança é bastante relevante no processo de comunicação das 

organizações. Com um discurso fortemente baseado na crença de que a comunicação com 

empregados só é efetiva se for encabeçada pela liderança, especialmente a liderança 

sênior da organização, a entrevistada, recorrentemente, afirma que a transparência é um 

valor fundamental para a comunicação. Sobre a liderança sênior de sua organização, ela 

relata que, certa vez, recomendou:  “Você tem que fazer algumas ações de marketing 

político, [...] ir à unidade, conversar com as pessoas. [...]. É a comunicação não do canal, 

é o fluxo da comunicação mesmo” (informação verbal, Entrevistada 1). 
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Betti (2015) defende que a área de comunicação deve se juntar aos líderes para 

atuar no sentido de buscar mudanças de comportamento e percepção junto aos 

empregados. Para ele, “a comunicação tem o papel de apoiar esses líderes com materiais, 

informações e orientações de como conduzir a comunicação com equipes” (p. 175). 

Entretanto, a referência ao trabalho da comunicação junto ao líder não implica – 

necessariamente – no desenvolvimento de modelos preestabelecidos pelo departamento 

de comunicação para serem replicados pelos líderes. Direcionamentos fechados para os 

gestores se comunicarem com seus times tendem a dar pouco certo, porque, sendo 

produzidos de forma centralizada pela comunicação, têm pouca chance de abarcar todos 

os estilos de liderança. Um líder que simplesmente replica um conteúdo tende a não 

transmitir credibilidade. Um trabalho de comunicação que informe, oriente e dê suporte 

ao líder, mas que respeite seu estilo e forma de comunicação, é fundamental. 

É válida a orientação aos líderes sobre como proceder em casos de alinhamento 

de uma informação [...], mas não em um nível de detalhe que o gestor tenha que 

reproduzir fielmente o que está escrito. É preciso confiar que esse líder conhece 

suficientemente seu grupo para ajustar o tom da sua fala de forma que eles tenham 

liberdade e interesse de conversar mais profundamente (MANSI, 2015, p. 198). 

  

Sobre esse aspecto de dar autonomia aos gestores para desenvolverem sua 

comunicação, a Entrevistada 1 relata fazer parte da forma como atua: 

Não sou eu que vou fazer [a comunicação de liderança], né? Vou pensar como a 

gente desenha instrumentos para que ele [o VP de negócios] faça, e que os 

diretores façam, que os gerentes façam (informação verbal, Entrevistada 1). 

 

Já a Entrevistada 8 confessa ter dificuldade, uma vez que acredita que todos os 

processos de comunicação deveriam passar por ela, responsável pelo departamento. 

Comunicação é um negócio difícil porque todo mundo [...] acha que sabe o que 

está fazendo. Mas eu acho que, a partir do momento em que a gente se coloca 

como profissional da área que estudou e que tem uma bagagem de outras 

empresas e sabe o resultado que vai impactar no final, é nosso papel colocar isso 

pra pessoa [da liderança] (informação verbal, Entrevistada 8). 

 

Considerações finais 

O profissional de comunicação atua em um contexto em que suas 

responsabilidades e atribuições não são claras aos seus interlocutores na organização e 

que, portanto, tem seu processo de identificação acentuado ao precisar se apegar às 

diferentes interpelações que lhe são postas acerca do trabalho que realiza. 

Neste trabalho, jogamos luz nas relações que os profissionais de comunicação 

estabelecem com executivos que ocupam cargos de liderança. Em nosso levantamento 

teórico, encontramos argumentos acadêmicos da área de comunicação e Relações 
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Públicas que direcionam para um caminho aparentemente viável para a gestão da 

comunicação com empregados se tornar estratégica: auxiliar a alta gestão da organização 

em processos dialógicos a fim de difundir os objetivos dos negócios e envolver os 

empregados na consecução desses objetivos. Este contexto parece apontar para um amplo 

espaço de atuação do profissional de comunicação nas organizações, mas não é 

exatamente o que demonstra nossa sondagem, em que parcela dos profissionais 

entrevistados revela estar mais fortemente dedicada e envolvida com o trabalho funcional 

e operacional da comunicação e pouco próxima da gestão. 

Oferecendo suporte aos gestores no desenvolvimento de relações francas com seus 

liderados, o profissional de comunicação pode contribuir com o desenvolvimento de um 

ambiente de diálogo e confiança, em que os benefícios são evidentes aos próprios líderes. 

Com bons resultados vindos a partir de um processo de comunicação, será comum, nas 

empresas de vanguarda, que os gestores, cientes da importância da competência de 

comunicação para sua atuação, passem a buscar formas de aprimorar seus conhecimentos 

e técnicas (PROVEDEL, 2015). 
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