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Resumo 
 

Área de estudo e atuação profissional, de certa forma, recente, se comparada com 

outras ciências e profissões, a Comunicação Organizacional se depara, na 

contemporaneidade, com uma pluralidade conceitual, e um conjunto de certezas 

que se revelam, na maioria das vezes, armadilhas para pesquisadores e 

profissionais. Inúmeras são as possibilidades de defini-la e compreende-la, ainda 

assim, não raramente identificamos conceitos, pensamentos e práticas enraizados 
                                                            
1 Discussão iniciada no artigo Fragmentos para (re) pensar a comunicação corporativa e estratégia 
publicado na Revista DIRCOM, publicação ibero-americana, editada na Argentina, com circulação 
internacional. O texto também foi selecionado para o VIII Congresso da Associação Brasileira de 
Pesquisadores de Comunicação Organizacional e Relações Públicas. Londrina, Paraná, 14 a 16 de 
maio de 2014. 
2 Doutorado em Ciências da Comunicação – Escola de Comunicação e Artes da Universidade de 
São Paulo – ECA/USP. Professora Titular da Faculdade de Comunicação Social da Pontifícia. 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – FAMECOS/PUCRS. Bolsista PQ/CNPq 2, e-mail: 
scrofer@pucrs.br/cscrofer@gmail.com 
3 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Pontifícia Universidade 
Católica do RS (PUCRS – Porto Alegre – Brasil ), Mestre pela mesma Universidade. Bolsista da 
CAPES – Processo nº.6567/13-4.  Atua profissionalmente como Assessora de Comunicação 
Corporativa da Rede Marista, em Porto Alegre/RS,Brasil e  como docente da  Faculdade Senac-
Porto Alegre  e  Centro Universitário Metodista (IPA), e-mail: lidyamorim@gmail.com/ 
lidiane.amorim@maristas.org.br . 
 



 

em um imaginário comunicacional funcionalista e reducionista. O mesmo ocorre 

com a concepção de estratégia, conforme Pérez (2009). Neste artigo, propomos 

uma reflexão/discussão sobre algumas possibilidades de compreender a 

comunicação organizacional e estratégica, a partir do Paradigma da 

Complexidade e da Nova Teoria Estratégica (NTE), relacionando-os com as 

dimensões de afeto, afetividade, a centralidade do Outro e seu lugar nas 

organizações. 

 

Palavras-chave: Comunicação Organizacional, Estratégia, Complexidade. 

 

Reflexões iniciais 
 

Transitar pelos (des) caminhos da comunicação organizacional exige um andar 

cuidadoso e um olhar atento, pois as armadilhas [conceituais] nem sempre 

visíveis, podem levar aos desavisados, e/ou aqueles que tendem a distrair-se ao 

caminhar, a acreditarem/terem a convicção de que estão no caminho certo, 

rodeados de certezas. Quem se dedica ao estudo da comunicação organizacional, 

e/ou nela atua, é confrontado por uma pluralidade de opções para defini-

la/compreendê-la, geralmente atreladas a perspectivas tradicionais, que são, em 

grande medida, fruto de um imaginário comunicacional predominantemente 

funcionalista e instrumental. 

 

Na América Latina, a assimilação entre comunicação e meios/mídias foi a matriz 

principal do campo da comunicação desde sua constituição, tanto no âmbito 

acadêmico como no profissional, conforme nos recorda Kaplún (2012). As 

“fórmulas” da sociedade de massa (grifo nosso), pautadas pela distinção 

identitária entre emissor e receptor, entre empresa e consumidor, entre instituições 

e cidadãos, entre público e privado (DI FELICI, 2008), embora já não deem conta 

da complexidade das interações sociais e organizacionais e dos modos de viver e 



 

habitar no mundo contemporâneo, ainda pautam pensamentos e práticas 

organizacionais,  incluindo  seus  modos  de  ver  e   compreender  a   

comunicação.  Tais perspectivas tendem a reduzir suas dimensões plurais e 

minimizar a presença do inesperado, das incertezas, dos antagonismos, das 

impossibilidades inerentes à comunicação, assim como às organizações, e/ou a 

qualquer contexto organizacional. 

 

Nesse contexto, emerge a necessidade de (re) pensarmos as possibilidades de 

compreensão acerca da comunicação organizacional, o que exige (re) visitar a 

própria comunicação nas múltiplas dimensões que adquire no universo 

organizacional. Rever as posições  (e  os  pensamentos) confortáveis se  constitui  

num  dos  principais  desafios 4  das organizações contemporâneas, pois implica 

em movimentos recursivos de ‘desacomodação’ (grifo nosso). Para Vizer (2011, 

p.82) “A comunicação ‘está na moda’ (grifo do autor). Todo mundo fala dela, todos 

pretendem valer-se dela: as  empresas para melhorar o  clima da organização e 

criar uma imagem definida frente ao mercado [...]”. Taylor e Casali (2010, p. 70), 

ao referir-se ao termo “comunicação organizacional”, que no Brasil, não raramente 

é entendida como sinônimo de comunicação corporativa/ e ou empresarial, chama 

a atenção para  

 

[...] as múltiplas e ambíguas interpretações, considerando 

que a expressão faz referência à comunicação nas 

organizações? Às estratégias e técnicas de comunicação 

empresa pelas organizações? À associação entre 

comunicação e organização? Ou ainda, às propriedades 

organizacionais da comunicação? 

 
                                                            
4 De acordo com Morin (2001, p.79) “[...] na noção de desafio há a consciência do risco e da 
incerteza”. 
 



 

As observações desses autores (re) colocam uma questão fundante no que se 

refere à comunicação organizacional, ou seja, tentar responder inicialmente, de 

qual comunicação os gestores e profissionais (inclusive de comunicação) estão 

falando? A imprecisão conceitual, e a   ausência   de   macroconceito5   (MORIN,   

2006)   tem   revelado   a   incompreensão  da comunicação, especialmente em 

relação à sua perspectiva epistemológica e complexa, que reverbera  nos  

ambientes  organizacionais,  na  falta  de  comprometimento  e  desenhos  

deestratégias  que  contemplem  efetivamente  a  sua  dimensão  humana  

(KUNSCH,  2008)  e humanizadora. 

 

De acordo com Morin (2001, 2012) compreender é captar as significações 

existenciais de uma situação ou de um fenômeno, significa intelectualmente 

apreender em conjunto, abraçar junto, o texto e seu contexto, as partes e o todo, o 

múltiplo e o uno, como sugere sua etimologia, do latim comprehendere. 

Compreender significa agarrar com a mão, abarcar com os braços, lembra Sodré 

(2006a), dela não se separar, como acontece com o puro entendimento, em que a 

razão penetra o objeto, mantendo-se à distância para explicá-lo. Sodré (2006a) 

nos fala de uma epistemologia ou abordagem compreensiva da comunicação. 

Para o autor, o desafio epistemológico e metodológico da comunicação, enquanto 

práxis social (grifo do autor) é suscitar uma compreensão, isto é, um 

conhecimento e ao mesmo tempo uma aplicação do que se que conhece, na 

medida em que os sujeitos implicados no discurso orientam-se, nas situações 

concretas da vida, pelo sentido comunicativamente obtido. Sob essa perspectiva, 

o requisito essencial da compreensão é o vínculo6 “com a coisa” (grifo do autor) 

que se aborda, com o outro, com a pluralidade dos outros, com o mundo (ibid.). 

                                                            
5 “[...] nas coisas mais importantes, os conceitos não se definem jamais por suas fronteiras, mas a 
partir do seu núcleo [...] As fronteiras são sempre fluidas, são sempre interferentes” (MORIN, 2006, 
p.72). 
6   Para Zimmermann (2010), a partir do olhar da psicanálise, a expressão também faz referência a 
uma forma de ligação relacional-emocional entre duas partes que se encontram unidas e 
inseparáveis, apesar de suas fronteiras estarem claramente definidas. 



 

 

Embora tenhamos avançado significativamente com relação aos aportes 

tecnológicos, aos meios, às mídias, as necessidades fundamentais do homem 

permanecem, a busca pelos laços afetivos e sociais, a realização de trocas, a 

necessidade de estar em relação. Nessa perspectiva, recordamos as reflexões 

propostas por Wolton (2010) acerca da internet, como símbolo das tecnologias de 

informação. Para o sociólogo, o que os internautas buscam são, antes de tudo, 

relações humanas e novas solidariedades. “Mais do que nunca o horizonte é o 

Outro”, afirma Wolton (2010, p. 38). De modo geral, ainda que diante de intensas e 

inúmeras mudanças, nosso desafio atual é negociar as diferenças, de alcançar o 

Outro, de constituir vínculos, de produzir sentido. 

 
Comunicação, afeto e a centralidade do [no] Outro 
 

Em Estratégias Sensíveis Sodré (2006) discute sobre a compreensão e as inter-

relações do afeto, afetividade e do sensível em relação à comunicação. Essa 

discussão, essa tessitura, envolve e entrelaça elementos fundamentais para (re) 

pensarmos outras dimensões possíveis para a comunicação organizacional e suas 

estratégias. Para o referido autor “[...] quando se age afetivamente, em comunhão, 

sem medida tradicional, mas com abertura criativa para o Outro, estratégia é o 

modo de decisão de uma singularidade” (SODRÉ, 2006, p. 10). Sob essa 

perspectiva, “o singular não é individual, nem o grupal, mas o sentido em potência 

– portanto é um afeto, isento de representação e sem atribuição de predicados a 

sujeitos – que irrompe no aqui e agora, fora da medida (ratio) limitativa” (SODRÉ, 

2006, p.11). 

 

Essa abordagem traz consigo a necessidade da compreensão que antecede a 

ação, do pensar que antecede o agir, de uma clareza conceitual, mesmo que 

temporária, do sentido atribuído à comunicação, ao afeto e à afetividade que, por 



 

sua vez, estabelecem relações dialógicas, recursivas e hologramáticas com a 

emoção e com o sujeito, que é esse Outro. Segundo Damásio (2000, p.72), 

“Somos incapazes de impedir uma emoção quanto impedir um espirro. Podemos 

tentar impedir a expressão de uma emoção, e podemos ser bem- sucedidos em 

parte, porém não inteiramente”.  Para o autor, as emoções são inseparáveis da 

nossa ideia de recompensa ou punição, de prazer ou dor, aproximação ou 

afastamento, vantagem ou desvantagem pessoal. 

 

As  discussões  e  argumentações de  Damásio  sobre  a  emoção  envolvem  

questões ligadas à sua função biológica, aos estudos sobre a consciência, o que 

implica no (re) conhecimento do conhecimento de outras dimensões esquecidas 

quando estamos envolvidos em entender e compreender a comunicação 

organizacional e suas estratégias numa abordagem não tradicional e reducionista. 

De acordo com Sodré (2006, p.31) 

 

A emoção não é exatamente o mesmo que  paixão [...]. 

Assim falar em da vida como uma paixão, é falar 

filosoficamente, da vida como uma dinâmica em que se  

morre  continuamente  para  deixar  surgir  o  inesperado,  ou  

o  novo  da existência. A paixão implica um estado emocional 

continuado ou durável, portanto mais persistente do que o 

instantâneo abalo anímico da emoção. 

 

Vale lembrar que a arte de viver, conforme Morin (2005, p.138) “é uma navegação 

difícil entre a razão e a paixão, sabedoria e loucura, prosa e poesia [...] A arte da 

vida não pode obedecer a uma regra estabelecida de uma vez por todas”. Esses 

olhares atravessados/entrelaçados por emoções e sentimentos (re) tecidos em 

embates controversos e contraditórios, (re) colocam o sujeito na sua perspectiva 



 

de ser único e coletivo, de vida e de morte, de paixão e de pulsão (CHANLAT, 

1996). 

 

Este é um segundo desafio, complementar ao primeiro, que se impõe à 

comunicação organizacional na contemporaneidade. Comunicar é reconhecer a 

importância e a dependência em relação ao Outro (WOLTON, 2006) e exige que 

(re) pensemos o próprio Outro, as concepções e os lugares que conferimos a ele 

nos processos comunicativos e, por que não, nas próprias organizações. 

 

Morin (2006), ao escrever sobre a “organização empresa”, também reforça a 

necessidade de se compreender a inseparabilidade das dimensões que estão em 

jogo: 

 

Não há de um lado o indivíduo, do outro a Sociedade, de um 

lado a espécie, do outro os indivíduos, de um lado a empresa 

com o seu diagrama, o seu programa de produção, os seus 

estudos de mercado, do outro, os seus problemas de relações 

humanas, de pessoal, de relações públicas. Os dois processos 

são inseparáveis e interdependentes (2006, p. 86). 

 

A recursividade e o holograma presentes na trindade indivíduo/sociedade/espécie 

nos auxiliam a compreender a relação indivíduo/organização.   Cada um dos 

termos contém o outro, indivíduos estão na espécie que por sua vez está nos 

indivíduos e o mesmo ocorre entre indivíduo e sociedade, indivíduos e 

organização. Organizações são como um microcosmo social (CHANLAT, 2010), e, 

por isso, sujeitas à instabilidade, fragilidade, complexidade, ao encantamento, à 

frustração e a todas às demais características intrínsecas a qualquer ambiente 

habitado por pessoas. 

 



 

E por ser feito de pessoas, o espaço organizacional integra muito mais que 

relações econômicas, de trabalho, de propriedade, estruturais, de consumo ou de 

poder. É composto, sobretudo, de coletividades que definem seu ethos e sua 

natureza. 

 

Fechado ou aberto, nebuloso ou claramente definido, 

personalizado ou anônimo, funcional ou labiríntico, 

significativo ou vazio de significado, o espaço organizacional, 

quaisquer que sejam suas características, constitui um dos 

pilares fundamentais do quadro da ação humana (CHANLAT, 

2010, p. 109). 

 

Chanlat (1996) chama a atenção para a necessidade de apreender o ser humano 

em sua totalidade, na sua multidimensionalidade, admitindo-o como um ser 

genérico e específico, concreto e abstrato. “Aliás, esse ser genérico (grifo do 

autor) se encarna sempre em um ser concreto (grifo do autor). [...] É essa 

existência singular do indivíduo no mundo que lhe confere sua especificidade” 

afirma Chanlat (1996, p. 28). Ao admiti-lo, portanto, como um ser biopsicossocial, 

o redimensionamos em sua complexidade. Para Morin (2005, p.220) o sujeito é 

um conceito existencial “porque, cada um de seus traços constitutivos comporta 

uma dimensão existencial. A afetividade [...] é uma das emergências suprema da 

qualidade do sujeito”. 

 

Essa concepção de sujeito proposta por Morin que diz respeito a sua 

multidimensionalidade, “é também um macroconceito complexo que comporta um 

grande número de conceitos constitutivos (físicos, biológicos, lógicos, 

organizacionais) e sui generis” (MORIN,  2005,  p.221).  Concordamos com  Morin  

(2005)  quando  afirma  que  é  preciso restituir o sujeito à vida, conceber o vivo do 

sujeito. O sujeito, ressalta, é uma qualidade fundamental de todo o indivíduo vivo. 



 

E esse sujeito-indivíduo vivo, “homo complexus (sapeins-demens-ludens-

mitologicus-poeticus)” (MORIN, 2005, p.137) necessita assumir a sua 

plenitude/finitude na vida que vive, especialmente nas organizações, locus de 

vida, mas também de morte, de degeneração/regeneração, polirregeneração, no 

dizer de Morin, (2005) da sua condição de sujeito-indivíduo. 

 

Por muito tempo, de acordo com Chanlat (2010), grande parte dos pesquisadores 

que se dedicaram ao estudo das organizações concentrava seu interesse nas 

questões voltadas para a  eficácia, desempenho e produtividade e a busca 

desenfreada pelo rendimento em curto prazo, reduzindo esforços de pesquisas a 

simples técnicas de controle. Recentemente, cada vez mais os estudiosos em 

geral, especialmente na cultura latina, contestam a concepção instrumental e 

“manipuladora do ser humano”, nas palavras do autor, passando a debruçar-se 

sobre as “dimensões esquecidas” e outras perspectivas teóricas, na busca por 

tornar compreensível a experiência humana nas organizações, a partir da sua 

complexidade e riqueza como campo de estudo. Ainda assim, as questões 

humanas parecem permanecer à sombra no cotidiano de grande parte das 

organizações. 

 

Em um mundo essencialmente dominado pela racionalidade instrumental, 

 

homens e mulheres que povoam as organizações são 

considerados, na maioria das vezes, apenas recursos, isto é, 

como quantidades materiais cujo rendimento deve ser 

satisfatório do mesmo modo que as ferramentas, os 

equipamentos e a matéria-prima. Associados ao universo 

das coisas, as pessoas empregadas nas organizações 

transformam-se em objetos. Em alguns casos, só 



 

acontecimentos extraordinários fazem emergir sua condição 

humana.   (CHANLAT, 2010, p. 25) 

 

O espaço organizacional, a nosso ver, é um lugar em que a presença humana é 

central, intrínseca e determinante. Organização e pessoas se auto-eco-produzem, 

desenvolvem-se, alimentam-se. O movimento recursivo é constante e a 

necessidade é mútua, simbiótica. Organizações são lugares de vínculos, de 

produção de sentido, de significado, como lugares antropológicos e de experiência 

(AUGÉ, 2012; TUAN, 2013).  Lugares de vínculos nascem de espaços que 

possibilitam, motivam, estimulam a interação, lugares abertos à comunicação, pois 

comunicar-se é “criar ambientes de vínculos”. O autor desta frase, Baitello Jr. 

(2008), defende que somos predispostos a favorecer ambientes que nos 

possibilitam realizar vínculos, e são eles que nos permitem sobreviver apesar das 

carências e fragilidades. Isso porque somos seres de incompletudes e 

dependentes desde o nascimento, e nossa sobrevivência depende dos vínculos 

que realizamos ao longo da vida. 

 

Pichon-Rivière (1998) admite o vínculo entre pessoas e objetos, que podem ser 

considerados instituições, organizações, com as quais se estabelece uma relação 

de maneira particular. Conforme o autor, é possível identificar três momentos que 

caracterizam qualquer grupo humano, e, portanto, dizem respeito também às 

organizações. O primeiro deles diz respeito aos fenômenos de afiliação e 

identificação, que podem transformar-se em pertença, quando há uma maior 

integração do indivíduo ao grupo, quando há o que chamamos de lugarização7. O 

segundo momento é o da cooperação, que compreende a contribuição do 

                                                            
7 A expressão lugarizar deriva da concepção de lugar antropológico de Augé (2012). Um espaço se 
faz lugar pela familiaridade, pelos laços e vínculos que se estabelecem, se constrói em meio a 
sensibilidades e fragmentos identitários do sujeito ou da dimensão que ali se lugariza. Sendo 
assim, 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. 
 



 

indivíduo para a tarefa grupal. O terceiro momento compreende a pertinência e 

consiste em centrar-se no grupo e na tarefa. 

 

Conforme Kramer e Faria (2007), a identificação, o sentimento de pertença, a 

integração e a cooperação são componentes dos vínculos organizacionais e estão 

intimamente relacionados entre si.  Para os pesquisadores, os vínculos 

organizacionais denotam, de certa forma, a ligação entre o indivíduo e a 

organização, o envolvimento com seus projetos e objetivos, assim como o 

comprometimento com seus problemas, desafios, desempenho e resultados. 

 

São vários os exemplos cotidianos que encontramos sobre a configuração vincular 

entre sujeitos e organizações. O que nos leva a acreditar que as organizações, por 

serem lugar de pessoas, relações de comunicação, são também, eminentemente, 

lugares de vínculos emocionais e sociais, que se (re) constroem por/e em 

comunicação. E por esse motivo, nos parece essencial compreender a 

comunicação organizacional levando em considerações tais dimensões e as 

relações que (re) tecem entre si, sua complementaridade e existência mútua, 

dialógica, recursiva. 

 

Comunicação organizacional: compreensões [nem sempre] possíveis 
 

Na medida em que sujeitos e organizações estabelecem vínculos e 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  (LUCKMANN  E BERGER, 2012), os significados e as 

relações que edificam a realidade social organizacional são socialmente 

compartilhados, logo, são constituídos por/em comunicação. Por esse motivo, 



 

assumimos, mesmo em caráter provisório [e questionável], que as organizações 

são fundamentalmente e organicamente, lugar de comunicação. 

 

Por comunicação, compreendemos que 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, dos vínculos, das 

relações intersubjetivas. 

 

É lugar comum afirmar que a comunicação é um processo primário e elementar da 

vida social, que é parte constitutiva dos sujeitos, que nos põe em evidência, 

parafraseando Vizer (2006, 2011), nos faz ser perante os demais e perante nós 

mesmos. Para o autor, seu sentido profundo é afirmação de que “somos em corpo 

e palavra, somos isto ou o outro, em relação a tal ou qual situação (amizade, 

amor, poder)” (2011, p. 75). Concepção que vai ao encontro das proposições de 

Maffesoli (2006), para quem a comunicação está implícita na socialidade, é uma 

forma de “reencarnação” do velho simbolismo por meio do qual percebemos que 

só podemos existir em relação, ou seja, na relação com os Outros. Estamos 

ligados uns aos outros por meio da comunicação, enquanto laço, vínculo, de uma 

complexa trama (in) visível. 

 

Este é um dos principais nós da trama que (re) tecemos sobre nossa 

compreensão acerca da comunicação, com base na teoria social da comunicação, 

de Vizer: compreendê-la como lugar essencial da criação dos sentidos. 

 

Se    refiere  a  la  constitución  de  sentido  –  y  en  especial  

de  los "sentidos de realidad" – a partir de los cuales se 



 

fundamentan las creencias que aseguran la construcción de 

la vida social, tanto por parte de los individuos como  las 

comunidades. Las "realidades" humanas, por mas complejas 

y cambiantes que sean, son construidas por los hombres (y 

las mujeres) (VIZER, 2006, p. 29)8. 

 

Se as realidades humanas, por mais complexas e mutantes que sejam, são 

construídas pelos sujeitos, como ressalta Vizer (2006, 2011), talvez seja possível 

pensarmos as organizações também como uma dessas realidades, uma estrutura 

social, econômica, política, comunicacional essencialmente realizada e constituída 

por homens e mulheres. A produção dos sentidos e da própria vida social nesse 

lugar  antropológico passa pelos sentidos de realidade que ali são (re)tecidos e 

que se fundamentam nas crenças, ritos, mitos, no simbólico e imaginário, e 

também nos processos comunicativos e comunicantes, nas relações de poder, de 

disputa, de cooperação e coabitação. 

 

(Re) pensar a comunicação estratégica 
 

Para Reis, Marchiori e Casali (2010, p. 172) “Sob a ótica contemporânea, 

vislumbra-se a estratégia como processo de produção de sentido sobre o 

presente, que nos diz e nos faz refletir sobre qual é o futuro que estamos 

construindo com as nossas escolhas.” Quando pensamos em comunicação 

organizacional, as nossas escolhas necessitam (re) colocar o sujeito-indivíduo 

como agente de transformação, partícipe do processo. Pérez (2009), ao propor 

uma Nova Teoria Geral da Estratégia, recupera a condição de sujeito-indivíduo 

quando destaca a necessidade de abandonar uma Estratégia sem sujeito, que o 
                                                            
8 “Refere-se  à constituição de sentido – e em especial dos “sentidos da realidade” – a partir dos 
quais se fundamentam as crenças que asseguram a construção da vida social, tanto por parte dos 
indivíduos como das comunidades. As “realidades” humanas, por mais complexas e mutantes que 
sejam, são construídas pelos homens (e pelas mulheres)” Tradução nossa. 
 



 

exclui e /ou ignora, que o mantém à distância, enfatizando que “Esta recuperación 

de lo humano, representa uno de los aspectos clave de La Nueva Teoría 

Estratégica” ([PÉREZ, 2014]). 

 

Essa estratégia desumanizada e desumanizante, que separa, que estimula a 

disjunção como caminho, encontra amparo seguro no paradigma simplificador. De 

acordo com Morin (2006, p. 59) o paradigma simplificador 

 

[...] põe ordem no universo, expulsa dele toda a desordem. 

[...] A simplicidade vê o uno, ou o múltiplo, mas não 

consegue ver que o uno pode ser ao mesmo tempo múltiplo. 

Ou o princípio da simplicidade separa o que está ligado 

(disjunção) ou unifica o que é diverso (redução). 

 

A Nova Teoria Estratégica (NTE) postula a importância de colocar-se no lugar do 

outro, conferindo à própria noção de estratégia uma orientação dialógica, 

negociadora, colaborativa. De acordo com Pérez ([2014]) “La NTE nos propone 

pensar la realidad como una trama de procesos fluidos, complejos y (a veces) 

caóticos. Ese, y no otro, es, para la NTE el campo de intervención de toda 

estratégia (grifo do autor)”. 

 

Tal pressuposto (re) posiciona a comunicação organizacional no centro do pensar 

a estratégia, porém exige uma compreensão de comunicação [como a que 

defendemos], que supera ângulos limitadores próprios das teorias tradicionais, e 

possibilita o olhar sensível ao Outro na sua  multidimensionalidade.  Em  sua  obra  

Hacia  una  Teoría  General  de  La Estrategia:  el  cambio de  paradigma  en  el  

comportamiento humano, la  sociedade  y las instituciones, Pérez (2009) discute e 

argumenta sobre o que considera mudanças fundamentais para pensar a 



 

estratégia.9   Dentre as 7 mudanças discutidas e que fundamentam a sua teoria, 

destacamos  três  que  consideramos  relevantes  para  a  discussão/reflexão  que  

estamos propondo. 

 

A primeira se refere à necessidade de mudança de paradigma, da fragmentação à 

complexidade. A Nova Teoria defende que a causa de muitos dos equívocos nas 

escolhas das estratégias decorrem da inadequação dos nossos mapas mentais. O 

autor afirma que para aproximarmos do nosso objeto é fundamental que 

revisemos e atualizemos nossas visões e paradigmas. Uma segunda mudança, 

diz respeito ao sujeito, do ator racional para o homem relacional, e seu lugar no 

pensar e fazer estratégia. Para Pérez ([2014]), a noção tradicional de estratégia 

substituiu o ser humano ou o reduziu ao homo economicus, ator racional, target, 

etc. A terceira mudança relaciona-se com a sua concepção de que organização “é 

o grande sujeito coletivo da estratégia” ([PÉREZ, 2014]), a qual implica em 

compreendê-la não apenas como unidade de produção, mas como nódulos de 

produção e significação, Apesar da emergência de novos enfoques teóricos, nas 

conversas entre profissionais e gestores ainda se fazem presentes as velhas 

metáforas reducionistas e mecanicistas.. A proposta da NTE é 

entender/compreender as organizações como sistemas complexos que co 

evolucionam, nas [com]  suas  interconexões,  fluxos,  redes  possibilitando  [ou  

não]  a   geração  de   (re) significações. 

 

Tais argumentos e proposições nos levam a buscar no pensamento complexo, 

alguns pontos de apoio, mesmo que provisórios, para esse (re) pensar a 

comunicação organizacional e suas estratégias. Para Morin (2001, p.82) “O que o 

pensamento complexo pode fazer é dar, a cada um, um memento, um lembrete, 

                                                            
9 Pensar La estratégia é o título do livro publicado em 2012. 
 



 

avisando; ‘Não esqueça que a realidade é mutante, não esqueça que o novo pode 

surgir e, de todo modo, vai surgir’ (grifo do autor)”. 

 

(Re) pensar, portanto, a concepção de comunicação organizacional e estratégia, à 

luz do pensamento complexo, pode se constituir em um novo caminho e/ou 

caminho alternativo, no qual se abre espaço para uma abordagem humanizante, 

humanizada e humanizadora, lembrando que “A complexidade não é uma receita 

para conhecer o inesperado. Mas ela nos torna prudentes, atentos, não nos deixa 

dormir na aparente mecânica e na aparente trivialidade dos determinismos. [...] 

(MORIN, 2001, p.82). 

 

Fragmentos (in) conclusivos 
 

Na experiência profunda da vida cotidiana, talvez a proposição mais adequada 

fosse compreendermos a comunicação como essencialmente uma produção de 

sentido existencial e ontológico, defende Vizer (2011), o que, por sua vez, confere 

à comunicação o status de um processo que significa profundamente mais que a 

mera decodificação de textos. 

 

A  comunicação,  no  fim  das  contas,  é  o  bem  humano  

melhor distribuído e se baseia precisamente em construir 

relações humanas na possibilidade de interpretar e recriar 

nossos universos de sentidos (VIZER, 2011, p. 126). 

 

É a partir dessas premissas que fundamentamos nosso modo de 

perceber/entender e compreender a comunicação organizacional. Antes de tudo 

complexa, móvel, hologramática, que é parte e ao mesmo tempo carrega em si o 

todo organizacional, mas é maior que a soma das partes na medida em que 

produz significações infinitas. Recursiva e dialógica, produtora e produto da 



 

realidade da organização, do tecido social tramado pelos sujeitos organizacionais. 

Promotora de laços e vínculos, mediadora de relações, e que é, essencialmente, 

lugar de produção de sentido. 

 

A Comunicação Organizacional, a nosso ver, se configura na relação constante 

entre [com]  as  dimensões  apresentadas,  como  em  uma  realidade  em  curso,  

incapaz  de  ser dissociada. Seja enquanto teia  (in)  visível que  perpassa a  

tessitura de  vínculos, laços e relações cotidianas que emergem de/em 

comunicação, e/ou a partir de práticas profissionalizadas/profissionalizantes, 

técnicas e estratégicas, desenvolvidas para atender aos objetivos organizacionais, 

a comunicação assume lugar central no cotidiano organizacional, não  apenas  

constituindo-o,  mas  (re)  configurando-o  constantemente,  num  movimento 

recursivo e complexo. 

 

Esses fragmentos são partes das nossas inquietações, algumas das nossas (des) 

crenças em relação às organizações contemporâneas, que por vezes se mostram 

tão carentes de afeto e de afetividade nas suas relações com o sujeito-indivíduo 

vivo, e negligenciam a importância e centralidade da comunicação em seu 

cotidiano. Encontramos, em nosso híbrido tempo presente, organizações com 

pensamento e atuação pautados por posturas, em que o sujeito é mera máquina 

produtiva, e os processos comunicativos verticalizados e “controlados”, 

convivendo com aquelas que adotam comportamentos contemporâneos de gestão 

e de relação/comunicação com seus profissionais, com seu entorno, com a 

sociedade, com o meio ambiente, e nos mostram que é possível alcançar 

objetivos organizacionais sem descuidar de dimensões tão essenciais e centrais 

para a própria sobrevivência das organizações. Aceitar sua centralidade e 

compreender sua essencialidade talvez seja o primeiro passo para promover 

mudanças efetivas nos cenários organizacionais. 
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