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Resumo 

 

Em 2007, a diretoria brasileira da Utaipu Binacional aprovou o Plano de Comunicação 

Empresarial que definia a comunicação como área estratégica da empresa, reformulava 

o setor, acrescentava novas responsabilidades e ampliava seu quadro de funcionários. 

Este artigo objetiva promover um balanço preliminar da execução do Plano, uma década 

depois, focando em aspectos de desenvolvimento organizacional e apontando 

inconsistências entre o texto do documento e a prática efetivada na formulação e na 

implementação do Plano. O artigo é o primeiro resultado de um projeto mais amplo de 

pesquisa que está sendo desenvolvido no âmbito do Observatório Paranaense de Mídia. 

 

Palavras-chave: Itaipu Binacional; Plano de Comunicação Empresarial; comunicação 

organizacional; desenvolvimento organizacional; gerenciamento de crise. 

 

Introdução 

 Produzido por integrantes do Observatório Paranaense de Mídia - grupo de 

estudos que funciona junto ao curso de Comunicação Organizacional da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - este artigo representa a primeira etapa de um 

projeto de pesquisa que se propõe a observar e avaliar as práticas de comunicação 

organizacional da Itaipu Binacional
6
, empresa hidrelétrica responsável pelo 

fornecimento de 17% da energia elétrica consumida no Brasil e 76% da energia 
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6
 O projeto, intitulado, O impacto das tecnologias digitais na comunicação da binacional itaipu, tem duração prevista 

de dois anos e objetiva analisar as atividades desenvolvidas pela Superintendência de Comunicação da Itaipu, com 

base no Plano de Comunicação Empresarial Margem Esquerda, para verificar o cumprimento das metas e diretrizes 

estabelecidas quando de sua aprovação, em 2007, e pesquisar, junto a públicos internos e externos, a eficiência e a 

eficácia dos processos comunicativos tendo em vista, notadamente, a migração dos instrumentos de comunicação 

para o meio digital. 
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paraguaia. Localizada na fronteira entre os dois países, toda energia gerada pela usina é 

vendida a centrais distribuidoras do Brasil e do Paraguai, que são as responsáveis para 

fazer a eletricidade chegar ao mercado doméstico, público e empresarial. Embora não 

tenha, em função desta contingência, vínculos diretos com os consumidores finais, a 

Itaipu relaciona-se com uma grande variedade de públicos: seus funcionários, 

fornecedores, visitantes
7
, moradores das comunidades próximas da usina, autoridades 

locais e nacionais dos dois países, empresas distribuidoras de energia, comunidade 

acadêmica, veículos de comunicação e a opinião pública em geral (ITAIPU, 2007, p57). 

 Em 2007, a administração da Itaipu do lado brasileiro aprovou o Plano de 

Comunicação Empresarial Margem Esquerda que elevava o setor a uma posição 

estratégica dentro da organização. Atitude semelhante foi efetivada pela diretoria 

paraguaia apenas em 2016. De acordo com o Plano (2007, p.32), "Para a Itaipu, a 

comunicação representa uma interface entre os mercados brasileiro e paraguaio de 

energia e as sociedades de ambos os países — um elo por meio do qual a empresa 

interage com outras organizações do setor e se relaciona com os seus diferentes públicos 

de interesse. Constitui-se, ainda, uma alavanca das estratégias para o fortalecimento de 

sua imagem corporativa e institucional".  

      O enquadramento da comunicação como área estratégica é um dos primeiros e 

mais importantes pressupostos do Plano, que objetiva, de acordo com o próprio texto, 

transformar “a comunicação institucional em um instrumento a serviço da cidadania” 

(ITAIPU, 2007, p.5). O entendimento é que todos os funcionários da empresa têm 

participação na área: 

Este plano adota como premissa básica que a comunicação 

organizacional deve ser tratada e desenvolvida como uma atividade 

estratégica, permanente e profissionalizada. Isso não significa transformá-

la em atividade especializada e atribuição exclusiva dos profissionais que 

compõem a equipe da Assessoria de Comunicação Social. Postulamos 

precisamente o contrário: que a eficácia da política de comunicação 

organizacional da Itaipu só será plenamente alcançada quanto houver 

envolvimento e participação efetiva de todos os níveis gerenciais e de 

todos os funcionários e colaboradores (ITAIPU, 2007, p.6).   

  

 Outro pressuposto, expressado nas páginas iniciais do documento, advoga que a 

imagem é um dos maiores patrimônios de uma organização na atual sociedade de 

informação. O capital simbólico da binacional Itaipu é um valor a ser preservado e 

                                                 
7
 Entre 1977 e 2016 um total de 20,7 milhões de turistas de 197 diferentes países visitaram a empresa, em 

Foz do Iguaçu, no oeste paranaense. 
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constantemente ampliado por meio de suas práticas, e o planejamento salienta o papel 

da comunicação neste processo.  

As diretrizes e estratégias de comunicação definidas neste plano visam 

consolidar a associação entre a marca Itaipu e três conceitos-chave 

abraçados na sua missão institucional: desenvolvimento sustentável, 

integração regional e responsabilidade socioambiental. Os programas, 

projetos e ações que a empresa desenvolve nesses três campos adquirem 

uma relevância cada vez maior na agenda da comunicação interna e 

externa (ITAIPU, 2007, p.6). 

 

 Para dar conta de avaliar aspectos do Plano de Comunicação da Margem 

Esquerda, este texto está dividido em quatro seções, sempre alinhavando formulações 

teóricas com os diferentes tópicos discutidos. Na primeira é apresentado um contexto 

histórico da Itaipu, estudo que permitiu aos integrantes do Observatório de Mídia 

dimensionar a relevância da empresa e conhecer os debates geopolíticos que 

envolveram a definição de construção da usina. No segundo momento, trata-se da 

elaboração do Plano de Comunicação propriamente dito e é revelada uma primeira 

inconsistência do texto publicado pela Itaipu: mais de uma vez, o documento fala em 

participação da equipe de funcionários da comunicação na formatação do Plano, o que é 

negado por dois profissionais que atuavam na Assessoria e Comunicação em 2007 e que 

foram ouvidos na presente pesquisa. 

 Na terceira seção, o artigo discute o desenvolvimento organizacional tendo em 

conta que o Plano de Comunicação impactou a estrutura do setor, com criação de novos 

cargos e ampliação das responsabilidades de atuação - a área de turismo, por exemplo, 

foi agregada à comunicação a partir da vigência do Plano. Na quarta seção aponta-se 

outra inconsistência evidenciada na análise do documento: a ausência de estruturas 

(comitê gestor, manual de procedimentos etc) de enfrentamento de crises. Embora o 

plano de dez anos atrás mencione estas metas, elas não foram cumpridas. Finalmente, 

nas considerações que encerram o texto, elencam-se desdobramentos possíveis e 

desejáveis da pesquisa que está em desenvolvimento e que tem como objeto as práticas 

comunicacionais de uma das mais importantes organizações brasileiras.     

 

Contexto histórico 

 Em operação desde 1984, a Usina de Itaipu é uma das grandes obras de 

infraestrutura realizadas no Brasil no último século. Motivo de lenta - porém intensa - 

negociação entre os governos do Brasil e do Paraguai, seus estudos de viabilidade 
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técnica, aproveitamento energético e impactos ambientais foram iniciados ainda na 

década de 1950, no governo de Juscelino Kubtischeck. De acordo com Mazzarollo 

(2003, apud RIBEIRO, 2012, p.4), “inicialmente o objetivo do governo brasileiro era a 

construção de uma usina exclusivamente brasileira, de forma a utilizar as águas do Rio 

Paraná antes que este alcançasse a fronteira com o Paraguai”. 

 Segundo maior rio da América do Sul, o Paraná nasce na fronteira entre os 

estados de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul e percorre quase 4,9 mil 

quilômetros, primeiramente avançando para o oeste paranaense até mudar seu curso 

para o leste já em território argentino e, finalmente, desaguar no Rio de La Plata, entre 

Uruguai e Argentina. Por uma extensão de 190 quilômetros, o Rio Paraná possui a 

função geográfica de demarcar a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e foi neste trecho 

que o Brasil identificou potencial para a construção de uma hidrelétrica. Todavia, ainda 

segundo o que Ribeiro (2012) cita apud Mazzarollo (2003), o governo paraguaio teria 

ficado inconformado com a pretensão do projeto brasileiro que tiraria do país vizinho a 

possibilidade de explorar o potencial energético do rio. A partir deste impasse deu-se a 

longa negociação entre os dois países, o que também incomodou a Argentina.  

 Ao saber do avanço das negociações entre Brasil e Paraguai, a Argentina 

interveio em defesa dos seus direitos e interesses sobre o Rio Paraná, pois o país 

também tinha um projeto de construção de uma usina em parceria com o Paraguai. O 

imbróglio diplomático foi solucionado com a assinatura do Acordo Tripartite, entre os 

três países, que determinou regras para a exploração dos recursos hidráulicos do Rio 

Paraná para os diferentes projetos hidrelétricos nos trechos em comum. Brasil e 

Paraguai assinaram também o Tratado de Itaipu, o que resultou na criação da Itaipu 

Binacional, empresa com participação brasileira e paraguaia que hoje opera a usina.  

Mesmo depois do início da construção de Itaipu, a Argentina continuou 

questionando as obras da hidrelétrica binacional, alegando que os níveis das barragens 

de Itaipu prejudicariam a Usina de Corpus, projeto argentino que até os dias de hoje não 

foi executado. 

 Bem mais que os conflitos diplomáticos entre os três países vizinhos, a usina de 

Itaipu passou por todas as controvérsias que uma obra deste porte poderia enfrentar, a 

exemplo de conflitos recentes de semelhante natureza como o desenrolar da construção 

da hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará. O canteiro de obras de Itaipu foi 

instalado em 1974, quando os dois países envolvidos no projeto eram governados por 
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regimes autoritários. No Brasil, em especial, a avaliação do contexto político é de 

extrema relevância pois interferiu nas decisões técnicas que resultaram nos impactos 

ambientais, políticas de desapropriações, culminando, inclusive, com o levante de 

movimentos sociais em defesa da reforma agrária na região.  

Ribeiro (2017, p.3), ao estudar uma série de pronunciamentos do pastor luterano 

Gernote Kirinus no livro Entre a Cruz e a Política, destaca este período como a emersão 

da “luta de pequenos agricultores explorados e expulsos de suas terras pela modernidade 

ocorrida nos campos devido à mecanização da agricultura, pela violência causada pelos 

jagunços ou pelas águas do lago (represa) de Itaipu”. Toda as ações de desapropriações 

– voluntárias ou não – resultaram também em um processo migratório de trabalhadores 

da região para o Norte e Noroeste do país, e intensa imigração no Paraguai. Além das 

consequências políticas e ambientais, a construção da usina teve impactos sociais e 

demográficos, com o isolamento territorial de algumas regiões, como a Vila Bananal, ao 

norte do município de Foz do Iguaçu. 

Hoje, em pleno funcionamento com suas 20 unidades geradoras - a última 

inaugurada em 2007 -, segundo informações do site da Itaipu Binacional, a usina lidera 

a produção de energia no mundo. Em 33 anos, foram mais de 2,4 bilhões de Megawatts-

hora (MWh) produzidos. Em 2016 foram mais de 103 milhões de MWh, um recorde 

mundial de produção anual. Itaipu é responsável pelo fornecimento de 17% de toda a 

energia consumida no Brasil e no Paraguai este índice chega a 76%. 

A hidrelétrica é administrada pela Itaipu Binacional criada em 1973 com a 

assinatura do Tratado de Itaipu. A empresa possui 50% de participação da Eletrobrás, 

estatal brasileira, e 50% de participação da estatal paraguaia Administración Nacional 

de Eletricidad. Segundo dados do site, atualizados pela última vez em maio de 2017, a 

Itaipu Binacional possui 3.079 funcionários sendo 1.380 brasileiros e 1.699 paraguaios. 

A empresa é administrada por uma diretoria executiva nomeada pelos governos de cada 

país. São seis representantes brasileiros e seis paraguaios e para cada cargo executivo 

reservado a um país, existe outro posto equivalente reservado ao outro país.  

Por sua importância econômica, social, tecnológica e mesmo pelo potencial 

turístico que representa, a usina de Itaipu é tema constante de notícias na mídia 

brasileira e paraguaia. Além disso, por sua especificidade binacional, a empresa 

representa um desafio para as atividades de comunicação organizacional. O texto que 

segue busca analisar alguns aspectos do Plano de Comunicação Empresarial do lado 
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brasileiro, significando uma primeira abordagem mais aprofundada do documento, que  

integra a pesquisa maior sobre a comunicação de Itaipu, anteriormente referida. 

 

Plano de Comunicação Itaipu Binacional 

As abordagens teóricas e conceituais da comunicação organizacional (Valente e 

Nori, 1990; Nassar, 1996; Bueno, 2007)  apontam a importância da participação da 

equipe de comunicação da organização na elaboração do plano de comunicação a ser 

implementado. No caso da Itaipu Binacional, há controvérsias relativas a este quesito. 

Na apresentação do próprio documento, o então superintende de Comunicação Social, 

Gilmar Piolla
8
, escreve (2007, p.6): "A elaboração deste plano, ao longo dos últimos 

dois anos, propiciou um grande aprendizado, pois envolveu um esforço coletivo de 

pensar estrategicamente a comunicação organizacional, valorizando a experiência já 

acumulada pela Itaipu e, ao mesmo tempo, buscando referências de instituições públicas 

e privadas que se destacam na área de comunicação corporativa". O esforço coletivo e a 

valorização da experiência podem levar o leitor a intuir que a equipe de profissionais 

que participava do cotidiano de atendimento e produção da empresa na área da 

comunicação estivesse integrada à elaboração do plano, o que efetivamente não ocorreu, 

de acordo com dois funcionários da superintendência.  

Mais à frente (p.22) lê-se: "Este Plano de Comunicação Empresarial é fruto de 

um esforço que contou com o apoio decisivo da Diretoria Executiva e a contribuição de 

profissionais da Assessoria de Comunicação Social (CS) e de representantes de todas as 

áreas da Itaipu Binacional". E, embora na seção "agradecimentos" do plano esteja 

listada uma dezena de nomes de "profissionais da Comunicação Social", o documento 

foi construído por consultores externos e entregue para conhecimento da equipe depois 

de aprovado pela direção da empresa. 

De acordo com os funcionários da área ouvidos na presente pesquisa
9
, a 

aprovação do Plano de Comunicação, em 2007, coincidiu com um momento de grandes 

transformações da empresa, que recentemente havia passado por um processo de 

discussão do planejamento estratégico empresarial, com redefinição de metas e 

ampliação de objetivos de ação. Todas estas transformações estavam alinhadas com a 

                                                 
8
 O superintendente permaneceu no cargo até o início de 2017. Em setembro de 2016, concedeu entrevista 

a integrantes do projeto de pesquisa, em Curitiba. 
9
 Foi entrevistado um ex-profissional, atualmente aposentado, que trabalhava há mais de dez anos na 

Itaipu em 2007 e outro integrante da Comunicação Social que permanece na ativa. Os nomes não serão 

mencionados em cumprimento a uma condição de anonimato da pesquisa. 
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perspectiva do governo que havia assumido a Presidência da República em 2003, 

alterando toda a diretoria da Itaipu do lado brasileiro e direcionando a atuação da 

empresa para bem mais do que a responsabilidade de gerar energia. A nova missão 

institucional incorporou o desenvolvimento sustentável, a integração regional e a 

responsabilidade socioambiental como metas. Com isso, a binacional passou a 

responder por parte significativa do incentivo ao desenvolvimento da região, apoiando, 

inclusive, a promoção do turismo em Foz do Iguaçu, além de assumir variados projetos 

ligados a questões ambientais e de desenvolvimento tecnológico. Como escreve o 

diretor geral da companhia, Jorge Samek, no texto inicial do plano (2007, p. 4): "a 

comunicação institucional da Itaipu aborda temas e assuntos que vão muito além do 

negócio de geração de energia".   

Esta percepção foi compartilhada pelos funcionários do setor de comunicação. 

"A Itaipu teve grandes avanços na comunicação a partir de 2003, e sua interface com os 

públicos de interesse aumentou muito com ampliação da missão empresarial, que 

incorporou o desenvolvimento regional e o turismo como   prioridade na gestão", 

afirmou um dos entrevistados. Ambos informaram, no entanto, que não participaram de 

nenhum estudo ou debate para elaboração do Plano de Comunicação e desconhecem se 

estas atividades foram desenvolvidas em outras diretorias da empresa, conforme 

salientam os textos de apresentação.  

Trata-se de uma experiência diferente daquela verificada no grupo empresarial 

Rhodia, no início da década de 1980, quando se registrou a elaboração do primeiro 

plano de comunicação empresarial no Brasil. O País estava superando o regime militar, 

a chamada Nova República imprimia uma configuração política de maior abertura, 

discutia-se a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e uma troca de gestores 

na Rhodia favoreceu o fortalecimento de uma visão diferenciada da comunicação, 

enxergada ali como "a melhor ferramenta para um empresa se aproximar e se relacionar 

com os seus diferentes públicos" (VALENTE e NORI, 1990, p. 20). Os jornalistas e 

outros profissionais de comunicação da companhia levaram cerca de dois anos 

formatando o projeto, muitas vezes em mesas de bares depois do experiente normal de 

trabalho. Mas o resultado do Plano de Comunicação Social (PCS) da Rhodia - 

documentado no livro Portas Abertas, de Célia Valente e Walter Nori, este último 
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responsável pela gerência de comunicação da companhia - é objeto de estudos ainda 

hoje, pela eficácia de suas propostas e pelo sucesso alcançado na implementação
10

.  

O Plano - um documento sintético de 40 páginas e muitas orientações que 

atualmente parecem simplórias como a de oferecer água, café e um ambiente 

confortável para os jornalistas que fossem fazer entrevistas - ostenta uma série de frases 

em destaque: "A imagem de uma empresa é formada a partir das informações que a 

comunidade recebe a esse respeito. Sem uma comunicação eficiente, a imagem será 

difusa ou ruim, pois será formada com base em informações incompletas ou incorretas, 

em presunções e boatos" (VALENTE e NORI, 1990, p. 65). 

Conceitos semelhantes aparecem no Plano da Itaipu (2007, p.6-12): "Na 

sociedade da informação em que vivemos, a imagem é o maior patrimônio de qualquer 

instituição ou empresa (...). A comunicação constitui-se um fator determinante e 

essencial para a sobrevivência de qualquer organização social e econômica no ambiente 

cada vez mais competitivo e dinâmico criado pelo fenômeno multidimensional da 

globalização". 

Apesar de não ter contato com a participação da equipe da Comunicação Social 

em sua formatação, o plano resultou em alterações significativas da estrutura do setor, 

conforme será detalhado no próximo item.   

 

Desenvolvimento Organizacional 

Os modelos organizacionais são formas de gestão para se conduzir ou 

administrar uma organização, seja empresarial ou institucional, pública ou privada. É o 

modelo organizacional que define, formalmente, a distribuição e condução das 

atividades, agrupadas e coordenadas, mantendo os processos integrados, a fim de 

alcançar os objetivos institucionais e estratégicos. 

Segundo Chiavenato (2003, p.84), a “estrutura organizacional constitui uma 

cadeia de comando, ou seja, uma linha de autoridade que interliga as posições da 

                                                 
10

 Três dados ajudam a comprovar esta afirmação:1)  mais de quatro mil cópias do plano foram 

distribuídas pela empresa nas semanas seguintes à publicação de uma reportagem da revista Veja, em 

outubro de 1985, que marcou a primeira divulgação externa do documento;2) o orçamento do setor de 

comunicação (incluindo salários, eventos, campanhas publicitárias, atendimento ao consumidor) passou 

de 600 mil dólares em março de 1982 para 4,5 milhões anuais em maio de 88;3) a Rhodia havia 

distribuído 27 releases à imprensa e concedido seis entrevistas em 1980, somando 7,6 páginas publicadas. 

Em 1989, 98 releases foram entregues, 382 entrevistas concedidas que resultaram de 390 páginas de 

textos e 160 minutos de televisão.  Importante: depois do PCS, falavam pela companhia entre 300 a 400 

funcionários, e não mais apenas o superintende e os diretores.  

 



 

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

 

 9 

organização e define quem se subordina a quem”. Considerando que a estrutura 

organizacional influencia, diretamente, o desempenho, a gestão e os resultados 

operacionais, cada organização adota o modelo mais apropriado, de acordo com as suas 

estratégias, de forma a garantir a melhor eficiência. 

São vários os modelos de estrutura das organizações. De acordo com os 

segmentos produtivos e as características organizacionais (públicas, privadas, sem fins 

lucrativos, de economia mista), esses modelos podem se basear no porte (pequenas, 

médias e grandes), no volume de negócios e nas finalidades e âmbitos (nacionais e 

multinacionais). A capacidade de produção e distribuição de bens e serviços é outra 

maneira para definir uma estrutura. 

Alguns fatores também cooperam para determinar um modelo organizacional, a 

exemplo da especialização do trabalho, departamentalização, cadeia de comando, 

amplitude de controle e, principalmente, centralização e descentralização das atividades 

e processos. 

De acordo com o então diretor geral da Itaipu Binacional, Jorge Miguel Samek, 

no texto de apresentação do Plano de Comunicação Empresarial, a implementação do 

Plano culminou em uma reestruturação da Assessoria de Comunicação Social, visando 

maior celeridade no atendimento das demandas da área. Para tanto, desenhou-se um 

outro organograma, compatível com as novas atribuições da comunicação interna e 

externa, com o intuito de dotar a Assessoria de Comunicação, na revisão do Plano 

Estratégico Empresarial, de uma estrutura enxuta, porém capaz de garantir o 

funcionamento pleno da unidade, com um superintendente e três gerentes. O Plano 

ampliou de duas para três as unidades organizacionais vinculadas à Comunicação 

Social: “Imprensa e Comunicação Interna”; “Marketing e Publicidade” e “Relações 

Públicas”. Além disso, a equipe de colaboradores foi ampliada, por meio da contratação 

e terceirização de atividades específicas. 

Ainda segundo o documento, outras duas unidades organizacionais, 

denominadas “Coordenação de Planejamento e Controle Financeiro” e “Comitê de 

Comunicação Organizacional” foram implantadas na Assessoria de Comunicação 

Social, porém as atividades de ambas as unidades não foram elencadas no Plano, 

diferentemente das outras três, que têm status de gerência.  

Observa-se como um Plano de Comunicação Empresarial pode influenciar nos 

aspectos de desenvolvimento organizacional evidenciados na constituição de unidades 
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(departamentos) e espaços (funções) organizacionais. Faz-se necessário, no entanto, 

contemplar a própria discussão dos modelos de gestão adotados pelas corporações e 

suas diretrizes. Assim, pretende-se considerar os fundamentos que sustentam a 

abordagem moderna da gestão e as estratégias do processo organizacional. 

Não há uma estrutura organizacional única que possa satisfazer todas as 

necessidades das organizações, mas a criação e manutenção destas estruturas devem 

favorecer os processos. “Geralmente, as tarefas que podem ser formalizadas ou 

programadas são mais bem executadas em estruturas organizacionais rígidas. Já as 

tarefas não perfeitamente estruturadas, complexas e dinâmicas geralmente são mais bem 

executadas em estruturas organizacionais flexíveis” (MATTOS, 2012, p. 76). O autor 

acrescenta: 

Nas unidades que compõem a estrutura organizacional, o trabalho tende a 

ser multidisciplinar e requer a cooperação de vários colaboradores. Nesse 

sentido, a capacidade de efetivo trabalho em equipe é uma parte vital [...]. 

As equipes não obtêm sucesso por acaso. Ele é resultado da seleção 

cuidadosa na montagem da equipe e clareza na definição dos papéis dos 

participantes, equilibrando-se a atenção entre os resultados obtidos e os 

processos de trabalho da equipe (MATTOS, 2012, p. 78). 

 

Na entrevista concedida para esta pesquisa, o ex-superintendente de 

Comunicação, Gilmar Piolla, informou que em, setembro de 2017, o setor contava com 

36 funcionários contratados diretamente: 9 na imprensa; 7 no planejamento e controle; 5 

no marketing, 2 no comitê de comunicação e o restante em relações públicas, segmento 

que abrigava maior número de profissionais por ser responsável por coordenar o sistema 

de recepção de visitantes e por incrementar o turismo na usina. O setor trabalhava 

também com grande volume de terceirizados, em atividades como produção 

audiovisual, organização de eventos, criação publicitária, auditoria de imagem e 

clipping
11

, entre outros.    

As organizações inovadoras (QUEIROZ, 2007, p.79) “buscam manter uma 

estrutura organizacional com poucos níveis hierárquicos e organizam o trabalho em 

torno de equipes de projetos, o que facilita a coordenação, a comunicação e a 

cooperação entre os seus membros”. Nessa perspectiva, percebe-se a iminência de 

novos modelos organizacionais, mais adaptáveis e favoráveis, nos aspectos do meio em 

que a organização está inserida, e à implementação de inovações. Para tanto, 

                                                 
11

 Em 2015, de acordo com Piolla, foram publicadas na mídia  mais de dez mil matérias ou reportagens 

sobre Itaipu, com foco principal ou citações secundárias.    
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as empresas precisam mudar sua forma de organização para incorporar 

com sucesso as oportunidades de inovação. As mudanças organizacionais 

costumam ser mais difíceis de implementar do que as mudanças 

tecnológicas, pois requerem [...] mudanças nas cadeias hierárquicas de 

comando e controle [...] e reformulação em rotinas e estruturas de poder 

cristalizadas nas empresas ao longo dos anos (TIGRE, 2006, p.198). 
 

No âmbito da comunicação organizacional, as atividades devem ser conduzidas 

por um centro de coordenação responsável por estratégias, táticas, políticas, normas, 

processos, canais, fluxos, níveis, dentre outros, apoiados por técnicas que denotem uma 

cultura e uma identidade organizacional (REGO, 1986, p. 105). Alguns modelos de 

gestão demonstram como as diferentes funções organizacionais se estabelecem em torno 

do processo de comunicação e quais os elementos de ambiente (cultura, liderança, 

aprendizado, clareza, estratégica etc) permeiam tal processo. A comunicação deve ser 

uma estratégia de toda a organização. Para isso, recursos, processos, métodos de gestão 

e, principalmente, tecnologia são elementos que devem ser orientados para a definição 

do modelo organizacional. 

A evolução dos estudos em teoria das organizações revela uma trajetória de 

diversas correntes e contrastes. À medida que os sistemas produtivos, inclusive nos 

processos comunicacionais, tornaram-se mais complexos e interdependentes, foram 

surgindo esquemas mais flexíveis de organização do trabalho, permitindo mais 

autonomia para reorganização das funções. “As células podem incorporar diferentes 

especialistas, tradicionalmente organizados por funções, [...] visando a reduzir a 

burocracia e facilitar a integração de diferentes habilidades para o cumprimento dos 

objetivos” (TIGRE, 2006, p.206).  

O Plano de Comunicação da Itaipu Binacional indica que o princípio da 

organização celular foi adotado pela instituição. A tendência de estruturação por meio 

de células ou gerências garante flexibilidade e descentralização, substituindo a 

hierarquia verticalizada por estruturas horizontais, com muito mais autonomia na 

operacionalização do processo produtivo. 

 

Já a organização por células visa a promover a integração horizontal da 

empresa, colocando as diferentes funções necessárias à execução de um 

processo dentro de uma mesma unidade. A empresa é dividida em 

unidades de produtos, que cuidam de diferentes segmentos do mercado, e 

unidades de apoio, que prestam serviços a elas. Os parceiros de fora da 

empresa também são atendidos pelas unidades de apoio. Cada célula é 

um centro de custos que contabiliza os serviços prestados a outras áreas. 

Atuando de forma descentralizada, as células geralmente conseguem 
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atender mais rapidamente a seus objetivos a um custo menor (TIGRE, 

2006, p. 207). 

 

Gerenciamento de crises 

Para Argenti (2006) a comunicação de crise é uma das funções da comunicação 

empresarial. Esta função se tornou estratégica para a sobrevivência das organizações 

dentro do cenário atual, em que a tecnologia possibilita o acesso à informações em 

tempo real. Notícias sobre uma eventual crise não ficam mais restritas a determinada 

região de abrangência das mídias locais. Por isso, uma falha ou uma lacuna para dar 

respostas sobre os acontecimentos pode ser fatal para as organizações. 

Desde sua apresentação, o Plano de Comunicação da Itaipu se propõe a 

direcionar a comunicação organizacional estratégica com foco na gestão da imagem 

institucional, que não tem finalidade mercadológica e promocional, pois a empresa 

possui uma cartela estável de clientes e atua em um mercado que é altamente regulado 

pelo Estado. O plano considera o atual contexto da sociedade da informação como 

sendo um fator essencial ao planejamento estratégico da comunicação. 

As atividades organizacionais, segundo Mitroff (2005), têm uma série de 

potenciais efeitos prejudiciais secundários sobre os seus steakholders e sobre o meio 

ambiente. Por exemplo: acidentes industriais, poluição ambiental, lesões causadas por 

seus produtos ou desastres ocupacionais.  Esses danos geralmente são pequenos e ficam 

dispersos nas atividades cotidianas da organização, não causando alarme ou riscos 

maiores. Contudo, o dano pode se tornar maior e repentino, ou pode vir se acumulando 

até causar uma crise que ameace seriamente a organização. 

A geração de energia hidrelétrica é uma atividade que provoca vários tipos de 

danos ao ambiente. Segundo Paquete (2017), a construção do reservatório de uma usina 

provoca a inundação de áreas, com extinção da vegetação, morte de peixes e mudanças 

climáticas - além de causar os danos sociais, com a remoção de famílias e, muitas vezes, 

perda de terras produtivas. Há ainda o risco que envolve a atividade geração que 

depende dos níveis de chuva para atender à demanda de energia; a alta tensão pode 

também causar danos à vida humana com a morte de trabalhadores. Todos esses riscos 

devem ser gerenciados baseados nas diretrizes previstas no manual de gestão de risco. 

No Plano de Comunicação da Itaipu há a intenção expressa de tornar a 

comunicação estratégica para que ela não seja apenas um instrumento de “gerenciar 

crise” ou destinada a “apagar incêndios”. Após 10 anos de existência do plano, a 
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empresa vivenciou diversas situações crise, como o “apagão” de 2009 que atingiu 18 

estados brasileiros, queda de torres de alta tensão com morte de funcionários, 

escândalos políticos, etc., ainda assim não possui um comitê de gestão de crises e a 

única ação proposta no plano que não foi iniciada em uma década foi a criação do 

manual de gestão de crise. Há, portanto, uma inconsistência nessa proposição de tornar 

a comunicação organizacional estratégica. 

Para Fearn-Banks (2011) a crise é composta por cinco fases: detecção, 

prevenção/preparação, contenção, recuperação e aprendizado. Na fase da detecção a 

organização deve notar os sinais de aviso como quando organizações do mesmo setor 

que o seu sofrem uma crise, isso pode ser um sinal para a própria organização. Detecção 

de crise também diz respeito a um sistema com o qual as pessoas chaves da organização 

são notificadas imediatamente, tendo a vantagem de saber da crise antes dos seus 

públicos e da mídia. 

Se forem consideradas as cinco fases da crise propostas pela autora, é possível 

observar uma segunda inconsistência na afirmação feita no plano que a comunicação 

não deve ser um instrumento para “gerenciar crises” ou “apagar incêndios”,  pois, 

conforme interpretação realizada, essa postura está considerando a gestão de crise, em 

sua totalidade, como sendo sinônimo de uma única fase: a contenção, que 

corresponderia propriamente ao “apagar incêndio”. Contudo, a gestão de crise não é um 

mero instrumento de contenção, é necessário considerar as outras diversas fases como a 

prevenção, em que a empresa inicia as ações de gerenciamento. 

Sobre a fase de prevenção de crise, Fearn-Banks (2011) diz que os programas de 

relações públicas e uma comunicação de duas vias regular constrói relacionamento com 

os públicos e assim previne crises, diminui os danos ou os limites de duração das crises. 

Esse programa inclui a difusão de informações e incentivo de formação para os 

funcionários, implementação de ações baseadas nas políticas de desenvolvimento 

organizacional, envio de um newsletter para os consumidores, participação e apoio a 

reuniões comunitárias e  acompanhamento das crises ou problemas passados. 

A Itaipu defende, em seu Plano de Comunicação, a necessidade de avaliar os 

riscos e atuar preventivamente. A empresa considera a realização de ações que, a partir 

da teoria de Fearn-Banks, pode-se considerar como preventivas à crise: estabelecimento 

relações com os sindicatos e representantes de funcionários; garantia de uma ampla lista 

de benefícios sociais aos empregados; desenvolvimento de ações ambientais; cultivo de 
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relações profícuas com organizações sociais, culturais e religiosas atuantes na 

comunidade; apoio ao cooperativismo de produtores rurais e pescadores; participação 

no Conselho Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu para o desenvolvimento do 

turismo como fonte de emprego e renda para a região. 

Essas ações de relacionamento com os públicos moldam a imagem institucional 

e são capazes de reduzir os danos de uma crise, facilitando as fases de contenção e 

recuperação, pois se a empresa desenvolve proximidade com seus públicos 

preferenciais, ela pode preservar uma imagem mais positiva e construir uma abertura 

maior para a difusão das informações corretas durante e após a eclosão da crise. As 

ações de responsabilidade socioambiental estão alinhadas às políticas de 

desenvolvimento sustentável previstas no plano e apoiam a comunicação organizacional 

na formação da imagem que a Itaipu deseja construir: ser uma empresa que possui um 

histórico de ações na responsabilidade socioambiental, que cuida do meio ambiente, que 

promove o turismo, que valoriza o ser humano. 

Após a prevenção da crise, para Fearn-Banks (2011), a próxima etapa a ser 

realizada seria a preparação. A principal ferramenta para essa etapa é o plano de 

comunicação de crise, que informa a cada pessoa chave da equipe de crise qual é seu 

papel, a quem notificar, como chegar às pessoas, o que dizer e assim por diante. Durante 

o acontecimento da crise existe um choque emocional, por isso é difícil para as pessoas 

tomarem as decisões corretas. O plano de comunicação de crise é uma ferramenta que 

dá suporte para que se possa planejar, antecipadamente, como agir de maneira correta 

em meio às emoções geradas pela crise. 

Durante a entrevista realizada com o ex-assessor de Comunicação da Itaipu, 

Piolla, ele relatou que quando soube da notícia do apagão, em 2099, estava em viagem e 

recebeu uma série de ligações cobrando informações sobre o assunto. Para solucionar a 

lacuna de informação a respeito dos acontecimentos da crise energética, ele mesmo 

criou a conta do twitter da empresa e postou respostas às indagações. No momento da 

eclosão do problema não havia uma equipe responsável pelo gerenciamento de crise, 

muito menos uma pessoa treinada para falar conforme as diretrizes da empresa. As 

pessoas não sabiam a quem se reportar para notificar os acontecimentos e para pedir 

informações - fato que revela uma incoerência com a declaração de que “qualquer 

deslize de conduta pode causar prejuízos irreparáveis à credibilidade de uma 

organização, colocando a perder anos de trabalho e investimentos na sua reputação” 
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(ITAIPU, 2007, p.24). Ao contrário disso, a empresa não planejou ações de 

gerenciamento e assume os riscos de tomar as decisões a partir da eclosão da crise em 

reuniões emergenciais. 

O plano estabelece que uma das atribuições da Assessoria de Comunicação 

Social da Itaipu seja a definição de estratégias para lidar com situações emergência e de 

crise, como paralisação e greve de funcionários, acidentes, problemas técnicos e 

operacionais, cataclismos etc. A empresa demonstra já conhecer os tipos de crises a que 

sua atividade está sujeita, mas não existe um registro dos históricos para o aprendizado 

organizacional que poderia facilitar as ações de respostas a outras crises.  

A análise do Plano de Comunicação da Itaipu, avaliando sua execução após 10 

anos, confirma a tendência das organizações em negligenciar as ações de planejamento 

da gestão e comunicação de crise. Embora a empresa enuncie a sua importância em 

diversos momentos do documento, ela continua tratando com os efeitos da crise de 

maneira emergencial, ou seja, “apagando incêndios”. Por outro lado, as ações de 

responsabilidade socioambiental apontadas no plano são práticas de relacionamento 

com os seus públicos, o que pode prevenir a crise e, quando esta eventualmente eclodir, 

pode facilitar a sua contenção.  

  

Considerações finais 

 O reconhecimento da comunicação como atividade estratégica, que consta no 

Plano de Comunicação Empresarial da Itaipu Binacional, Margem Esquerda, configura 

um importante avanço, ainda não totalmente disseminado entre empresas públicas ou 

privadas no Brasil. O documento assume como verdadeiro que, na contemporaneidade, 

a informação é difundida a grande velocidade e que os variados públicos com os quais a 

empresa se relaciona - e para os quais necessita preservar a sua imagem institucional - 

demandam respostas ágeis às suas demandas.  

 Mesmo não ostentando status de diretoria no cronograma da Itaipu, a Assessoria 

de Comunicação Social está diretamente ligado à Diretoria Geral Brasileira e, a partir da 

aprovação do Plano avaliado no presente texto, ampliou sua estrutura interna, o número 

de funcionários e áreas de atuação. São aspectos que denotam a valorização da 

comunicação organizacional e indicam que a empresa caminha alinhada às mais 

recentes tendências de gestão valorizando a inovação e o envolvimento dos empregados. 
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 Por outro lado, o estudo desenvolvido apontou inconsistências entre o que foi 

expressado na formulação do Plano de Comunicação e sua prática efetiva, sobretudo no 

tocante à participação dos profissionais da área e aos aspectos de enfrentamento e 

gerenciamento de crises. A proposta do trabalho atualmente em curso no Observatório 

de Mídia é completar a avaliação do plano e sua implementação, efetivando pesquisa 

junto aos empregados da Itaipu e a veículos de comunicação de Foz do Iguaçu e 

Curitiba, para verificar acerca do cumprimento das 28 metas estabelecidas no 

documento, uma dezena de anos atrás.         

Referências 

ARGENTI, Paul P. Comunicação Empresarial: a construção da Identidade, Imagem e 

Reputação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial no Brasil: uma leitura crítica. São 

Paulo: Mojoara, 2007 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma visão 

abrangente da moderna administração das organizações. 7.ed. rev. atual. Rio de Janeiro: 

Elsevier, Campus, 2003. 

FEARN-BANKS, Kathleen. Crisis Communications: A Casebook Approach. New-York: 

Routledge, 2011 

MATTOS, João Roberto Loureiro. Gestão da tecnologia e inovação: uma abordagem prática. 

2.ed. - São Paulo: Saraiva, 2012. 

MITROFF, Ian I. Managing Crises Before They Happen: What Every Executive and 

Manager Needs to Know about Crisis Management. Nova York: New York AMACOM in 

association with GSE Research, 2005. 

NASSAR, Paulo.  Comunicação Organizacional e as novas Relações Públicas, 1996 

disponível em: 

http://www.bb.com.br/portalbb/page251,138,2514,0,0,1,6.bb?codigoMenu=5253&codigoNotici

a=6760&codigoRet=5255&bread=1. Acesso em 16 jun 2017 

PAQUETE, Suzana. Qual o impacto ambiental da instalação de uma hidrelétrica? 

Disponível em <http://mundoestranho.abril.com.br/ambiente/qual-o-impacto-ambiental-da-

instalacao-de-uma-hidreletrica/>, acessado em 20 jun 2017. 

Portal Itaipu Binacional. Disponível em: <https://www.itaipu.gov.br/institucional/diretoria-e-

conselho>. Acesso em: 09 jul. 2017. 

REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação empresarial / comunicação 

institucional: conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas. São Paulo: 

Summus, 1986. 

RIBEIRO, Maria de Fátima Bento. A implantação da Usina Hidrelétrica de Itaipu 

Binacional (Brasil/Paraguai) e a disputa pela terra no Brasil na década de 1970: entra a 

história e a memória. 2017. 17 f. Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, 2017. 

RIBEIRO, Vitor Hugo. CASSULI, Danieli Cristina. FRASSÃO, Adair José Frasson. Território 

e Conflito: Breve histórico sobre a implantação da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional e 

seus reflexos na produção do espaço. 2012. 20 f. Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho, Presidente Prudente, São Paulo, 2012. 

QUEIROZ, Ana Carolina S. Inovação Organizacional e Tecnológica. Modelos 

Organizacionais para a Inovação, p 79 - São Paulo: Thomson, 2007 

TIGRE, Paulo Bastos. Gestão da inovação: a economia da tecnologia do Brasil. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2006 

VALENTE, Célia e NORI, Walter. Portas abertas a experiência da Rhodia: novos caminhos 

da comunicação social na empresa moderna. São Paulo: Ed.Best Seller, 1990 

http://mundoestranho.abril.com.br/ambiente/qual-o-impacto-ambiental-da-instalacao-de-uma-hidreletrica/
http://mundoestranho.abril.com.br/ambiente/qual-o-impacto-ambiental-da-instalacao-de-uma-hidreletrica/

