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Resumo 

O artigo apresenta uma proposta de cartografia da comunicação que auxilie a investigar 

seus níveis de (não/entre)lugarização, reconhecimento e legitimação no universo 

organizacional. A cartografia foi desenvolvida tendo como ponto de partida os lugares 

institucional e empírico da comunicação, dimensões criadas por nós com base em Augé 

(2010, 2012a, 2012b), a partir do estudo da realidade de 10 multinacionais com sede na 

Espanha e no Brasil. A investigação está ancorada no Paradigma da Complexidade 

(MORIN, 1999, 2000a, 2000b, 2001, 2005) e nosso mapa de ação foi composto por 

momentos de conversação e escuta sensível, embasados na metodologia da Abordagem 

Transversal, de Barbier (1998, 2007).  
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1. Inquietações iniciais 

 

Organizações, comunicação e lugar são as dimensões centrais deste estudo que 

nasce da inquietude provocada por compreender os lugares que a comunicação vem 

ocupando no espaço organizacional. Ao observarmos informalmente o cotidiano de 

algumas organizações, por atuarmos profissionalmente em comunicação organizacional, 

assim como nos encontros com colegas de trabalho e pesquisa, nos deparávamos, 

frequentemente, com questionamentos que envolviam o lugar da comunicação e do 

profissional da área diante de um cenário dialógico, híbrido, que mescla, de certa forma, 

entusiasmo e angústia.  

Por um lado, o universo organizacional se mostra promissor, pelo contexto de 

mudança e as possibilidades que se abrem para a atuação dos profissionais de 

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

Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutora em Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS), com estágio doutoral na 

Universidad Complutense de Madrid (UCM-Espanha). É Mestre em Comunicação pela mesma universidade, com 

formação em Comunicação Institucional pela Universidade Austral (Arg) e graduação em Comunicação Social, 

habilitação Jornalismo, pela Universidade Federal de Santa Maria (2006). Atua profissionalmente como Assessora de 

Comunicação e Marketing da PUCRS.  
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comunicação. Por outro, a falta de clareza, legitimidade e as amarras conceituais acerca 

da comunicação evidenciam um panorama desafiador, uma paisagem todavia nebulosa, 

que requer olhares atentos, persistência e coragem para impulsionar as transformações 

necessárias.  

As inquietações sobre os possíveis lugares da comunicação organizacional nos 

levaram a (re)pensar os sentidos da expressão lugar para além do viés cotidiano, de 

espaço físico ocupado ou de localização. Foi quando encontramos as reflexões propostas 

por Augé (2010, 2012a, 2012b) e sua perspectiva antropológica de lugar. Junto à 

perspectiva de Augé, acrescentamos o olhar de Santos (1979, 1988, 2006) e também de 

Tuan (1997), que desenvolve o estudo dos lugares e ambientes a partir da perspectiva da 

experiência. Entre o lugar e o não lugar, está o entre-lugar, dimensão que adotamos a 

partir das concepções de Bhabha (1998) e Castrogiovanni (2004, 2007).  

Acreditamos que a legitimação e lugarização da comunicação organizacional 

passam pelo conhecimento, reconhecimento (ZIMERMAN, 2010)3 e compreensão 

(SODRÉ, 2006a, MORIN, 2001) da organização acerca da importância da comunicação 

e das suas múltiplas dimensões no universo organizacional. Foi nesse contexto que 

desenvolvemos a investigação que resultou na tese de doutorado intitulada Em busca de 

uma cartografia dos (não/entre) lugares da comunicação em multinacionais4. Parte dos 

resultados do estudo são apresentados neste artigo. A tese teve como objetivos a) discutir 

as concepções de comunicação dos gestores da área; b) analisar as possíveis 

(in)coerências entre os lugares institucional e empírico da comunicação nas organizações 

analisadas; c) investigar o nível de (não/entre)lugarização da comunicação 

organizacional nas multinacionais e as dimensões que influenciam esse processo. O 

recorte que apresentamos neste artigo corresponde a este último objetivo. 

A amostra que integrou o estudo foi composta, ao todo, por dez organizações 

multinacionais que possuem presença no Brasil e na Espanha. Com relação ao método, é 

o Paradigma da Complexidade a bússola que orienta o nosso pensar ao longo do percurso. 

                                                 

3
 Conhecimento e reconhecimento são dois dos quatro vínculos propostos pelo psicanalista David Zimerman (2010), 

junto aos vínculos do amor e ódio. No contexto do nosso estudo, com base nas concepções do pesquisador, o 

conhecimento e reconhecimento da comunicação pela organização são vínculos que possibilitam o sentido de 

pertencimento e legitimação nesse contexto e, consequentemente, sua lugarização. 

4 A tese, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do RS 

(PUCRS), foi defendida em março de 2015, e reconhecida nacionalmente, em 2016, ao ser vencedora do Prêmio de 

Teses e Dissertações da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação Organizacional e Relações Públicas 

(Abrapcorp). 
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Um paradigma que não nos aponta caminhos definitivos, mas que inspira o caminhar, 

permitindo a incerteza necessária em tempos de certezas relativizadas.  

 

2. Espaços e lugares de fala 

Sendo as organizações, a comunicação e o (não/entre)lugar as dimensões centrais 

do estudo, importante esclarecer nosso lugar de fala e de pensamento em relação a cada 

uma dessas dimensões. As organizações empresariais, multinacionais, de modo geral, são 

lugares que abrigam a atividade humana no contexto do mundo do trabalho. Maradola Jr. 

(2008) considera que cada pausa, em nosso espaço de vida, é a constituição de um lugar: 

a moradia, a escola, o trabalho, o shopping center, etc. Podemos dizer que nossa vida se 

desenrola no trânsito entre tais “pausas” que podem ser lugares, entre-lugares e não 

lugares, sendo o lugar de trabalho um não/entre-lugar, de acordo com a experiência e os 

sentidos que nele vivenciamos, as relações que ali estabelecemos.  

As organizações são, a nosso ver, espaços de sentidos, de vínculos, de relações, 

de pessoas e sonhos, de dialogismos, de lugares, entre-lugares e não lugares que são 

(re)tecidos cotidianamente em/por comunicação. A cotidianidade da organização também 

se configura de antíteses e acasos causados pelas experiências de quem a mantém viva. 

Ao lado da ordem, do fazer que se repete todos os dias, está a incerteza, o inesperado a 

surpresa que quebra a rotina e torna o cotidiano vivo e pulsante.  

Lugares são espaços habitados, existenciais (NORBERG-SCHULZ, 2006), 

vetores do estar junto social (MAFFESOLI, 1996, 2006), onde se (re)tecem as tramas 

(in)visíveis do cotidiano que dão sentido à vida. Lá estão os laços, as memórias, os elos, 

os valores, os costumes, os aromas. São a concreta manifestação do habitar humano 

(NORBERG-SCHULZ, 2006). Pelo viés geográfico, Santos (2006) ressalta a posição 

central que o lugar adquire na contemporaneidade, um tempo de diluição de fronteiras e 

distâncias e (re)ligação global, em que os lugares são, à sua maneira, o mundo. Os lugares 

podem ser vistos como o intermédio entre o mundo e o indivíduo.  Quanto mais se 

mundializam, mais os lugares – e as organizações – se tornam singulares e específicos 

(SANTOS, 2006). 

 

2.1 Do espaço ao (não/entre)lugar 

E quais são os percursos do espaço ao lugar? Em que momento o espaço 

organizacional, pode ser considerado um (não/entre)lugar? De modo geral, o que 
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começa como espaço pode transformar-se em lugar na medida em que o dotamos de 

valor, de história, de sentimentos, de experiência, de sentidos. Augé (2010), por sua vez, 

compreende o lugar no sentido inscrito e simbolizado, o lugar antropológico. O lugar é 

a construção concreta e simbólica do espaço, o princípio de sentido para quem o habita e 

de inteligibilidade para quem o observa. Nessa perspectiva, o lugar se constrói em meio 

a sensibilidades e fragmentos identitários do sujeito e/ou da dimensão que ali se lugariza. 

Uma dimensão lugarizada, significa dizer que entre ela e o lugar há um vínculo 

constituído, uma ligação que a torna parte, uma sensação plena de pertencimento. 

Já os não lugares, ao contrário do lugar, pressupõem a ausência de vínculos 

(RIVIÈRE, 1998; ZIMERMAN, 2010; BAITELLO, 2008). É onde dificilmente as 

identidades, as relações e as histórias produzem sentido. É, portanto, a ausência de lugar 

em si mesmo (CASTROGIOVANNI, 2004, 2007).  

O lugar e o não lugar são, antes, polaridades fugidias: o primeiro nunca é 

completamente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente – 

palimpsestos em que se reinscreve, sem cessar, o jogo embaralhado da 

identidade e da relação (AUGÉ, 2012a, p. 74). 

São ambientes que dificultam o diálogo, os afetos, as trocas, a 

formação/negociação de identidades. As mensagens são dirigidas a todos, 

indiscriminadamente. “Assim como os lugares antropológicos criam um social orgânico, 

os não lugares criam tensão solitária” (AUGÉ, 2012a, p. 87). É o recanto do anonimato e 

da indiferença. 

Quando há a sensação de um lugar provisório, onde não se estabelecem raízes 

concretas, porém não há a ausência plena de significação, trata-se do entre-lugar. Esse 

olhar sobre o lugar provisório está baseada na perspectiva de Bhabha (1998) e na 

(re)leitura do termo por Castrogiovanni (2004). Um espaço intersticial, que está entre 

duas partes, um tecer que já não é mais o que era no começo e ainda não se tornou o que 

será no fim. Castrogiovanni (2004, 2007) vê esse terceiro espaço como um espaço 

intermediário, em que não há a permanência do sujeito. É representativo e depende de 

cada sujeito, no momento em que ele estabelece relações entre o seu lugar com o lugar 

do outro. 

As organizações que repousam sobre modelos de racionalidade que, 

consequentemente, racionalizam os lugares neutralizando as qualidades sensíveis do 

espaço, provavelmente tornam-se não lugares para quem ali trabalha. São não lugares 

porque a lógica que impera nesses espaços é prosaica, estritamente funcional, do botão 
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que se aperta, do projeto que se redige, da planilha que se completa, sem que o trabalhador 

consiga vislumbrar que sentido possui no todo da organização, de que maneira o seu 

trabalho contribui para as metas e objetivos, que valor ele próprio possui para a 

organização.  

Por outro lado, talvez possamos pereceber como entre-lugares as organizações 

contemporâneas que se abrem a novas perspectivas, mas que ainda carregam, em partes 

do seu todo, traços do passado de origem burocrática e mecanicista. Estão em um estágio 

intermediário, deixam de ser não lugares, mas todavia não se configuram em lugares 

antropológicos e de experiência. Já as organizações lugares admitem a ordem e 

desordem, são compostas de dimensões objetivas, racionais, mas também subjetivas e 

simbólicas, de certezas e incertezas, de planejamentos e acasos. É lugar não por ser 

ausente de metas e ambições, mas por admitir também a existência de sentimentos e 

sonhos. 

Na medida em que sujeitos e organizações estabelecem relações de 

interdependência e recursividade e o universo organizacional constitui-se em espaço 

relacional e complexo, suas dimensões comunicacionais assumem ainda mais relevância. 

É por meio delas, enquanto trama (in)visível de sentidos, que o cotidiano organizacional 

é (re)tecido. Em sendo um universo subjetivamente dotado de sentidos (BERGER E 

LUCKMAN, 2012), os significados e as relações que edificam a realidade social 

organizacional são socialmente compartilhados, logo, são constituídos por/em 

comunicação. 

Por esse motivo, em nosso estudo, acreditamos que as organizações são, 

fundamental e organicamente, lugar de comunicação e tornam-se lugar antropológico e 

de experiência, por meio de suas dimensões comunicacionais. pela Teoria Social da 

Comunicação, de Vizer (2006, 2011), podemos dizer que a organização é um contexto 

social compartilhado, uma realidade coconstruída por meio da comunicação. 

2.2 Dimensões da Comunicação Organizacional 

Acreditamos que a comunicação não apenas está na organização, mas é parte dela, 

constituindo-a e permitindo-a existir como tal. (Re)tece seus processos, seu cotidiano, 

(re)organiza a desordem e também é capaz de instaurá-la. Por ser complexa, traz em si 

lógicas opostas, que se complementam e se retroalimentam. Sua complexidade também 

se revela na sua recursividade. É produto e ao mesmo tempo produtora da realidade social, 
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dos vínculos, das relações intersubjetivas. Que é promotora de laços e vínculos, 

mediadora de relações, e que é, essencialmente, lugar de produção de sentido.  

Diante das múltiplas dimensões da comunicação organizacional, também 

compreendemos que ela atua a partir de dois âmbitos no universo organizacional: na 

tessitura de vínculos, laços e relações cotidianas, no âmbito da socialidade organizacional, 

a qual denominamos dimensão orgânica da comunicação; e no âmbito da técnica, 

enquanto prática profissionalizada/profissionalizante, a qual denominamos dimensão 

empírica5. A partir de sua dimensão orgânica, compreendemos a comunicação 

organizacional enquanto trama (in)visível que perpassa e constitui as organizações, ao 

mesmo tempo em que é constituída por ela. Emana das relações que ali são tecidas, 

humanizando-as, sendo lugar de produção de sentido, ao mesmo tempo em que é 

ordenadora dos sentidos da realidade organizacional. Acreditamos que a expressão 

orgânica revela de forma mais integral a relação entre comunicação-sujeitos-organização, 

por significar aquilo que é inerente ao organismo, arraigado, próprio de sua natureza.  

Além da dimensão orgânica, as organizações também desenvolvem e realizam, de 

forma mais ou menos profissionalizada, ações, atividades, processos, projetos, 

programas, políticas e diretrizes de comunicação, intencionais, planejadas e 

desenvolvidas para alcançar objetivos institucionais e/ou mercadológicos e para 

estabelecer relacionamentos pontuais e/ou sistemáticos com seus interlocutores. 

Denominamos esse conjunto de práticas como dimensão empírica da comunicação 

organizacional, por ser fruto da experiência prática, da empeiria6.  

Vale reiterar também que, na dinamicidade do cotidiano das organizações, as 

dimensões múltiplas da comunicação são quase inseparáveis, mesclam-se, sobrepõem-se, 

complementam-se, alimentam-se recursivamente. A comunicação organizacional, a 

nosso ver, se configura nessa relação constante entre sua dimensão orgânica e empírica, 

uma realidade em curso, da qual nem todas as organizações têm ciência. São realidades 

que convivem dialogicamente e que costumam intervir na constituição das organizações 

enquanto lugares, não lugares ou entre-lugares. 

                                                 
5 A denominação de duas macrodimensões atende a um esforço teórico de compreender e caracterizar a 

complexidade da comunicação organizacional; contudo, entendemos que no cotidiano das organizações as 

fronteiras diluem-se, pois se trata de dimensões complementares, recursivas e interdependentes. 

6 Empeiria é o termo grego de onde se origina a expressão empírico e significa experiência dos sentidos, 

ou sensorial.   
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3. Bússola do pensamento, mapa de ação e território investigado 

O método, segundo Morin (2000), é que orienta a estratégia do pensamento e não 

uma metodologia, ou seja, um programa a ser aplicado. A opção pelo Paradigma da 

Complexidade, como nossa bússola do pensamento, se dá por se configurar menos como 

uma resposta e mais como uma motivação desafiadora para o pensar. Entendemos que o 

paradigma nos desafia a ir além da compreensão clássica e instrumental das organizações 

e da comunicação organizacional e nos oferece a liberdade necessária de pensamento para 

transgredi-la. Num presente que se faz de “ciclos imperfeitos” (MAFFESOLI, 2007), que 

se contrapõem à causalidade do real, já que não há direção segura e orientações lineares, 

encontramos na Complexidade a possibilidade do olhar sistêmico, subjetivo, aberto, por 

que não dizer “livre” (grifo nosso) do pensamento prescritivo de paradigmas que já não 

dão conta da realidade organizacional, e tampouco do mundo da vida.  

Já em relação às técnicas de pesquisas, nosso mapa de ação, optamos por realizar 

o que chamamos de momentos de conversação, a partir da técnica de entrevistas em 

profundidade (DUARTE, 2008), com as lideranças de comunicação das organizações 

investigadas. Compreendemos a conversação a partir de Maturana (2001) como 

coordenações de ações e emoções que se entrelaçam em redes e são parte da existência e 

do viver humano. Para alcançar os resultados esperados no momento de conversação, 

acreditamos ser necessária uma escuta sensível, que dê espaço à sensibilidade 

indispensável para apreender a trama dos sentidos e que permita ao entrevistador e ao 

entrevistado estarem em relação e não diante de si para uma interação contratual de 

perguntas e respostas. A escuta sensível integra a metodologia denominada Abordagem 

Transversal, do sociólogo francês René Barbier7, que se caracteriza por unir dimensões 

sociológicas, psicológicas, conjugando várias disciplinas com o olhar filosófico, com a 

sensibilidade estética e poética na perspectiva crítica e compreensiva.  

Para chegarmos às dez organizações que compõem o estudo, partimos de um total 

de 98 instituições contatadas. Foram inúmeros diálogos até configurarmos a composição 

inicial da amostra8, que contou com 20 multinacionais de reconhecida atuação em 

                                                 
7 René Barbier, pesquisador francês, é professor emérito da Universidade Paris VIII. Desenvolve seus estudos no âmbito 

da sociologia da educação, sendo especialista em pesquisa ação que ele denomina de “existencial”, na qual (re)introduz 

as categorias de sensibilidade, imaginação, corpo, criação, o mito-poético. É autor da teoria da Abordagem Transversal, 

utilizada no Brasil principalmente em pesquisas no campo da educação (BARBIER, 1998, 2007).  
8 O recorte para a seleção da amostra obedeceu ao critério de ser uma organização com reconhecimento internacional, 

com presença no Brasil e na Espanha, e a existência de uma área específica de comunicação na estrutura organizacional. 
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diversos ramos de negócio, tais como Google, Renault, Nestlé, P&G, Leroy Merlin, 

Heineken, Unilever, Liberty Seguros, Danone e Siemens.  

Durante o estágio doutoral na Espanha9, conseguimos dialogar com os gestores de 

comunicação das 20 multinacionais pré-selecionadas. Após retornar ao Brasil, 

elaboramos um novo recorte na amostra para viabilizar a pesquisa de campo. Das dez 

empresas selecionadas nessa segunda etapa, conseguimos contato com três delas no 

Brasil. A análise apresentada neste artigo leva em consideração os dados coletados na 

amostra geral, de 10 organizações.  

4. Proposta de cartografia 

A cartografia dos lugares possíveis que podem nos evidenciar as (in)coerências na 

compreensão e prática da comunicação organizacional, para além de atender às nossas 

inquietações científicas, busca colaborar com práticas de gestão, diagnóstico e auditoria 

em comunicação e, por consequência, com o avanço e a legitimação da comunicação 

organizacional como área vital e estratégica no universo corporativo.  

Para investigar as dimensões que proporcionam a (não) lugarização da 

comunicação organizacional, partimos de dois lugares mapeados por nós a priori: o lugar 

institucional e o lugar empírico. Vale ressaltar que temos ciência de que se trata de uma 

entre as tantas possibilidades de cartografar a comunicação organizacional. Por lugar 

institucional, compreendemos o lugar oficial conferido à comunicação, que se manifeta 

por meio das falas e documentos oficiais [institucionais], das organizações. Esse lugar 

materializa-se nos espaços institucionalizados que a comunicação, enquanto área/setor, 

ocupa na estrutura das multinacionais. Manifesta-se também em políticas, diretrizes, 

textos, organogramas, nos quais seja possível identificar quais são suas atribuições, seus 

princípios, sua localização na estrutura organizacional. 

Como apreender o que está fora dos textos, dos documentos, do lugar 

institucional? A compreensão de comunicação não se revela apenas nos discursos 

oficiais, mas também nos (não) verbais, não apenas na fala autorizada das lideranças, mas 

também na fala informal de quem habita a organização. Para complementar o lugar 

institucional vamos também ao encontro do lugar empírico. O lugar empírico se constitui 

diariamente, trata-se do lugar cotidiano, que se reflete nas rotinas dos profissionais de 

                                                 
9 O estágio, cuja maior parte se deu na capital espanhola, Madrid, teve duração de quatro meses e foi viabilizado com 

o apoio do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). 
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comunicação, nas atividades que ocupam seus dias, no espaço real concedido à área e nas 

relações que se estabelecem entre tais dimensões e as demais partes do todo 

organizacional. Acreditamos que pode haver, ou não, um abismo (ou pontes) entre o que 

está (aparentemente) institucionalizado – como um lugar num organograma – e a 

realidade concreta – empírica – que se (re)tece dia após dia.  

Em um movimento hologramático, a concepção dos sujeitos tende a revelar o 

modo como a organização compreende/entende a comunicação, seus discursos contêm 

partes do todo, do olhar partilhado sobre a área nos ambientes organizacionais (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Cartografia dos lugares  

Fonte: elaborado pela autora 

Os dois lugares aqui mapeados, na complexidade da vida e das organizações, não 

existem separadamente, mas mesclam-se, complementam-se, produzem-se mutuamente, 

recursivamente. Identificar e compreender o (não/entre)lugar concedido 

institucionalmente à comunicação é fundamental para descobrirmos o nível da sua 

(não/entre)lugarização no universo organizacional. Esse (não/entre)lugar evidencia, de 

certo modo, o entendimento e/ou compreensão que a organização tem da comunicação, 

que, por sua vez, se materializa nos papéis atribuídos, nos espaços de fala e poder, no 

alcance de sua voz e de sua atuação e no seu grau de legitimidade no todo organizacional.  

A trajetória da inclusão e do desenvolvimento da comunicação organizacional 

como parte legítima das organizações e a conquista de um espaço institucionalizado, 

especialmente no contexto das multinacionais, mostra que o lugar institucional da 

comunicação está profundamente ligado ao avanço dos modelos de governança 

corporativa. Ou seja, o lugar se edifica e se (re)constrói cotidianamente, a partir do modo 
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como a organização se organiza em termos de gestão e dos processos e princípios que 

conduzem seu comportamento, em todos os níveis, portanto, de todas as suas partes.  

4.1 Lugar institucional ideal e empírico 

 

Ao longo das escutas sensíveis, identificamos que, em relação ao lugar 

institucional conferido à comunicação nas organizações pesquisadas, tanto no Brasil 

como na Espanha, entre as dez instituições selecionadas para a amostra final, em seis 

delas a comunicação está no que denominamos de lugar institucional ideal. Trata-se do 

lugar que permite às equipes de comunicação participar das decisões globais da 

organização. Significa que a área está situada no “topo” do organograma, entre as 

instâncias que respondem diretamente ao mais alto nível de decisão da organização. Com 

base no estudo dos organogramas das multinacionais, simulamos, na figura a seguir, como 

o lugar institucional ideal se configura na estrutura organizacional das companhias 

(figura 2): 

 

 

 

 

Figura 2 – Lugar institucional ideal da comunicação  

Fonte: elaborado pela autora 

Quando questionados sobre o lugar ideal da comunicação no universo 

organizacional, os entrevistados convergem para o mesmo ponto: ser uma instância de 

direção/gerência, estar entre as principais lideranças da companhia. Há consenso quando 

comparamos os relatos dos gestores brasileiros e espanhóis. Para a gestora da Valencia10 

Espanha, a comunicação deveria reportar diretamente à máxima instância da organização: 

“La comunicación tendría que ser una entidad aparte, y reportando al director general. 

O sea, tiene que estar en instancias decisorias11”. Sua colega, da Valencia Brasil, pensa 

                                                 
10 Para preservar a identidade dos entrevistados, adotamos nomes de cidades espanholas como pseudônimo 

das multinacionais. Por conta de espaço, apresentamos somente alguns dos relatos ao longo do artigo. 
11 “A comunicação teria que ser uma entidade à parte e reportar ao diretor-geral. Ou seja, tem que estar entre as 

instâncias decisórias” (tradução nossa). A gestora frisa a importância de ser uma “entidade à parte”, pois na unidade 

espanhola da Valencia a comunicação integra uma diretoria que responde também pelas Relações Institucionais. Ou 

seja, ela quer dizer que deveria ser uma área única. 
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da mesma forma: “Acho fundamental que a comunicação contribua com os negócios e 

para isso precisa estar no board12 da empresa”.  Estar em um comitê ou conselho gestor 

e responder diretamente ao mais alto executivo são os dois fatores que, na opinião da 

gestora da Madrid e de grande parte dos entrevistados, são cruciais para legitimar a 

comunicação como dimensão essencial para a existência da organização. 

4.2 O entre-lugar que emerge do lugar  

A análise das realidades dessas organizações evidencia o encontro fundamental 

entre o lugar institucional e o lugar empírico, ou seja, dos documentos e discursos com 

o lugar da experiência, da atuação concreta no universo organizacional. Os desencontros 

entre tais lugares também existem e podem tecer uma realidade favorável ou não para a 

atuação da comunicação. Ao longo da pesquisa empírica, também encontramos situações 

em que o lugar institucional não corresponde ao lugar ideal, porém ele (o lugar ideal) se 

concretiza no cotidiano, ou seja, no lugar empírico. Em outras palavras, o lugar na 

estrutura organizacional não é o que consideramos como lugar ideal, contudo, na prática, 

esse lugar ganha sentido e acaba sendo (re)tecido diariamente e legitimado na 

cotidianidade da organização, no desenvolvimento e concretização dos processos e das 

práticas, na atuação diária dos profissionais. 

Podemos dizer que essa realidade configura um entre-lugar da comunicação na 

organização, na medida em que, na realidade e no dinamismo do dia a dia, o que toma 

forma e conduz a atuação da área não é o lugar institucional de origem, oficializado nos 

documentos, mas o lugar ideal, estratégico, pensante e que exerce influência no universo 

organizacional. Simbolicamente, o entre-lugar da comunicação na estrutura 

organizaicional pode ser representado conforme a figura a seguir (figura 11): 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12 Board da empresa significa, neste contexto, o conselho de administração ou comitê gestor, a instância que reúne as 

principais lideranças. 
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Figura 3 – Entre-lugar da comunicação  

Fonte: elaborado pela autora 

Esse é o caso da Tres Cantos e também das unidades espanholas e brasileiras da 

Segovia e Valencia. Nessas companhias, a Comunicação, hierarquicamente, não 

responde à presidência diretamente, mas a uma liderança intermediária e está um nível 

abaixo dos setores que compõem a alta gestão. Exemplifica o gestor da Segovia Espanha: 

Por lo que esta dibujado, es que yo tendría que reportar solo al 

responsable de Marketing y él tendría que ver todos los temas con el 

Presidente, o con la Directora de Rescursos Humanos. En la práctica 

no es así, por eso te digo, que es el paso intermedio. En la práctica 

realmente, la comunicación si se tiene bastante en cuenta por la 

compañía. 

 

 

Nestes casos, o lugar institucional, mesmo não sendo o ideal, pode não ser um 

empecilho para o desenvolvimento da área e para tornar o lugar ideal, real, na empiria da 

vida da organização. Isso requer profissionais com preparo, formação e capacidade 

técnica e estratégica, capazes de conseguir tecer esse lugar ideal na realidade cotidiana. 

Nas organizações que exemplificam esse cenário, a comunicação alcançou um lugar 

empírico legítimo e extremamente próximo do lugar institucional ideal, o que a coloca 

num entre-lugar com plenas condições de exercer o papel que se espera da comunicação 

organizacional na contemporaneidade. 

Ainda em relação aos possíveis (des)encontros entre lugar institucional e 

empírico, também há situações em que ambos coincidem, porém o resultado desse 

encontro interfere na atuação da área. A realidade da Comunicação na Valencia 

Espanha, por exemplo, nos mostra o outro lado de quando o lugar institucional não ideal 

reflete o lugar empírico. Como uma subárea da Diretoria de Relações Institucionais e 

Comunicação, a responsável pela Comunicação relata que a área acaba não tendo força e 

respaldo perante a alta gestão da companhia. O diretor responsável possui mais afinidade 

com a área de relações institucionais, o que faz com que a comunicação, em fóruns e 

instâncias decisivas, não seja prioridade no seu posicionamento. “Nos apoya, nos 

respalda, nos defiende, pero no es un profesional de la comunicación. Con lo cual, en el 

comité de dirección, no vá a defendermos de la misma forma que defiende lo suyo”, 

ressalta.  
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Os dados e relatos confirmam que a comunicação, de modo geral, se encontra em 

um entre-lugar nas organizações, um momento híbrido que se reflete na coabitação de 

concepções ultrapassadas e práticas contemporâneas, ou pensamentos avançados que 

disputam tempo e espaço com posturas instrumentais, lugares institucionais e empíricos 

em (des)encontro. O diálogo com os profissionais de comunicação revela que esse 

também foi o cenário nas multinacionais por muitos anos. Embora em grande parte 

tenham superado a perspectiva instrumental, o desafio é constante, pois a realidade 

imprevisível e mutante das organizações exige a construção permanente dos sentidos 

sobre a comunicação e das teias e relações necessárias para fortalecer e sustentar sua 

lugarização no universo organizacional.    

Ao analisarmos o cenário das multinacionais que compõem nossa amostra, face 

às demais realidades e cenários que conhecemos devido à nossa experiencia na área, é 

possível desenhar outras análises a partir da relação entre os lugares institucional e 

empírico e os níveis de lugarização, conforme ilustra a figura a seguir (figura 13): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Processo de lugarização da comunicação 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Quando o lugar institucional ideal se concretiza no lugar empírico, percebemos 

que há coerência entre o posicionamento organizacional sobre a comunicação e suas 

práticas cotidianas. A fala dos profissionais denota o quanto a comunicação encontra-se 

legitimada e reconhecida, o que, por sua vez, reflete-se nos espaços proporcionados para 
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seu saber e sua atuação, traços marcantes de organizações em que a comunicação parece 

encontrar-se lugarizada. Na medida em que o lugar empírico e institucional afasta-se do 

lugar considerado ideal, os níveis de lugarização são atingidos e fragilizados, gerando 

entre-lugares e não lugares.  

 

5. (Re)tecendo pensamentos 

Conhecer para compreender, e compreender para reconhecer e lugarizar. O 

(não/entre)lugar da comunicação no universo organizacional passa não apenas pelo 

(re)conhecimento, mas, sobretudo, pela compreensão de suas múltiplas e complexas 

dimensões. Além do viés da práxis e do lugar, que se articulam de modo recursivo, 

inseparável, a lugarização emerge quando a organização, fundamentalmente, compreende 

os sentidos e significados da comunicação, não restringindo-a à sua dimensão empírica. 

Mesmo em organizações em que o lugar institucional e empírico evidenciam uma 

certa aproximação com os paradigmas mais recentes e pareça predominar a perspectiva 

estratégica, quando a organização se manifesta por meio de suas pessoas, sobretudo 

lideranças, o que transparece é, ainda, uma mentalidade comunicacional ancorada na 

perspectiva clássica-transmissiva. O mesmo pode também ocorrer com um expressivo 

grupo de profissionais de comunicação organizacional. Ao não buscar qualificação e 

atualização de seus saberes, esse profissional tende a replicar em suas práticas e 

pensamentos o modelo linear, funcionalista e instrumental da comuniccação, que reflete, 

em última instância, o modo como ele a percebe. Isso corrobora com a nossa crença de 

que, em alguns cenários, vivemos em um não lugar teórico-empírico da comunicação 

organizacional.  

Mas afinal, como encontrar indícios e pistas sobre a (não/entre)lugarização da 

comunicação nas organizações? Que (não/entre)lugar a comunicação ocupa nas 

organizações? Como desvendar se a comunicação encontra-se, efetivamente, reconhecida 

e legitimada? Essas questões nos inquietaram desde o princípio do desenvolvimento deste 

estudo e nos motivaram a desenvolvê-lo. Mesmo cientes de que não há respostas únicas 

e absolutas, buscamos caminhos que nos permitissem encontrar sinais que revelassem o 

olhar da organização sobre a comunicação e seu nível de lugarização. 

A legitimação implica, além do elemento normativo, o cognoscitivo, não sendo 

portanto uma questão apenas valorativa, mas de conhecimento (BERGER E 

LUCKMANN, 2012). Acreditamos que, para lugarizar e legitimar, é preciso conhecer e 
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reconhecer para então compreender efetivamente, abraçar por completo. Os níveis de 

(não/entre)lugarização, decorrentes do (des)conhecimento e reconhecimento, podem 

interferir na atuação dos profissionais de comunicação organizacional e nos lugares 

empírico, ideal e institucional da área.  

É notável um descompasso entre o pensamento acadêmico, do profissional de 

comunicação organizacional e a compreensão da organização sobre comunicação. Desse 

descompasso emergem frustrações, descontentamentos, lacunas que se criam pela 

dissintonia compreensiva e que interferem na inclusão da comunicação (e do profissional) 

no seu reconhecimento como instância fundamental e como fenômeno intrínseco às 

organizações de quaisquer natureza.    

Imaginávamos que, de modo geral, nas multinacionais que tivemos a oportunidade 

de conhecer, tal descompasso estivesse superado pela experiência, trajetória e maturidade 

dos modelos de governança e da inserção da comunicação como parte da estrutura 

organizacional. Para nossa surpresa, assim como a realidade e os desafios das 

organizações de países em desenvolvimento, como o Brasil, em unidades espanholas a 

comunicação organizacional e seus profissionais ainda enfrentam o desafio da 

legitimação e lugarização. Escutamos dos gestores de comunicação espanhóis relatos 

muito similares aos que foram mencionados pelos colegas de área brasileiros, 

colombianos, mexicanos, latino-americanos de modo geral.  

Se é preciso compreender para lugarizar, é preciso abandonar certezas e o olhar 

racional sobre a comunicação para compreendê-la a partir de um olhar sensível e 

complexo, que vá além da superficialidade e da pura explicação. Percebemos os 

profissionais mais preocupados em explicar o porquê da sua atuação e/ou da sua 

existência, em justificar suas práticas e suas escolhas, em defender seus “canais” e seus 

guetos, do que em contribuir para a compreensão da própria organização sobre a 

importância crucial da comunicação para sua existência. 

Talvez um dos principais desafios para os comunicadores do nosso tempo seja 

exatamente esse, aceitar a necessidade de recomeçar, de (re)tecer e (re)pensar ideias e 

conceitos constituídos em uma época cujas certezas já não encontram o chão duro de 

outrora. Acreditamos que a cultura da comunicação, do diálogo, da sensibilidade, é um 

dos caminhos para a configuração de organizações humanizadas e humanizadoras, 

organizações que sejam verdadeiros lugares antropológicos e de experiência, ao invés de 

não lugares repletos de “canais”, mas vazios de sentido.  
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