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Resumo
Este trabalho tem o objetivo de investigar, no contexto da economia criativa, a comunicação
organizacional cultural e afetiva como elemento das relações de trabalho criativas nas
organizações. Com caráter qualitativo, aplica-se a técnica de pesquisa bibliográfica através
da análise dos conceitos de comunicação organizacional, cultura, afetividade e relações de
trabalho. Este estudo tem sua relevância pois contribui na reflexão sobre as relação de
pessoas criativas nos contextos organizacionais, permeadas pela sua cultura e sua
afetividade como forma de potencialização da economia criativa.
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Contextualizando as possibilidades de compreensão da pesquisa
A apropriação do conceito de comunicação organizacional está, constantemente,
tomando formas e entendimentos diferentes em decorrência das diversas maneiras que os
processos comunicacionais estão se estruturando na evolução da sociedade. Por muito
tempo, as pesquisas se detiveram em pensar e estruturar a comunicação como midiática e
mediada por instrumentos, ferramentas e veículos. Esta interação entre os sujeitos e os
meios/ferramentas/instrumentos

tem

significados

importantes

nos

processos

de

comunicação, principalmente para as organizações que destinam parte do seu tempo para se
relacionar com os públicos. Porém, neste contexto, o entendimento da comunicação sujeitosujeito nem sempre é considerado para a construção e reconstrução das relações dos sujeitos
organizacionais. No contexto organizacional estas relações podem acontecer no espaço de
trocas de afetividades. Essas afetividades, que podem ser tanto divergentes como
convergentes, estão relacionadas às criatividades dos indivíduos que interagem através do
clima de diálogo e estímulo à participação na estrutura organizacional flexível. Isto permite
que a cultura e afetividade dos indivíduos possam ter espaço de manifestações no contexto
organizacional e estabeleçam relações criativas .
Em algumas organizações, com características de relações mais flexíveis, tanto no
trabalho, como nas hierarquias organizacionais, nem sempre os processos de comunicação
são consolidados, apenas, por meios/ferramentas/instrumentos. Isto porque, estas
organizações perceberam que nem sempre as informações – transmissão de dados - são
efetivamente comunicada pelos instrumentos, tendo em vista que cada receptor gera
significados para aquilo que deseja. Para Anzieu e Martin (1971) toda atividade social
(lembrando de que as relações organizacionais são um lugar no qual se efetiva a atividade
social) implica um intercâmbio de informações, quer seja entre os membros de um mesmo
grupo, quer seja entre os membros de grupos diferentes. Os autores alertam para o fato que
o processo de interação entre os sujeitos se efetiva nos grupos através da comunicação, ou
seja, a captação de informações úteis e eficazes, e o uso, ou não, dessas mesmas
informações.
Com isto, não há um pressuposto básico consolidado para a manutenção da
comunicação organizacional, tendo em vista que estas organizações estabelecem relações
fomentadas pela criatividade de seus sujeitos e se reconstroem a cada momento em que o
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seu contexto social se reestrutura, com base nos seus sujeitos que a integram. Associado e
este fator tem-se a uma característica marcante do novo mercado de trabalho no qual,
segundo Florida (2002), as pessoas criativas e, consequentemente mais produtivas, não
ficam mais amarradas as organizações por muito tempo. Em vez de ascender
profissionalmente em uma única organização, elas se movem lateralmente de organização
para organização em busca do que almejam. Sendo assim, este estudo tem o objetivo de
investigar, no contexto da economia criativa, a comunicação organizacional cultural e
afetiva como elemento das relações de trabalho criativas nas organizações.

Comunicação organizacional suas culturas e afetividades
No mundo contemporâneo há um aumento significativo de novas organizações que
surgem para atender às crescentes demandas sociais e mercadológicas, desencadeadas,
muitas vezes, pela perspicácia dos agentes do mercado competitivo, os quais estão atentos
às oportunidades e às ameaças do ambiente global e organizacional. Estas organizações
podem ser vistas como sistemas vivos que se constituem de partes interdependentes entre si,
que interagem e se transformam mutuamente no todo. Sob esta perspectiva, a noção de
organização necessita ser percebida como viva, capaz de transformar e de ser transformada
através das relações que estabelece com a sociedade e com os sujeitos que a integram
(MORIN, 1991).
Já Lapassade (1989) define organizações com pelo menos dois significados. Por um
lado, designa um ato organizador que é exercido pelos sujeitos, como por exemplo, a
organização de processos administrativos ou o ato e efeito de organizar, que pode ser uma
das funções da administração. Por outro lado, o autor define organização como referente às
realidades sociais ou à organização de uma coletividade instituída com vistas a objetivos
definidos, à combinação de esforços para atingir propósitos coletivos, como uma entidade
social em busca de interesses coletivos, ou ainda como um agrupamento planejado de
pessoas que desempenham funções e trabalham conjuntamente para atingir objetivos
comuns. É com base no entendimento de Morin (1991) e na segunda concepção de
organização sugerida por Lapassade (1989) que este trabalho se apoia para as reflexões.
Para Srour (1998), estas organizações podem ser definidas como coletividades
especializadas na produção de um determinado bem ou serviço, combinando agentes sociais
e recursos e, posteriormente, convertendo-se em instrumento de “economia de esforço”
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(SROUR, 1998, p. 107). Podem ser consideradas, ainda segundo Srour (1998), como
sistemas abertos que constitui-se de partes interdependentes, que interagem e transformamse mutuamente, além de campos de forças que competem entre si para absorver energia do
ambiente externo, processar insumos e gerar produtos. Para isto, é necessário administrar
pressões e fomentar grupos de apoios para criar credibilidade junto à sociedade. Neste
sentido torna-se importante a capacidade de adaptação e flexibilidade das organizações.
No conceito sugerido por Srour (1998), os indivíduos estão imersos em
organizações, tanto como parte potencial das ações organizacionais como também
dependentes dessas ações. Os sujeitos nascem e morrem dentro de organizações e durante a
vida se relacionam com uma infinidade delas. Estabelece-se aqui, um sistema recursivo
complexo para o entendimento das relações individuais com as organizações. Da mesma
forma que elas produzem o indivíduo, também são produzidas por este. Mas, ainda pode-se
refletir de forma hologramática que ao mesmo tempo em que o individuo é um todo, tem a
organização como sua parte, ou esta é o todo tendo o indivíduo como sua parte.
Entretanto, nem sempre os indivíduos foram considerados partes importantes para as
organizações. Por muito tempo as organizações foram consideradas conjuntos
estabelecidos, estabilizados e racionais, tendo por objetivo apenas produção de bens e
serviços. A concepção de uma organização racional, em busca de resultados
preestabelecidos, compara as organizações com máquinas, cujas diversas engrenagens
(humanas ou técnicas) podem ser facilmente substituídas, prevendo a melhor articulação
possível com os menores custos possíveis. Sob este olhar, a vida organizacional torna-se
repleta de rotinas, como um relógio (ENRIQUEZ, 1997). As organizações são planejadas à
imagem das máquinas e esperam dos empregados comportamentos mecânicos. Adotam
modelos de gestão fundamentados em ciclos, envolvendo o planejamento, a execução, o
controle e a avaliação das ações. Observa- se o uso maciço de ferramentas, do tipo check
list, para melhorar os processos organizacionais (MORGAN, 2000).
Com o tempo, as organizações passaram a ser entendidas, pela sociologia das
organizações, como um sistema social e humano mediado por interesses políticos.
Decisões, participação no poder e controle de atividades tornaram-se, tanto para
administradores quanto para analistas das estruturas sociais, preocupações centrais na vida
organizacional (ENRIQUEZ, 1997). Neste contexto, os sistemas de atividades políticas,
dentro das organizações, podem ser claramente manifestados nos conflitos e jogos de poder
e nas intrigas interpessoais que resultam do fluxo da atividade organizacional. O trabalho, a
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carreira e os interesses pessoais tornam-se preponderantes e percebe-se que as ideias e
ações das pessoas colidem e/ou coincidem na vida política das organizações. Quando os
interesses colidem, surge o conflito, seja por uma divergência de interesse real ou
imaginada. Na tentativa de resolver os conflitos, que muitas vezes tornam-se
institucionalizados, o poder torna-se um meio de influência na busca de determinados
interesses (MORGAN, 2000). O político, o afetivo e criatividade passam a ter lugar dentro
da vida organizacional, animada por paixões, interesses, conflitos e poder.
Assim, uma nova abordagem das organizações passou a considerá-las como um
meio cultural com elementos simbólicos e imaginários, no qual a afetividade estabelecida
entre os sujeitos organizacionais, pode ser fruto das relações criativas que coexistem neste
contexto. A organização passou a ser entendida, também, como uma comunidade
expressiva repleta de significados que não podem ser compreendidos por uma análise linear
e racional. A cultura nas organizações necessitou ser tratada como um processo de
construção da realidade organizacional, na qual os indivíduos colocam em constante
interação a sua cultura com a cultura da organização, que passou a ser vista como lugar de
desejos, frustrações, realizações, humanizações e cooptações.
A afetividade entra no contexto organizacional e o indivíduo necessita ser
compreendido como agente social e criativo, capaz de fazer seus elementos simbólicos
circular na organização. Estes elementos simbólicos não se restringem a apenas objetos de
consumo, como obras de arte, livros, gastronomia, cinema, mas englobam as noções de
simbólico de forma muito mais ampla, contemplando, por exemplo, os mitos e os ritos de
uma sociedade como símbolos que, de alguma maneira, geram uma relação de significação3
entre os indivíduos.
Sob esta perspectiva organizacional contemporânea, na qual os sujeitos que a
compõem não são fixos (HALL, 2001), muito menos estáveis e estão em busca de seus
objetivos pessoais, é necessário compreender que a comunicação de uma organização pode
se (re)estruturar por laços sociais através da afetividade e das manifestações culturais e
criativas dos elementos simbólicos que circulam entre os indivíduos organizacionais. O
entendimento da comunicação significa, portanto, refletir sobre a necessidade de
administrar as diferenças inerentes às organizações, tendo em perspectiva a renovação dos
3

Por significação entende-se a sensação que elementos simbólicos podem causar no indivíduo que se relaciona com o que
é difundido ou comunicado. Esta significação pode ser simples, como um entendimento denotativo, ou ainda pode ser
complexo, na medida em que esta significação causa vários efeitos interpretativos com base na relação afetiva e cultural
de cada sujeito. Pensa-se nesta significação individual, uma vez que um mesmo ato comunicativo pode causar diferentes
interpretações e percepções, mesmo que os indivíduos tenham a mesma formação e pertençam ao mesmo grupo.
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aspectos dos laços sociais. França (2001) aponta que a modernidade (rompendo com o
mundo da tradição e com a legitimidade prévia de uns poucos locutores autorizados) traz o
homem aos centro do palco, homem dotado de razão e emoção, capacidade de ação
autônoma e ser de vontade. Este novo sujeito de poder se vê submerso nas palavras: a
palavra a ser dita, a ser escutada, a ser legitimada e proliferada. Hoje, estas palavras com
multissentidos, multilocutores e multirreceptores ativam os laços sociais que mantém
ligados numa sociedade grupos, indivíduos e comunidades, porém de formas contraditórias.
Ao mesmo tempo em que os laços sociais, através das palavras, mantém o local, cria
relação com o global e, ao mesmo tempo em que os laços sociais criam identidade,
possibilitam a abertura de outras formas de identificação. A comunicação que se faz
fundamental para a compreensão deste trabalho é a comunicação no qual não se estuda
apenas os objetos comunicativos do mundo (FRANÇA, 2001), mas a comunicação social
e/ou o individual que se constitui de maneira específica e particular na relação e na
interação intersubjetiva que acontece na atividade humana.
Assim, segundo Wolton (2010), ontem, o laço social dizia respeito às relações entre
estruturas sociais e culturais relativamente estáveis, e hoje, tudo está em interação baseada
em um vínculo social mais dinâmico e frágil. O entendimento de comunicação é sobre a
comunicação que possibilita entrar em contato com o outro, expressar, falar, compartilhar, e
que pode acontecer por vários motivos, mas principalmente culturais e afetivos. Wolton
(2010) distingue três razões principais, frequentemente misturadas e hierarquizadas,
conforme as circunstâncias, que estimulam os sujeitos a entrar em contato com alguém:
Primeiramente compartilhar. Cada um tenta se comunicar para
compartilhar, trocar. É uma necessidade humana fundamental e
incontrolável. Viver é comunicar e realizar trocas com os outros do
modo mais frequente e autêntico possível. Depois vem a sedução,
que é inerente a todas as relações humanas e sociais. Enfim, a
convicção, ligadas a todas as lógicas de argumentação utilizadas
para responder a objeções. (WOLTON, 2010, p. 17)

Com isto, percebe-se que os laços sociais criados podem manter ligados em uma
organização grupos e indivíduos, uma vez que estejam, fortemente relacionados pela cultura
e pelos afetos. Geertz (1989) aponta que é necessário atentar para o comportamento dos
sujeitos e fazê-lo com exatidão, pois é através do fluxo de comportamento – ou mais
precisamente da ação social – que as formas culturais encontram articulação. Quaisquer que
sejam, ou onde quer que estejam, os elementos que constituem determinada cultura
necessitam ser analisados tendo como base a relação que estabelecem em meio às ações
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sociais que se desenvolvem em determinado contexto. No contexto organizacional esta
cultura é melhor assimilada, quando maior forem os laços sociais, que por sua vez
fomentam as relações, as afetividade e a criatividade dos sujeitos.
No que se refere as afetividades, estas são muitas discutidas na área da educação por
teóricos como Piaget, Vygotsky e Wallon. Mas a mesma, também, tem sua relevância
dentro do contexto organizacional. O afeto é considerado a energia que move as ações dos
seres humanos, pois sem a troca, o calor e a afabilidade não há motivação nem interação
entre os sujeitos, o que pode dificultar o desenvolvimento da criatividade e da inteligência.
A afetividade é necessária para a vida e essencial para a construção de relações criativas
entre os indivíduos. Para Piaget (apud LA TAILLE, 1992), o desenvolvimento da
criatividade e da inteligência humana só se efetiva a partir das interações sociais.
O homem é um ser essencialmente social, impossível, portanto, de ser pensado fora
do contexto da sociedade em que nasce e vive. Em outras palavras, o homem não social, o
homem considerado como uma molécula isolada do resto de seus semelhantes, o homem
visto como independente das influências dos diversos grupos que frequenta, o homem visto
como imune aos legados da história e da tradição, este homem simplesmente não existe
(PIAGET apud LA TAILLE, 2003, p. 11).
Assim sendo, cresce a necessidade da reflexão sobre a importância da relação de
pessoas nos contextos organizacionais, a partir do entendimento das diferentes formas de
manifestações culturais, ou através dos elementos simbólicos que circulam, interagem,
criam e recriam identidades, servindo de pano de fundo como elemento norteador de suas
ações e seus princípios criativos. Isto por que considera-se cada indivíduo como único
interagindo na multiplicidade de contextos (CANCLINI, 2007, MORIN 2008). Assim, cada
sujeito é ao mesmo tempo singular e universal. De acordo com Freitas (2000, p. 87),
“somos ao mesmo tempo um individual e um coletivo, um sozinho e uma multidão, um
ninguém e um todo-mundo, que se apresenta e representa nas relações múltiplas do
cotidiano”. Mesmo sendo individual e/ou coletivo, mesmo agindo na instância grupal e/ou
individual, os sujeitos tornaram-se coadjuvantes do contexto organizacional contemporâneo
através de suas afetividades e sua cultura que perpassam suas relações de trabalho.

Economia criativa: as relações de trabalho como forma de criatividade organizacional
Assiste-se, atualmente, a uma mudança da Divisão Internacional do Trabalho, em
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que a perspectiva é de predomínio da dimensão financeira sob a dimensão social. A busca
de novos mercados e a procura por menores custos de produção para aumentar o lucro das
organizações contribuíram para deslocar os processos produtivos, especialmente para os
países semiperiféricos. Segundo Pochmann (2001, p. 26), esse processo de investimento de
capital em países de periferia ou semiperiféricos constituiu-se em uma alternativa de
“multicolonialismo renovado”. Assim, as multinacionais transformaram-se em organizações
transnacionais, ainda maiores e mais poderosas, com capacidade de considerar o mundo
inteiro como espaço relevante para as suas decisões de investimentos e produção,
reorganizando o processo produtivo diante de grandes extensões territoriais. Ianni (1999, p.
19) usa a expressão “Fábrica Global” como metáfora de uma realidade que se instalou além
de toda e qualquer fronteira, articulando capital, tecnologia, força de trabalho, divisão do
trabalho social e outras forças produtivas.
O objetivo dessas organizações transnacionais foi de se manter o mais livre possível
de investimentos de longa duração, buscando cada vez mais ofertas de governos nacionais
para o rebaixamento de custos e financiamentos subsidiados, com a intenção de explorar
rapidamente as oportunidades lucrativas de investimentos, abrindo e fechando quantas
organizações fossem necessárias (SANTOS, 2005). Para Pochmann (2001), este processo
acabou provocando rebaixamento ainda maior do custo do trabalho, com contratos especiais
e ampliação da jornada, ocasionando a desregulamentação do mercado de trabalho e a
sobreposição total do processo econômico sobre o social.
O movimento de deslocamento de indústrias para a periferia e a produção de bens
em alta escala, com a rotinização das tarefas e simplificação tecnológica, acabaram por
movimentar a estrutura ocupacional das organizações. É praticamente impossível separar os
efeitos da Divisão Internacional do Trabalho de outras mudanças concomitantes que vêm
ocorrendo nos contextos organizacionais, atingindo principalmente os trabalhadores e suas
relações econômicas. Com isso, o mercado autorregulador da economia se movimenta
novamente, e a dialógica entre relações sociais/culturais e econômicas torna-se ainda maior
nas organizações. O antagonismo, que nunca deixou de existir, agora revigora-se.
Neste contexto dialógico entre o social/cultural e o econômico no meio
organizacional, a economia criativa se coloca na pauta da pesquisa e com ela a abordagem
do trabalho criativo ou das relações de trabalho criativas. Segundo Costa e Santos (2011), a
matéria-prima da economia criativa está no conceito de criatividade construído ao longo das
décadas e fundada em várias dimensões do fenômeno. Baseia-se na concepção individual de
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ideais gerados e pode ser modificada quando nasce da articulação entre as diferentes
criatividades: científica, tecnológica, cultural e econômica. Sendo as organizações palco
destas relações, torna-se necessário que elas estruturem sua comunicação organizacional
com base na afetividade e cultura de seus sujeitos, para que estes possam potencializar a
criatividade.
A Unesco (2010) coloca a economia criativa como forma de impulsionar o
crescimento econômico e representar uma alternativa para o desenvolvimento,
especialmente por ter como matéria-prima a criatividade e poder utilizar características
culturais e sociais de cada país/região como vantagens no desenvolvimento e produção de
bens e serviços únicos competitivos. Em se tratando de possibilidades de desenvolvimento,
a economia criativa, enquanto potencialidade competitiva, pode ser utilizada também nos
contextos organizacionais e pode ser compreendida de acordo com a emergência do enlace
entre cultura e economia nas organizações. Refere-se ao conjunto de elementos simbólicos,
baseados na criatividade, no talento e na habilidade individual de seus sujeitos e
incorporados no contexto organizacional com suas imbricações e importantes implicações
na área da gestão, principalmente na potencialização de relações de trabalho criativas. Isto
por que, de acordo com John Howkins (2001), a criatividade não é monopólio dos artistas,
mas está presente nos cientistas, empresários, economistas, entre outros, pois eles têm a
capacidade de criar algo novo, original, pessoal, significativo e real.
Porém, segundo Huws (2015) quando a maioria das pessoas fala de trabalho
criativo, ou relações de trabalho criativas, no entanto, eles têm uma gama de tarefas que
normalmente são aquelas atividade que envolvem “ter ideias” para novos produtos ou
processos, adaptando os já existentes para novos propósitos ou criação de conteúdos
midiáticos. Trabalhadores criativos parecem ser uma demanda como nunca antes vista.
Porém, é necessário considerar que a criatividade também pode estar sujeita ao controle e à
contestação de organizações que não abrem espaços para a interação e afetividade dos
elementos simbólicos dos indivíduos organizacionais. Segundo Huws, “o truque do
capitalismo é apropriar-se desta criatividade humana, a fim de criar um lucro que pode ser
reinvestido para criar mais mercadorias, e mais lucro, de forma continuada (embora
turbulenta) no processo de desenvolvimento. A expansão contínua é, portanto, uma das suas
características essenciais” (2015, p. 86).
Algumas organizações, diante da necessidade de apropriação da criatividade,
procuram desenvolver controles intensos, nas relações de trabalho, não se tornando lugares
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tão flexíveis como os sujeitos criativos gostariam de vivenciar as suas afetividades. Com
isto a interação entre indivíduos e organização com a expressão e construção de si, através
da identidade, criatividade e afetividade tem sido pouco investigado. Segundo Bendassolli e
Andrade (2010) o significado do trabalho deve ser incorporada ao campo do conhecimento
denominado microcomportamento organizacional que é formado por três dimensões:
cognitiva (crenças, conhecimentos, ideias, pensamentos, representações e informações
relacionadas a um objeto ou fenômeno), afetiva (valorações, emoções, motivações,
sentimentos e necessidades) e comportamental (a ação propriamente dita). Dizer que o
significado do trabalho é uma atitude implica, portanto, a consideração das manifestações
culturais formadas sobre ele, dos afetos a ele ligados e do modo como a interação desses
elementos repercute na ação no trabalho e principalmente da criatividade no trabalho.
Apontamentos
As relações de trabalho nas organizações, para serem compreendidas como criativas,
precisam pressupor a presença do outro que estabelece redes de comunicação e, com isso,
laços de confiabilidade, sociabilidade e afetividade, construindo e reconstruindo valores
tanto individuais como coletivos. Se trabalhar é trabalhar com o outro e comunicar é a
interação, relação, troca, reelaboração, pode-se afirmar que ambos, comunicação e trabalho,
atuam na construção dos conjuntos de valores que se renovam e/ou se cristalizam a cada
escolha feita, a cada decisão do uso de si por si mesmo. O sujeito, enquanto ser social, cria
e recria suas redes de relações e se apropria dos discursos que circulam no meio de trabalho
(FIGARO, 2010), assim como, reelabora estes discursos imprimindo neles as suas
referências de contexto criativo.
Sendo assim, apenas recentemente que as manifestações culturais, afetivas foram
vistas como um manancial de geração de valor econômico nas relações de trabalho nos
contextos organizacionais tendo por base suas possibilidades criativas. Porém, se faz
necessário que as organizações compreendam esta ampla e complexa diferença entre
economia criativa, de qualquer outro setor da economia, e de fato inclua a cultura e
afetividade como componente para que as pessoas possam trabalhar a sua criatividade nos
contextos organizacionais como uma forma de vida laboral com construção de sentido.
A comunicação nas relações de trabalho acontece pela interação e construção de
sentido dos sujeitos, e com isto quer-se dizer que nem sempre estas relações de trabalho
seguem a lógica estabelecida pelos discursos, objetivos, valores e elementos simbólicos e
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culturais da organização, mas também os discursos, valores, objetivos e elementos
simbólicos e culturais dos indivíduos criativos que estão em interação e relação na
organização e imprimem nesta a sua criatividade. A comunicação nas relações de trabalho
nas organizações torna-se palco de constantes construções e reconstruções de sentidos, e
consequentemente na constituição e reconstituição da criatividade dos sujeitos.
Na medida em que as economias mundiais se tornam cada vez mais competitivas e
produtivas, as chaves do seu sucesso econômico passam a ser a sua genialidade e as
habilidades individuais, sendo a criatividade um processo que questiona os limites e os
pressupostos estabelecidos nas relações de trabalho. Com isto, assumir e compreender o
livre fluxo das ideias criativas nos contextos organizacionais é avançar de uma forma
sistemática para que as relações de trabalho se tornem um método de fazer as coisas com
relação com o outro de forma que a criatividade impulsione a inovação e a inovação
impulsiona mudanças. A criatividade fornece meios de expressão individual e uma
oportunidade de compartilhar e trabalhar conjuntamente com o outro, dissolvendo grande
parte da divisão tradicional do trabalho existente.
Pensar a comunicação apenas como estratégia de gestão de determinada
organização, no contexto contemporâneo, é um desafio que precisa ser ultrapassado,
superando a racionalidade instrumentalizada. É necessário, para a comunicação
organizacional, que se busque alternativas criativas, inovadoras e dinâmicas de colocar o
ser humano em pauta nos contextos organizacionais, valorizando a capacidade criadora dos
indivíduos, sem desprezar a subjetividade e a afetividade.
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