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RESUMO 

 

O trabalho contempla os resultados parciais da pesquisa em desenvolvimento no Projeto 

de Iniciação Científica- PIBIC, Ufam, “Comunicação Organizacional e Cultura nas 

organizações contemporâneas”. O objetivo principal do projeto é analisar a produção 

científica brasileira acerca dessa temática.  Neste artigo apresentamos os dados 

coletados na fase inicial da pesquisa, que consiste no levantamento bibliográfico 

realizado nos Anais dos congressos brasileiros de Comunicação Social, Comunicação 

Organizacional, nos portais dos Programas de Pós-Graduação e no Diretório de Grupos 

de Pesquisa do CNPq. Os dados coletados nos permitiram concluir que a maior parte da 

produção encontra-se nos Anais e nos portais dos Programas. Percebeu-se ainda que o 

formato utilizado no Diretório de Grupos de Pesquisa para registro de informações 

inviabiliza a divulgação da produção científica. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: pesquisa bibliográfica; comunicação; cultura; comunicação 

organizacional;  

 

 

1 Introdução 

 

O artigo contempla a primeira fase da pesquisa em desenvolvimento no Projeto de 

Iniciação Científica- PIBIC “Comunicação Organizacional e Cultura nas organizações 

contemporâneas” iniciado no ano de 2013 e que será concluído no mês de agosto de 

2014 na Universidade Federal do Amazonas. Financiado pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM, o projeto integra o Grupo de Pesquisa 

                                                
1 Trabalho apresentado no IJ 03 – Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XIII Congresso de Ciências 
da Comunicação na Região Norte realizado de 01 a 03 de maio de 2014. 
 
2 Estudante de Graduação 4º semestre do Curso de Relações Públicas da Ufam, membro do Grupo de Pesquisa 

Comunicação Social: Estudos Interdisciplinares da Ufam e do Grupo de Pesquisa em Ciências da Comunicação, 
Informação, Design e Artes da Ufam - Interfaces.. email: marianaa.filizola@gmail.com 
 
³ Doutora em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Professora Adjunta do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Amazonas, docente credenciada e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Comunicação – PPGCCOM - Ufam, Vice-coordenadora do curso de Relações Públicas e  do Comitê de 
Ética em Pesquisa da Ufam, Líder do Grupo de Pesquisa Comunicação Social: Estudos Interdisciplinares e membro 

do Grupo de Pesquisa em Ciências da Comunicação, Informação, Design e Artes da Ufam - Interfaces. Email: 
emiliaabbud@hotmail.com 
 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Belém - PA – 01 a 03/05/2014 

 2 

cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológio (CNPq) 

Comunicação Social: Estudos Interdisciplinares. Integra ainda os estudos desenvolvidos 

no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação – PPGCCOM, Ufam, que 

tem como área de concentração os ecossistemas comunicacionais. 

O objetivo principal da pesquisa bibliográfica proposta, em execução, é analisar a 

produção científica brasileira acerca da temática comunicação organizacional e cultura 

no cenário contemporâneo. Nesse sentido, o trabalho teve início com a identificação, 

localização e obtenção de fontes bibliográficas sobre a temática estudada. Foram 

identificados portais online e trabalhos científicos sobre a temática comunicação e 

cultura organizacional, bem como Grupos de Pesquisa cadastrados no Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq que realizem estudos 

sobre o tema proposto. Levantou-se a produção científica sobre a temática cultura e 

comunicação organizacional nos Congressos de Comunicação e foram investigados os 

Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social que possuam área de 

concentração e/ou linhas de pesquisa direcionadas ao estudo dessa temática. 

Posteriormente, na segunda fase da pesquisa proposta no Projeto PIBIC, teceremos uma 

reflexão sobre a cultura e a comunicação nas organizações contemporâneas tendo por 

base a produção científica nacional levantada. 

Acreditamos que, de norte a sul de um país gigante e complexo como o Brasil, não 

podemos ignorar a existência de culturas organizacionais diferenciadas. Apropriamo-

nos do pensamento de Carrieri; Leite e Silva (apud MARCHIORI, 2008) ao apontarem 

que, ao nos voltarmos para a análise da cultura nas organizações brasileiras, precisamos 

levar em conta as peculiaridades locais, regionais e nacionais. E, para esse fim, a 

comunicação faz-se imprescindível.  

Müller et al. (2007) destaca que é a comunicação que “oferece seu aporte teórico e 

técnico para pensar e trabalhar os intercâmbios entre a cultura local e a cultura 

organizacional”. Na busca por essas particularidades é que estamos construindo este 

artigo, simultaneamente elaborando a primeira parte do projeto PIBIC 2013/2014. 

 

1.2 - A Cultura organizacional como objeto de estudo da Comunicação 

 

Os estudos da cultura organizacional são compostos atualmente por um mosaico de 

publicações científicas compartilhadas por pesquisadores de várias áreas do 

conhecimento. Segundo Aktouf (apud CARRIERI; LEITE E SILVA, apud 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Belém - PA – 01 a 03/05/2014 

 3 

MARCHIORI, 2008, p.53) essa diversidade dos estudos está relacionada com a própria 

indefinição conceitual de cultura. 

A grande influência das Ciências Sociais na literatura produzida sobre cultura voltada 

para as organizações é compreensível. Isso porque, ao entendermos uma organização 

como um fenômeno social que tem na interação humana uma de suas principais 

características, podemos considerá-la como “uma mini-sociedade formada por 

construções sociais” (MARCHIORI, 2008, p.83). 

Porém, as interações sociais nas organizações precisam também ser percebidas sob a 

perspectiva da comunicação, uma vez que qualquer prática comunicativa – a situação de 

falar com o outro - sempre traz a marca dos seres envolvidos e se configura como uma 

interação (FRANÇA apud MARCHIORI, 2010, p.27). E se caracterizamos as 

organizações como fenômenos marcados pelas interações humanas, as organizações 

“são e se realizam por e em comunicação” (BALDISSERA apud MARCHIORI, 2010, 

p.201). 

A comunicação, portanto, é viabilizada nas interações sociais. Mas ela não pode ser 

definida apenas como resultado dessas interações. Segundo França (apud 

MARCHIORI, 2010, p.27), a comunicação em sua efetiva natureza se define durante 

elas. Ao interagir, estamos estabelecendo a comunicação tanto como relação quanto 

como conteúdo. Então, assim como a comunicação serve para que as pessoas se 

relacionem entre si, ela nos permite também transformar-nos mutuamente e a realidade 

que nos rodeia (BORDENAVE, 2006, p.36). 

Essas transformações sofridas e exercidas por nós através da comunicação são 

responsáveis pela formação do que entendemos como cultura, seja na sociedade ou no 

âmbito das organizações. Sobre essa visão, Marchiori (2008, p.83) aponta que “as 

culturas são dificilmente planejadas ou presumíveis; elas são produtos naturais da 

interação social e têm na comunicação sua formação”. A cultura é matéria viva 

edificada, modificada e atuante no bojo de nossas relações (FRANÇA apud 

MARCHIORI, 2010).  

A expressão da cultura, segundo Katsurayama (s/d) ocorre no comportamento. De 

acordo com o autor, isso pode ser visto “em ações, eventos e outros aspectos materiais, 

mas (a cultura) não se refere a esses elementos exteriores por si, mas ao significado e 

crenças que eles têm para as pessoas. A cultura está por detrás e por debaixo dos 

comportamentos”. Bottega (2012) percebe que o conjunto de culturas que existem em 
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ambientes sociais é o que produz relações de sentido e ajuda na construção de 

relacionamentos, que se dão por meio da comunicação. 

Portanto, percebemos que comunicação e cultura são mutuamente necessárias. A 

existência de uma pressupõe a da outra. Baldissera (apud MARCHIORI, 2010) afirma 

que onde não há interação, ou seja, condições de comunicação, não haverá condições de 

se alimentarem processos culturais. Para França (apud MARCHIORI, 2010), 

comunicação e cultura são duas pontas de um mesmo fenômeno que são as relações 

humanas.  

Por meio da cultura, os indivíduos compreendem, conhecem e reproduzem o sistema 

social, bem como elaboram alternativas, na busca de dimensões transformadoras 

(MULLER et al, 2007, p.3). Pessoas com diferentes bases culturais podem formar um 

grupo único com uma única identidade (KATSURAYAMA, s/d, p.2).  

E, se entendermos por organização “a combinação de esforços individuais para a 

realização de (em torno de) objetivos comuns” (BALDISSERA apud MARCHIORI, 

2010, p.41) então relação entre cultura e organização está alicerçada na identidade e na 

busca por um fim comum aos indivíduos pertencentes à mesma instituição. A respeito 

dessa relação entre cultura e organização, Ianhez afirma: 

Sua interação (da organização) com a sociedade vai mudando sua cultura, 
seus valores vão sendo alterados na medida em que vai ampliando e 

aperfeiçoando seus relacionamentos (IANHEZ apud MARCHIORI, 2008, 

p.117).  
 

No ambiente organizacional contemporâneo, as formas de comunicação precisam ser 

constantemente repensadas, da mesma forma que as organizações se atualizam para se 

sustentarem (BETTEGA, 2012). Faz-se necessária uma visão estratégica da 

comunicação tanto no ambiente interno quanto externo da organização. E, como afirma 

Marchiori (2008, p.32) “ser estratégico é oportunizar uma mudança, um novo 

comportamento.” Cabe à Comunicação Organizacional exercer esse papel: repensar a 

comunicação como estratégia para ajudar na construção de relacionamentos e, como 

afirma Bettega (2012), pensar o ambiente profissional de forma a proporcionar o 

aprendizado e o crescimento humano e profissional. 

 

1.3 - Comunicação Organizacional 

 

Segundo Curvello (2008), a comunicação organizacional deve existir para fazer 

funcionar e manter atuante uma organização social. Marchiori (2011) afirma que a 
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comunicação adquiriu notoriedade na gestão organizacional graças ao seu caráter 

estratégico. Já Baldissera (apud MARCHIORI, 2010) compreende a comunicação 

organizacional como processo de construção e disputa de sentidos no âmbito das 

relações organizacionais. Podemos afirmar que, para a esses autores, analisar a 

comunicação nas organizações é essencial para entender as relações que nelas ocorrem. 

Ainda segundo Curvello: 

A comunicação (...) tem papel fundamental na construção do sentido 

na sociedade e nos ambientes organizacionais, pois é pelos processos 
comunicacionais que as organizações, como sistemas sociais, realizam 

sua autoconstrução. É pela comunicação que podemos conhecer a 

cultura e a identidade de uma organização (CURVELLO apud 
SCROFERNEKER, 2008, p.5) 

 

Assim como é necessário entender as relações no âmbito organizacional, conhecer a 

cultura e a identidade da organização torna-se fundamental para os profissionais de 

comunicação que nela atuam. Isso porque traços culturais constituem variáveis 

dinâmicas, que sofrem influências do meio socioinstitucional e, por sua vez, interferem 

no processo de gestão das empresas (CHU; WOOD JR, 2008). A esse respeito, Bettega 

aponta: 

(...) Ao ser integrado no contexto organizacional, o indivíduo 
desenvolve um espírito de pertencimento e pode se tornar mais ou 

menos participativo e atuante na esfera em que vive; pode construir 

interações com outros indivíduos e adotar mecanismos de troca, 

resultando em maior integração no contexto organizacional. 
(BETTEGA, 2012, p.9) 

 

Podemos, portanto, aferir que a cultura é a personalidade de uma organização. E, ao 

vivenciá-la, a organização lhe dá vida – “permite-lhe acompanhar as mudanças do 

mundo e do mercado de forma positiva” (MARCHIORI, 2011, p.31). Compreender a 

cultura de uma organização é essencial para entender de que forma ela está inserida na 

sociedade e de que forma os indivíduos que a compõem a vivenciam e compreendem. 

Só assim é possível para o profissional de comunicação cumprir seu papel estratégico e 

atuante no âmbito das organizações. E, desta forma, “embasar todo seu processo de 

comunicação junto aos diversos grupos, trabalhando em nível de relacionamentos” 

(MARCHIORI, 2008, p.91). 

 

1.4 - Procedimentos metodológicos 
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Por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica, os procedimentos técnicos metodológicos 

adotados para a execução do trabalho iniciaram com um levantamento bibliográfico. 

Adotamos como critério a busca conjunta das palavras-chave: cultura; comunicação 

organizacional. O levantamento foi realizado, no período de agosto a dezembro de 

2013, nas seguintes bases identificadas: 

 Portais de periódicos de open access; 

 Portais online de Programas de Pós-graduação em Comunicação 

 Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq; 

 Portais online de congressos brasileiros de Comunicação e Comunicação 

Organizacional; 

Inicialmente, fizemos um levantamento nos portais de acesso livre (open access) na 

intenção de verificar a produção brasileira sobre a cultura organizacional. Acessamos o 

portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e o Portal da Scientific Electronic Library Online (SciElo), por contemplarem 

a produção científica brasileira não somente na área da Comunicação mas em todas as 

grandes Áreas do conhecimento. Identificamos que a produção acadêmica 

contemporânea sobre cultura organizacional ultrapassava as fronteiras da Comunicação, 

contemplavas artigos nas áreas de Administração, Antropologia e Psicologia. Por esse 

motivo, restringimos nossa pesquisa aos termos cultura e comunicação organizacional, à 

Grande Área das Ciências Sociais Aplicadas, Área da Comunicação Social. Assim, 

partimos para os portais dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social, por 

acreditarmos ser a principal fonte de produção e divulgação científica. 

Buscamos na Relação de Cursos Recomendados e Reconhecidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES os Programas de Pós-

Graduação brasileiros na Grande Área das Ciências Sociais Aplicadas na Área de 

Comunicação Social. Selecionamos os Programas que incluíam em sua Área de 

Concentração e Linhas de Pesquisa direcionadas para a Comunicação Organizacional, 

prosseguimos com a identificação e exploração dos portais online dos mesmos. 

Verificamos a produção científica oriunda de dissertações, teses e artigos disponíveis 

nessas páginas.  

Num segundo momento, conhecedores da produção científica e da participação dos 

pesquisadores nos Programas de Pós-Graduação, buscamos a identificação dos Grupos 

de Pesquisa em que atuavam. Para o levantamento dos Grupos, utilizamos como base de 
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coleta de dados o Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil cadastrado no CNPq. 

Tendo como referência os líderes e os principais pesquisadores identificados nesses 

grupos, passamos para a etapa de investigação da produção científica produzida e 

apresentada nos congressos brasileiros, tanto de Comunicação Social quanto de 

Comunicação Organizacional. Os portais de congressos visitados foram: Congresso 

Brasileiros de Comunicação – INTERCOM (regionais e nacionais), Congressos da 

Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e Relações 

Públicas – ABRAPCORP e  congressos da Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação – COMPÓS. 

Inicialmente, foram identificados os Anais dos INTERCOMs regionais no período de 

2009 a 2013 (últimos cinco anos) e dos nacionais de 2003 a 2013 (últimos dez anos). 

No portal online da COMPÓS o levantamento foi realizado nos Anais dos congressos 

realizados no período de 2003 a 2013. No portal da ABRAPCORP, cujos congressos 

tiveram início mais recente comparados aos da INTERCOM e da COMPÓS, foi 

realizada uma busca nos Anais dos congressos de 2007 a 2013 (últimos sete anos), 

excetuando-se o ano de 2010, que na ocasião da coleta, encontrava-se indisponível para 

pesquisa.  

A delimitação do universo da pesquisa, anteriormente descrita, parte do entendimento 

que a produção científica oriunda dos Programas de Pós-Graduação e dos Grupos de 

Pesquisa é responsável pelo avanço e consolidação da produção científica brasileira. 

Entendimento esse compartilhado por Wilson Gomes, professor de Comunicação da 

Universidade Federal da Bahia e representante da Área de Ciências Sociais Aplicadas I 

junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 

durante alguns anos, ao afirmar, em entrevista, que:  

A pós-graduação strictu sensu deveria, no meu modo de entender, (...) 

capacitar e titular o pessoal docente e técnico do ensino superior em 

Comunicação; e fomentar a realização de pesquisa científica com o 
propósito de consolidar o campo de conhecimento da Comunicação e 

de fazer avançar o “estado de arte”, nesse campo, ou seja, estabelecer 

os estoques cognitivos consolidados e incrementar tais estoques. 
(MELO e J. MORAES (org.), Vozes da democratização e cidadania, 

2011, p.223). 

 

Após o levantamento realizado nas bases mencionadas, com enfoque na produção dos 

Programas de Pós-Graduação, foi percebido que, mesmo na Área da Comunicação, 

grande parte da produção científica direcionada para a cultura organizacional tratava de 

estudos de casos. Como o objetivo da pesquisa proposta consiste em identificar a 
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produção científica acerca de cultura e comunicação organizacional, optou-se por 

selecionar a produção que contemplasse a discussão teórica, não compreendendo, 

portanto, a produção científica voltada exclusivamente para estudos de casos. 

 

1.5 -  Produção Científica: resultados  

 

Portais de open access 

 

Nos dois portais de acesso aberto consultados foi identificada uma diversidade de 

produção sobre “cultura organizacional”. Porém, os artigos que mencionaram cultura 

organizacional em seu título, resumo ou palavras-chave eram originários de publicações 

das áreas de Sociologia, Administração, Psicologia e Antropologia, conforme foi dito. 

Diante dessa realidade, definiu-se que acrescentaríamos o termo “comunicação” à 

busca, para que chegássemos à área de interesse: artigos que tratassem de cultura e 

comunicação organizacional na perspectiva teórica da Comunicação. Como resultado, 

foi encontrado apenas 1 (um) artigo de autoria de pesquisadores nacionais no portal 

SciELO e 1 (um) artigo de pesquisadores brasileiros hospedado no Portal de Periódicos 

da CAPES, na área aberta à consulta gratuita. 

 

Programas de Pós-Graduação 

 

Nesta etapa, como mencionado, foi consultada a Relação de Cursos Recomendados e 

Reconhecidos pela CAPES na Grande Área das Ciências Sociais Aplicadas, Área da 

Comunicação Social. Nesta Relação, foram identificados 45 (quarenta e cinco) 

Programas de Pós-Graduação. Desses, delimitamos nossa pesquisa aos Programas que 

continham comunicação e/ou cultura no título ou em sua Área de Concentração, 

totalizando 37 (trinta e sete) Programas.  

Os websites dos Programas foram consultados por meio dos endereços hospedados na 

Relação da CAPES. Esses endereços serviram como referência para a identificação de 

dissertações de mestrado, monografias de conclusão de curso e teses de doutorado das 

instituições de Ensino Superior, nos cursos lato sensu e strictu sensu.  

Porém, dos 37 (trinta e sete) Programas identificados, 7 (sete) destes não possuíam a 

produção disponível em suas páginas online. Durante a consulta aos websites dos 30 

(trinta) Programas de Pós-Graduação que permitiam acesso à produção, identificamos 
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um total de 11(onze) trabalhos (entre dissertações e teses) cuja temática envolve 

comunicação e cultura organizacional em seu quadro teórico. A instituição com maior 

número de produção sobre a temática pesquisada foi a Universidade de São Paulo -USP, 

estavam registradas no banco de produções do Programa de Pós-Graduação lato sensu 

de Gestão Estratégica em Comunicação Organizacional e Relações Públicas – Gestcorp, 

um total de 6 (seis) monografias, e 1 (uma) tese de doutorado figurando entre as 

produções strictu sensu. 

 

Diretórios dos Grupos de Pesquisa 

 

No Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, tendo como critério de seleção as 

palavras-chave: cultura; comunicação organizacional, identificamos um total de 11 

(onze) Grupos de Pesquisa direcionados ao estudo da comunicação organizacional e que 

continham publicações científicas sobre a temática da cultura organizacional. Porém, a 

consulta ao conteúdo produzido divulgado por meio das plataformas disponíveis no 

Diretório, mostrou-se de difícil acesso. Bueno, em estudo realizado no ano de 2012 

sobre os Grupos de Pesquisa em Comunicação Organizacional no Brasil, apresentou 

dificuldades semelhantes. Assinalava, na ocasião, que: 

É importante salientar que as análises feitas a partir do Diretório dos 
Grupos de Pesquisa do CNPq encontram, no momento, sérias restrições 

pelo formulário adotado para o registro de informações dos grupos, que é 

incompleto, com pouco espaço para o detalhamento de informações 

(BUENO, 2012, p.6). 

 

Sobre o acesso ao conteúdo produzido, o autor afirmava ainda: 

Por uma série de motivos, a maioria dos grupos não dispõe não dispõe de 
espaços ou canais para a divulgação de seus trabalhos. (ou do trabalho 

individual de seus pesquisadores) e, desta forma, a visibilidade dos 

grupos fica prejudicada (BUENO, 2012, p. 13). 

 

Em síntese, afirmamos que o formato de registro de informações do Diretório de Grupos 

de Pesquisa tem impossibilitado um levantamento bibliográfico aprofundado. Apesar 

disso, a delimitação do universo proposta e os demais procedimentos metodológicos 

realizados em nossa pesquisa, nos permitiram identificar a produção científica dos 

pesquisadores. Ressaltamos, porém, que um formato de registro de informações e 

acesso facilitado à produção dos Grupos, seria de grande relevância para a divulgação 

científica e promoção do conhecimento. 
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Congressos Nacionais INTERCOM 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico no portal da INTERCOM. Consultamos os 

Anais dos congressos nacionais realizados no período de 2003 a 2013, com intuito de 

identificar uma amostra significativa da produção científica contemporânea apresentada 

nos congressos. A INTERCOM possui uma Divisão de Trabalhos - DT exclusivamente 

para Relações Públicas e Comunicação Organizacional. Sua ementa contempla os 

processos de relacionamento entre os públicos e as organizações, as culturas 

organizacionais, as práticas comunicativas no ambiente interno das organizações e seu 

papel na sociedade entre outros.  

A partir da pesquisa nessa Divisão de Trabalhos, identificamos o número de 13 (treze) 

artigos apresentados nos congressos nacionais no período dos últimos dez anos.  

 

Congressos Regionais INTERCOM 

 

Assim como os nacionais, os congressos da INTERCOM realizados em âmbito regional 

ocorrem anualmente. As regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste escolhem 

uma cidade a cada ano que irá sediar o congresso.  

Entretanto, algumas regiões tiveram sua primeira edição do congresso em períodos 

diferenciados. A região Sudeste, por exemplo, realiza em 2014 sua décima nona edição, 

enquanto a região Norte realiza, no mesmo ano, sua edição de número treze. 

Por este motivo, no levantamento bibliográfico dos Anais dos congressos regionais da 

INTERCOM, foi realizado um recorte de tempo mais reduzido do que o definido para 

os congressos nacionais. Para os regionais, delimitamos o período de 2009 a 2013 

(cinco anos) para consulta dos Anais, pois a partir desse ano todas as regiões brasileiras 

já sediavam edições regionais do INTERCOM. 

Finalmente, utilizando as palavras-chave, foram identificados nos Anais os artigos 

apresentados nos DTs de Relações Públicas e Comunicação Organizacional de todas as 

regiões brasileiras. A somatória das cinco regiões totalizou 9 (nove) artigos que 

contemplavam a temática cultura e comunicação organizacional. 
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Congressos COMPÓS 

 

O Congresso COMPÓS mantém, desde 2010, um Grupo de Trabalho - GT intitulado 

Comunicação em Contextos Organizacionais. Como o enfoque da nossa pesquisa 

envolve a Comunicação Organizacional, realizamos o levantamento proposto na 

biblioteca online da COMPÓS dentro desse GT. Após o levantamento dos resumos 

disponíveis, verificamos que não há publicações diretamente relacionadas com a 

temática comunicação organizacional e cultura. Ao ampliarmos a busca para os outros 

GTs, no período disponibilizado no site (1992 a 2013), identificamos a inexistência de 

artigos sobre o tema pesquisado.  

 

Congressos ABRAPCORP 

 

Após a investigação dos Anais do congresso de Comunicação Social de maior 

relevância para a graduação na Área (INTERCOM) e do congresso de maior 

abrangência da produção científica dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação 

(COMPÓS), passamos para o Congresso Brasileiro Científico de Comunicação 

Organizacional e Relações Públicas, realizado pela ABRAPCORP.  

A Associação reúne, desde 2006, anualmente pesquisadores da área de Comunicação 

Organizacional e Relações Públicas de todo o Brasil. No período de 2007 a 2013, 

identificamos um total de 10 (dez) artigos que tratavam de cultura e comunicação 

organizacional.  

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa revelou, num primeiro momento, que há interesse no estudo da cultura 

organizacional em diversas áreas do conhecimento. Nosso objetivo, porém, é destacar a 

produção científica sobre a temática na Área da Comunicação. Quando relacionamos a 

cultura organizacional com a Comunicação, identificamos trabalhos nos portais de open 

access, trabalhos nos portais dos Programas de Pós-Graduação strictu e lato sensu, 

trabalhos nos Anais dos congressos nacionais e regionais da INTERCOM , trabalhos 

nos Anais dos congressos da ABRAPCORP e a inexistência de trabalhos dessa natureza 

nos Anais da COMPÓS.  
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O que demonstra que estamos no caminho certo. O trabalho em desenvolvimento 

comprova o interesse dos pesquisadores da Área na temática. Acreditamos que isso se 

dá uma vez que a Comunicação oferece aporte teórico para que possamos refletir sobre 

a cultura organizacional nas diversas regiões brasileiras. Mesmo que incipiente, a 

pesquisa científica foi identificada e apresenta proposições de estudo das interações 

sociais que ocorrem nas organizações e se realizam por meio da comunicação.  

Portanto, analisar a produção científica identificada neste primeiro momento é nossa 

proposta na segunda parte do projeto “Comunicação Organizacional e Cultura nas 

organizações contemporâneas” PIBIC 2013/2014 – Ufam. 
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