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Resumo 
 
Buscamos compreender as (im) possibilidades do paradigma dialógico-relacional nos 
estudos da comunicação no contexto das organizações. Esse artigo, fruto de pesquisa 
exploratória teórica apresenta proposição de novas dimensões para a comunicação 
estratégica. A partir de Pérez (2012), Massoni (2008), Carillo (2014) e Oliveira e Paula 
(2005, 2006) articulamos perspectivas que podem representar ampliação do processo 
relacional, envolvendo práticas individuais e/ou grupais que respondem aos desafios de 
uma sociedade complexa mergulhada em diferenças (SENNETT, 2012) e paradoxos 
(GAULEJAC, 2011). 
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1. Abordagens e perspectivas da comunicação no contexto das organizações 
 

O estudo da comunicação no contexto das organizações se insere na perspectiva 

multidisciplinar que busca compreender o espaço das interações na vida e nas relações 

estabelecidas entre os sujeitos que as compõem (OLIVEIRA, 2009). Para Doerfel e Gibbs 

(2014), com o passar dos anos, esse campo de pesquisa buscou incorporar as mudanças 

ocorridas no contexto e passou a contemplar as novas configurações da organização 

laboral – global, flexível, virtual e multicultural – assim como expandiu a noção de 

organização para aquelas não lucrativas, grupos online, comunidades, entre outras, 

provocando mudanças significativas na postura do pesquisador. 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional 40º Congresso Brasileiro 
de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 
2 Doutora e mestre em Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS). Professora da 
ESPM-Sul. E-mail: roflorczak@gmail.com  
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No ambiente contemporâneo, diversos autores (SCROFERNEKER, 2012, 2011, 

2009, 2000; OLIVEIRA e MOURÃO, 2014; MARCHIORI, 2010; FLORCZAK, 2010) 

apontam o esgotamento do paradigma instrumental na compreensão da área. Ao 

reconhecer os sinais de que a visão mecanicista da comunicação já não é suficiente em 

uma sociedade complexa mergulhada em diferenças (SENNETT, 2012) e paradoxos 

(GAULEJAC, 2011), a produção/reflexão de saber começa a superá-la na instância da 

ciência. A compreensão de que os processos comunicacionais compõem espaços 

marcados por conflitos de interesses e lógicas distintas matizadas pelas relações de poder 

em espaços de tensão, vem avançando, fazendo emergir novas abordagens. 

Na perspectiva relacional, que emerge do paradigma dialógico da comunicação, o 

processo comunicacional não é visto a partir de dimensões estanques (LIMA e BASTOS, 

2012), mas sim, a partir de seu movimento, sua articulação e relações. “[...], estudar a 

comunicação no contexto organizacional é analisar a relação entre sujeitos interlocutores 

[...] que constroem sentido na interação por eles estabelecida pelas trocas simbólicas” 

(ibidem, p. 37). Para os autores, o foco dessa perspectiva está na interação que é tida como 

uma construção negociada, ou seja, a relação se (re) define permanentemente a partir do 

interagir entre os interlocutores. “[...] O papel da comunicação no contexto organizacional 

é, então, de mediadora e organizadora desses processos de interação” (LIMA e BASTOS, 

2012, p.40). 

Compreendemos que, hoje, a abordagem teórica que nasce do paradigma 

dialógico-relacional e consegue abarcar o clima de mudança de sentido das organizações, 

do mundo do trabalho, dos mercados, dos sujeitos e da sociedade em geral, é a da 

comunicação estratégica (grifo nosso). Na busca de situar a comunicação estratégica no 

contexto do paradigma dialógico-relacional, Oliveira e Paula (2008) apresentam a 

abordagem que nomeiam de Modelo de Interação Comunicacional Dialógica. A 

proposição discute a comunicação respaldada pelo conceito de interação e pelo paradigma 

relacional, na tentativa de responder às crescentes demandas comunicativas decorrentes 

das transformações contemporâneas. 

É possível conceituar a comunicação no contexto das organizações como um 

processo relacional que envolve práticas individuais e/ou grupais para alcançar uma 

estrutura coletiva de significados que dizem respeito a todos os envolvidos no processo 

interativo (OLIVEIRA, 2009). Sendo assim, para Oliveira e Paula (2006) são cinco os 
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componentes que definem o caráter estratégico da comunicação no contexto das 

organizações (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Componentes da comunicação estratégica 

1. Tratamento processual da comunicação 

2. Inserção na cadeia decisória 

3. Gestão dos relacionamento com os atores sociais 

4. Uso sistemático do planejamento 

5. Monitoramento de desempenho e contribuição para os resultados organizacionais 

Fonte: Oliveira e Paula, 2006. 

 

 Embora proponha elementos objetivos que auxiliem a (re) pensar a comunicação 

a partir dos processos de interação estrategicamente geridos, a abordagem de Oliveira e 

Paula (2008) nos estimulou a buscar um aprofundamento necessário na compreensão da 

comunicação estratégica para ampliar sua potencialidade de contribuição. 

 

2. Comunicação Estratégica  

 

A perspectiva da comunicação estratégica não é nova. Carillo (2014) situa o 

surgimento da abordagem no final dos anos 80 do século 20. Para a autora, a comunicação 

estratégica “[...] compreende as perspectivas da organização, da participação do sujeito, 

da gestão e o alcance dos objetivos em longo prazo, para além das táticas parciais 

necessárias para alcançar estes objetivos [...]” (ibidem, p. 78).  

Pérez (2012), autor da Nova Teoria da Estratégia (2001) e um dos pioneiros na 

inclusão da estratégia no campo da comunicação afirma que a abordagem tem como 

elemento central o ser humano relacional e que as capacidades estratégicas e 

comunicativas são parte constitutiva desta humanidade. Para o autor, há um 

reconhecimento de que a organização é como um grande sujeito estratégico da sociedade 

contemporânea.  

No espaço das práticas dos profissionais de comunicação, Bueno (2010) questiona 

se a inclusão da palavra estratégica não representa mais um desejo do que uma realidade. 

Segundo ele, salvo algumas exceções, a comunicação no contexto das organizações, que 

ele nomeia como comunicação empresarial, ainda não atingiu o patamar estratégico. O 
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autor lembra que na expressão comunicação estratégica é necessário ter presente que a 

palavra estratégica é bem mais do que um mero adjetivo, é, sim, um conceito. 

 

[...] é necessário considerar que a comunicação empresarial não 
flui no vazio, não se realiza à margem das organizações, mas está 
umbilicalmente associada a um particular sistema de gestão, a 
uma específica cultura organizacional e que é expressão, 
portanto, de uma realidade concreta. Para que a comunicação 
empresarial seja assumida como estratégica, haverá, pois, 
necessidade, de que essa condição lhe seja favorecida pela 
gestão, pela cultura e mesmo pela alocação adequada de recursos 
(humanos, tecnológicos e financeiros), sem os quais ela não se 
realiza (BUENO, 2010, p.12). 

  

 Comunicação e estratégia são, para Pérez (2012), dois elementos tão complexos 

que não se harmonizam apenas com uma simples combinação de palavras. Se, 

inicialmente, os dois termos só se encontravam em situações de comunicação militar, a 

partir do início do século 20 passaram a ser compreendidos juntos no contexto da 

comunicação publicitária e, posteriormente, passam a ganhar espaço consistente nos 

estudos das relações públicas e comunicação corporativa, chegando, finalmente, ao 

campo da comunicação organizacional, sendo vistas por diferentes abordagens: como 

comunicação estratégica ou como estratégias de comunicação. 

 Há duas dimensões possíveis, sugeridas por Pérez (2012), na compreensão da 

comunicação estratégica. A partir dos estudos da estratégia, esta recebe as qualidades 

articuladoras e significativas da comunicação. Por outro lado, a partir do olhar da 

comunicação, esta recebe qualidades antecipativas e de cálculos. A perspectiva teórica 

que ganha força na década de 90 do século 20, chega aos dias de hoje em processo de 

consolidação por meio do trabalho de pesquisadores de diversos países (PEREZ, 2012). 

 Três tendências evidentes nos estudos contemporâneos que aproximam 

comunicação e estratégia são identificadas por Pérez (idem). Em primeiro lugar está o uso 

da expressão comunicação estratégica, sem preocupação com os aportes da qualificação. 

Ou seja, se limitam a colocar estratégica como substituição de outros adjetivos usados 

anteriormente como persuasiva, por exemplo. A segunda tendência está preocupada em 

modernizar as organizações e fazê-las mais estratégicas, porém, permanecem vinculados 

ao paradigma racionalista da gestão clássica e não introduzem as mudanças conceituais 

que a nova adjetivação exige. E, por fim, o terceiro grupo, que parte dos novos paradigmas 

para abordar a comunicação estratégica. 
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Complexa, fluída e significativa. É a partir destas características que Pérez (2012) 

visualiza a presença dos pressupostos dos paradigmas emergentes na produção teórica 

sobre a comunicação estratégica. Para Massoni (2008), a perspectiva da comunicação 

estratégica é hoje um espaço de reflexão em torno do grande deslocamento que se 

produziu no pensamento e na ação comunicacional nas últimas décadas.  

 Para um mundo linear como concebido no paradigma clássico da produção do 

conhecimento, havia, segundo a autora, continuidade, princípio, meio e fim, além de uma 

pretensa clareza de quem era o emissor e qual o lugar de cada integrante do processo 

comunicacional. Hoje, no mundo fluído não há um narrador central, nem emissores tão 

claramente definidos como fontes, nem conteúdos tão unívocos, mas transformações 

permanentes nas quais todos são atores múltiplos em uma construção conjunta, aberta e 

permanente de sentidos. 

 Este novo cenário redefine conceitos e impõe a inclusão de estratégias na 

comunicação3, que Massoni (2008) define como: 

 

Son dispositivos de comprensión/interpelación de las alteridades 
que em lugar de negar las diferencias entre los actores presentes 
en una situación dada, integran esas diferencias en una 
planificación flexible que recupera sus tensiones. Las estrategias 
de comunicación definen ejes y tonos más propicios para cada 
matriz sociocultural teniendo en cuenta su racionalidad 
comunicacional dominante (MASSONI, 2008, p. 93).4 

  

 Para responder aos paradigmas emergentes, Pérez (2008) defende que a 

comunicação estratégica, fruto do pensamento complexo, implique não só em falar e 

divulgar, mas também, escutar e dialogar (grifo nosso), buscar mais articulação que 

persuasão, mais conectividade que difusão, compartilhar e harmonizar percepções e 

valores mais que impor valores. Além disso, o autor sugere que a comunicação seja lugar 

de encontro e geração de significado e de sentido compartilhado. 

 
 

                                                 
3 Pérez (2012) diferencia estratégias de comunicação de comunicação estratégica. Apesar de estarmos tratando de 
situações de interfaces, ele afirma que são dois conceitos diferentes. Nem todas as estratégias de comunicação são 
necessariamente estratégicas para a organização. 
4 São dispositivos de compreensão/interpretação das alteridades que em lugar de negar as diferenças entre os autores 
presentes em uma situação dada, integram essas diferenças em um planejamento flexível, que recupera suas tensões. 
As estratégias de comunicação definem eixos e tons mais propícios para cada matriz sociocultural levando em conta 
sua racionalidade comunicacional dominante (MASSONI, 2008, p. 93). Tradução livre da autora. 
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Quadro 2 – Aportes possíveis da abordagem estratégica para a comunicação no  
contexto das organizações. 

 
1. Ser humano relacional como elemento central do processo comunicativo 

2. Organização como um sujeito estratégico 

3. Contexto complexo, fluído e significativo 

4. Espaços indefinidos de narrador central e de emissor. todos são atores múltiplos em 

uma construção conjunta, aberta e permanente de sentidos. 

5. Estratégias como dispositivos de compreensão e interpretação de alteridades que 

integram as diferenças em um planejamento flexível, definindo eixos e tons mais 

propícios para cada matriz sociocultural. 

6. Buscas: mais articulação que persuasão, mais conectividade que difusão, mais 

compartilhamento que imposição. 

7. Comunicação como lugar de encontro e geração de significado e de sentido 

compartilhado. 

Fonte: A Autora (2016), a partir de Perez (2008 e 2012), Carillo (2014) e Mansoni (2008) 
 

 

 Um dos contextos que se caracteriza por ser complexo, fluído e significativo e que 

pode ser analisado a partir dos pressupostos da comunicação estratégica é o das interações 

comunicacionais que ocorrem no ambiente da web. Espaços como o das mídias sociais 

passam a fazer parte do cotidiano dos sujeitos e das organizações, acelerando a superação 

do paradigma instrumental/informacional, uma vez que o estabelecimento das redes 

redefine os lugares de poder no processo comunicacional. Os espaços de emissor e 

receptor, por exemplo, se diluem na fluidez dos processos relacionais. Para Santaella 

(2010): 

 

É certo que a comunicação por meios digitais apresenta 
incertezas tanto interpessoais quanto organizacionais. Longe de 
ser uma comunicação linear ou mesmo reversiva entre emissor e 
receptor, a relação entre o eu e o(s) outro(s) fica rodeada de 
ambiguidades, geradas, por exemplo, pelo potencial para o 
anonimato, para a construção múltipla de eus e identidades nos 
espaços plurais que a internet propicia (SANTAELLA, 2010, p. 
83). 
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O poder na atualidade está relacionado à conexão e/ou desligamento das redes, 

afirma Castells (2009). Para o autor, o poder na sociedade em rede é o poder da 

comunicação (CASTELLS, 2009, p. 85). E, por isso, a disputa pelo poder relaciona-se à 

batalha para a construção de significado na mente das pessoas. Os indivíduos criam 

significado interagindo com seu ambiente e se conectando com as redes sociais, que são: 

“[...] espaços de autonomia, muito além do controle de governos e empresas, que, ao 

longo da história, haviam monopolizado os canais de comunicação como alicerces de seu 

poder” (CASTELLS, 2013, p. 10). 

Contextualizando o fenômeno contemporâneo referido com a linha do tempo das 

grandes metamorfoses sociais, compreendemos, como Lemos (2003), que toda a mídia 

altera nossa relação espaço-temporal. Assim foi com a escrita que modificou a 

necessidade de espaço comum para enunciado e enunciador, mudando, também a noção 

de tempo, por permitir a retenção das memórias; e com todas as demais tecnologias 

midiáticas (telégrafo, telefone, rádio, televisão). Hoje, com os espaços abertos pela 

internet, o autor afirma que qualquer indivíduo pode, a priori, emitir e receber 

informações em tempo real e sob diversos formatos, de qualquer espaço, o que acaba por 

modificar as relações sociais. 

É nesse espaço virtual, que Santaella (2010) caracteriza como global, 

pluridimensional, sustentado e acessado pelos computadores e que ela relembra, passou 

a ser denominado de ciberespaço5, que além dos fluxos ininterruptos de informação, é 

possível a comunicação entre indivíduos outro ponto da esfera terrestre. “O que 

caracteriza prioritariamente o ciberespaço [...] é a habilidade para simular ambientes 

dentro dos quais os humanos podem interagir [...] (ibiden, p. 178)”. 

Os atuais sistemas como blogs, wikis, podcasts, softwares sociais, microblogs, 

entre outros, criam uma ampliação do processo comunicacional por conversação entre as 

partes e, principalmente, não mediadas por instrumentos massivos (LEMOS E LÉVY, 

2010). Para os autores, emergem novas formas de liberação do polo de emissão, 

instituindo o que eles nomeiam como “conversações planetárias expandidas” (ibidem, p. 

233).  Os autores afirmam que a ética dessa conversação é a ética do diálogo, uma espécie 

de netiqueta6 suprema. Eles explicam: “ O sentido não é algo dado [...]. Ele se constrói 

                                                 
5 Termo criado por Willian Gibson, em 1984 (SANTAELLA, 2010, p. 177). 
6 O conjunto de regras de comportamento na Internet, a netiqueta, tem origem na fusão das palavras net (em inglês – 
rede) e etiqueta (regras de comportamento - etiquette). A expressão traduz um conceito de bom uso da internet, 
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no entrelaçamento dos espíritos humanos. [...]. As mensagens são transmitidas por redes 

técnicas, mas a significação só existe no espírito (LEMOS e LÉVY, 2010, p. 233).  

Os autores complementam afirmando que o ciberespaço e o futuro da internet 

apontam para a noção de diálogo, ou seja, para um caráter comunicativo conversacional 

e não apenas informativo.  

Diante do Ciberespaço e de outros espaços complexos, fluídos e significativos que 

caracterizam o ambiente contemporâneo, a compreensão da comunicação no contexto das 

organizações precisa mudar. Kunsch (2007) afirma que as novas configurações do 

ambiente social global vão exigir das organizações novas posturas, necessitando que elas 

façam um planejamento mais apurado da sua comunicação. “[...] no âmbito dessa nova 

sociedade e de cenários mutantes e complexos que as organizações operam, [...]. A 

comunicação [...] passa a ser considerada de forma muito mais estratégica do que no 

passado” (KUNSCH, 2007, p.41). 

 Consideramos que a comunicação estratégica é uma das abordagens possíveis 

baseadas no paradigma dialógico relacional, que situa os sujeitos organizacionais em um 

mundo complexo, não linear, marcado pela transformação e pela complexidade 

(organização quântica e/ou complexa), no qual os emissores e receptores não são 

definidos por lugar hierárquico e geram interações permanentes, intercalando o lugar de 

escuta e diálogo, espaço no qual constroem o sentido a partir das trocas comunicacionais.  

 Entretanto, a partir de a partir de Perez (2008 e 2012), Carillo (2014) e Mansoni 

(2008) e das reflexões teóricas sobre as necessidades comunicacionais contemporâneas 

propostas por Castels (2009, 2013), Santaella (2010) e Lemos e Lévy (2010), 

compreendemos como necessária uma revisão das características apresentadas por 

Oliveira e Paula (2006) – Quadro 1. Para incluir a complexidade do que Kunsch define 

como novas configurações do ambiente social global, a comunicação estratégica passa, 

em nosso olhar, a assumir dimensões marcadas também pela incerteza, pela 

imprevisibilidade e pela alteridade (Quadro 3).      

 

 

 

 

                                                 
sugestões e recomendações para usar as ferramentas emails, blogs, sites de relacionamento e demais ambientes virtuais 
(BISCALCHIN e DE ALMEIDA, 2011). 
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Quadro 3 – Proposição de dimensões para a comunicação estratégica 

Dimensões da Comunicação Estratégica 

1. Tratamento processual integrado das interações estrategicamente geridas e espontâneas dos 

interlocutores  

2. Transversalidade e estímulo/inclusão do diálogo como processo em todos os 

relacionamentos dos quais a organização torna-se vetor 

3. Reconhecimento dos interlocutores como sujeitos organizacionais em relação (alteridade)  

4. Adoção da direção estratégica (que se caracteriza por ser imprevisível, incontrolada, 

ineficaz, proativa, contínua e diversificada)    

5. Registro e narrativas dos momentos mágicos / encontros / milagres do compartilhamento de 

sentido e significato nos processos de diálogo dialógico  

Fonte: a autora (2016) 

 

 
A partir das dimensões que sugerimos no Quadro 3, compreendemos que os fluxos 

relacionais envolvem, necessariamente, a consolidação de vínculos entre os atores 

sociais, que aqui chamamos de sujeitos organizacionais. Conforme Chanlat (2010): 

“qualquer vínculo social passa, em grande parte, pela linguagem” (ibidem, p. 13).  Como 

afirma Pinto (2013), quando nos afastamos dos modelos sistêmicos convencionais e nos 

aproximamos das perspectivas relacionais, assumimos que os processos comunicativos 

se tornam dependentes de interpretações muitas vezes conflitantes, pois a organização 

passa a ser vista como uma “rede dinâmica de sentidos em constante produção” (PINTO, 

2013, p. 45). 

 
 
4. Considerações Finais 
 

Sob nossa perspectiva do percurso de reflexão que construímos, passamos a 

compreender a comunicação, a partir do paradigma dialógico-relacional, como o 

resultado da interação entre os sujeitos, que assumem a condição de interlocutores. Os 

processos comunicacionais podem ser baseados na interação dialógica espontânea e/ou 

na interação estrategicamente gerida por um dos sujeitos: a organização. Aspecto 

fundamental da nossa proposição é que ambas são interdependentes e complementares e 

estão em relação recursiva.  
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É nesse contexto que ganha relevo a perspectiva da comunicação estratégica, considerada 

por Pérez (2012) como complexa, fluída e significativa. Em nosso entendimento, além de 

responder aos paradigmas emergentes, a abordagem é capaz de articular na ação, as duas 

dimensões acima propostas. Pérez (2008) defende que a comunicação estratégica não é 

só falar e divulgar, mas também, escutar e dialogar (grifo nosso), buscar mais articulação 

que persuasão, mais conectividade que difusão, compartilhar e harmonizar percepções e 

valores mais que impor valores.  

 Além disso, o autor sugere que a comunicação seja lugar de encontro e geração de 

significado e de sentido compartilhado. Ou seja, uma visão que pode compatibilizar os 

processos comunicacionais baseados na interação dialógica espontânea – espaço no qual 

situamos as construções de sentido frutos da interação e ação não planejadas entre os 

sujeitos organizacionais em qualquer espaço –, e àqueles baseados na interação 

estrategicamente gerida, espaço institucionalizado a partir do qual as organizações 

investem na (re) construção de sentidos que favoreçam a criação, manutenção e/ou 

mudança de reputação  junto aos demais sujeitos organizacionais em interlocução. 
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