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Resumo: Aborda o equilíbrio social nas organizações formais,
como conseqUência da socialização e do controle social a que
são submetidos os indivíduos, enquanto membros de um grupo s~
cial específico - derivado das relações de trabalho. Analisa
o papel desempenhado pelo jornal interno no processo de SOCIa
lização e de controle social dos empregados. Apresenta resul
tados de estudos empíricos realizados, a saber: análise de
conteúdo das mensagens do jornal interno e pesquisas com edi
tores e leitores do referido canal de comunicação, em cinco
organizações brasileiras.
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I N T R O D U ç A O

Esta dissertação pretende, a um nível mais am
pIo, discutir determinados mecanismos utilizados pelas organlZ!
-çoes formais, para socializar e controlar socialmente seus empr~

gados e, nesta medida, menter-se em equilíbrio social. Esta dis
cussão inclui a localização da organização formal, ou simple~
mente organização, como um objeto de dominação simb6lica, que
possui uma determinada cultu4a ou uma o4dem ln6tltuclonal -prQ
pria, formada por um conjunto de regras, normas e valores a se
rem observados, internalizados e reproduzidos pelos seus mem
bro s v Apesar de aceitarmos como válida a h í p ó t ese de que cada
organização possui uma cultura que lhe S pr6pria, procuramos não
perder de vista, durante o trabalho, que, tanto as organizações,
quanto seus valores e normas, são determinados socialmente.

De forma mais específica, pretendemos expll
car a natureza e a intensidade da influência exercida pelo jo~
nal interno (aquele que ~ preparado por determinada organização
e destinado a seus empregados), para a manutenção do equilíbrio
social a que estamos nos referindo. O nosso ponto de vista ares

-peito do jornal interno e de que ele se constitui em um instru
mento destinado a atender interesses específicos, isto é, as men
sagens qu~ transmite possuem conotações valorativas pr6prias,
determinadas pelo contexto onde se desenvolve o processo de comu
nicação da organização. Preferimos optar por este tipo de post~
ra, a cairmos na armadilha ideol6gica de imaginarmos a possibili
dade de neutralidade do conteúdo das mensagens por ele transmiti
das.

Não temos a intenção de apresentar um estudo
instrumentalizador, isto ê, não estamos preocupados em analisar
o jornal interno do ponto de vista de seus aspectos técnicos e
funcionais. A nossa abordagem possui uma perspectiva sociol6gl



ca, na medida em que procuramos estabelecer, sempre que ,poss~
vel, as ligações entre a organização e a sociedade na qual se 10
caliza. O jornal interno se insere, segundo entendemos, dentro
de um contexto mais amplo da sociologia das organizações. Para
que possamos entend~-lo um pouco al~~ de sua tecnicidade, o nos
so raciocínio deve, necessariémente, passar pela reflexão sobre
o funcionamento d~s organizações modernas, e sobre a influ~ncia
que elas exercem na conduta dos indivíduos. Este ~ o caminho que
pretendemos trilhar.

A n2v~l t~õhico esta dissertação apresenta
uma sistematização de id~ias e conceitos, baseada em textos de
outros autores, com reflexões a respeito da l6gica d~ funciona; . I .

mento das organizações modernas, enquanto sistemas de,mediação e
transformação de contradições. Discutimos, tamb~m, o que entend~
mos como principais mecanismos utilizados pelas organizações, p~
ra que seus membros (empregados) adotem os padrões de conduta es
perados ou mais propícios ao atingimento dos objetivos organlz~
cionais. O nosso quadro te6rico se embora
não somente, no modelo apresentado seus colabora
dores, no livro "L'emprise

A n2v~1 ~mpZhIco, apresentamos tr~s estudos
que se complementam, se bem que poderiam ser expostos como resu!
tado de pesquisas autônomas. A nossa pesquisa se desenvolveu no
período de agosto de 1981 a fevereiro de 1982, junto a cinco or
ganizações nacionais que estão apresentadas no capítulo 11.

- No primeiro estudo, capítulos 11 e 111, pr~
curamos apresentar o jornal interno e dese~
volver, a partir dos jornais das organlz~
ções que fizeram parte da amostra, uma esp~
cie de análise de conteúdo ou a interpret~
çao de suas mensagens, com base em determi
nadas categorias, cujos significados podem
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exercer influência expressiva no processo
de socialização e de controle social dos mem
bros da organização. O conteúdo das mensa
gens do jornal é visto como parte de um con

junto e~t~utu~ado, formado pelo sistema de
comunicação da organização e pela especifi
cidade das regras que o determina.

- No segundo estudo, capítulo IV, analisamos
o jornal interno segundo o ponto de vista
de seus agentes. Trata-se da análise de In
formações obtidas com as entrevistas que

.r~alizamos com os editores dos jorna~s utj
lizados em nossa investigação~ Procuramos,
também, com as entrevistas, verificar COl1l0

se desenvolve o trabalho do editor do jo~
nal interno, e até que ponto ele tem consci
ência do seu papel, enquanto elemento que
representa os interesses de quem financia o
jornal.

- O terceiro estudo, capítulo V, contém os re
sultados de uma pesquisa realizada com uma
amostra de empregados, escolhidos aleatori~
mente dentre os membros das organi zaç ôes que
patrocinam os jornais analisados. Nesta par
te preocupamo-nos, especialmente, em verifi
car ate que ponto a influência exercida p~
la organização sobre seus membros é por es
tes internalizada, e em que medida o jornal
reflete a lógica do processo de comunicação
da organização.

Com estes três níveis de análise imaginamos
percorrer a trajetória da mensagem, desde a sua apresentação na
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forma escrita, até o que sobre ela pensam seus receptores. Ap~

nas a análise de conteúdo poderia transformar-se em uma simples

análise formal do discurso. Da mesma forma, os pontos de vista

dos leitores podem complementar ou apresentar fatos novos, que

não aparecerlam se apresentássemos o jornal interno somente sob

o ponto de vista de seus agentes. Com estas colocações, estamos

sugerindo que a iriterdepend~ncia ~xistente entre os tr~s ~ngulos

de um mesmo 'problema foi a razao fundamental que nos conduziu a

percorrer esta trajetória.
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1. A ORGANIZAÇÃO FORMAL COMO SISTEMA SOCIAL

Uma organização formal pode ser definida como
uma associação de pessoas, dispostas segundo uma estrutura -pr~
pria, cujas atividades e níveis de cognição, ordenados de forma
cooperativa, permitem sejam atingidos objetivos determinados. S~
gundo Parsons, a propriedade para a consecução de metas específi
cas é a característica fundamental de diferenciação da organiz~
ção formal em relação aos demais tipos de sistemas sociais. Es
tes tipos de definição para a organização formal ou simplesmente
ongan-<-zaç.ão fornecem, segundo nosso ponto de vista, uma . -Vlsao
apenas parcial de uma multiplicidade de interações que são prod~
zidas nas e a partir das organizações.

O termo onganlzaç.ão, no sentido genérico que
será utilizado nesta dissertação, refere-se a organizações que
possuem características burocráticas, como as especifica "eber.
De forma mais particular, a nossa abordagem refere-se apenas a
organização econômica, que compreende especialmente (mas não so
mente) a empresa. ,,~possível tentar definir a organização econo
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mica como um sistema microssocial que produz mercadorias segundo
normas contratuais objetivas, dispõe de meios operacionais para
a maximização de recursos limitados e utiliza crit~rios quantit!
tivos para avaliar a equ ivalên ci a de bens e serviços,,(l). O con
ceito de mercadoria aqui utilizado ê genêrico, no sentido de que
inclui o produto final de uma organização, que tanto pode ser
uma peça produzida por uma fábrica quanto um serviço prestado
por um banco, dentre outros exemplos que poderiam ser citados.

~Grande parte dos estudos na area da teoria or
ganizacional tem sido dedicada ao estudo do funcionamento das or
ganizações (notadamente das empresas), e de como se dão as inte

-raçoes sociais entre seus membros. Tais estudo~ resultam, regra
geral, em conceitos e teorias de caráter normativo, sobre como
devem as organizações agir para obter o máximo de eficiência.No~
malmente, a complexidade das organizações modernas tende a ser
medida atravês da análise de determinadas varlaveis, como o tama
nho, a dispersão espacial, a quantidade e a variedade de prod~
tos e (ou) serviços oferecidos, o número de profissões e o nível
de especialização dos profissionais que empregam, alêm do
de tecnologia com a qual operam(2). Na verdade, este tipo

grau
de

abordagem tende a medir a complexidade da organização pelo seu
porte, pois, exceto a tecnologia que (apesar de raramente) pode
ser complexa independentemente do porte, as demais variáveis so
madas indicam o próprio tamanho da organização.

O conhecimento da estrutura e do grau de com
plexidade da organização, especialmente a variável tamanho, ~e 1m

(1) QJERRElRO RAl1OS,Alberto~ "A nova ciência das organizações:uma reconcei
tuaçào da riqueza das naçóes':, R. de Janeiro, FGV, 1981, p , 134-135.

(2) Ver HALL, Richard H ~ "Organizaciones:estructuray processo", ~1adrid,
PrenticejHallInternacional,1973, p. 132-135. Ver tambêm HAGE, Jerald
e AlKEN, Michell~ "Relationshipof centralizationto other pro
perties", N. York, AdministrativeScience Quartely, vol. 12, n? 01, j~
nho/67, p. 79-80.
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portante para a análise das interações sociais que ocorrem entre
seus membros. Entretanto, a análise estrutural ou funcionalista
fornece resultados e abordagens descritivas, e não dã conta de
explicar a interdep~ndência existente entre as relações que ocor
rem no interior das organizações e a~ relações sociais que se
dão a nivel mais am~lo da sociedade. A análise funcionalista pa!
te do pressuposto de que cada agente ou organização deve pree~
cher o seu papel na sociedade em vista de uma função bem clara e
delimitada. Esta visão não permite esclarecer as demais relações
que se estabelecem a partir de uma função supostamente definida.
Para respostas a questões do tipo: que e~p~cle~ de con6lgu~aç~e~

e~t~utu~al~ ~~o ge~ada~ pela~ lnte~aç~e~ ~oclal~ que oco~~em nu
.. I :

ma o~ganlzaç~o? e de que modo a o~ganlz~ç~o, ao ~e modl6lca~, al

t.en o:a~ dl~po~lç~e~ s oc.La.i.s exl~tente~?'(3), é ne cessar i o visual i

zar a organização como uma espécie particular de sistema social,
que interage com outros sistemas sociais semelhantes ou di spa

res, de acordo com os padrões de funcionamento da sociedade.

A organização pode ser entendida como um SlS

tema social, na medida em que comporta suas principais caracte
risticas: uma estrutura, uma tecnologia e uma teoria. "A estrutu
ra é o conjunto de papéis e de relações entre os membros, indivi
dualmente. A tecnologia é o conjunto vigente de normas e praxes
consolidadas, através do qual as coisas são feitas e os resulta
dos conseguidos. A teoria é o conjunto de regras epistemológicas
segundo o qual a realidade interna e externa ê interpretada e
tratada, em termos práticos. Em qualquer sistema essas dimensões
são interdependentes, de modo que a modificação numa delas con
duz a modificações correspondentes nas outras e, portanto, em to
do o sistema. ~ possível visualizarem-se essas dimensões como

(3) A respeito de uma abordagem sociológica na análise das organizações ver
GlAMPION, Iean J.; "A sociologia das organizações",S. Paulo, Saraiva, 1979.
Ver também SALA.MAN,Graeme; "Towards a sociology of organisationalstructure",
The Soci.ol.ogi.cal Rev.i.ew, n" 26, agosto/78, p. 519-554.



círculos, ou como constituindo uma estrutura circular,,(4). A or
ganização burocritica seria, na taxonomia dos sistem~s sociais,

. :t . d (5) d i dum ~~~ ema o~gan~za o· ,na me 1 a em que se apresenta como um
sistema racional, onde a divisão do trabalho, que reflete a -pr~
pria divisão social do trabalho, ê sistemática e coerentemente
realizada, tendo em vista os fins visados, e onde a coer~ncia en
tre os meios e os fins se reflete numa intensa preocupaçao com a
efici~ncia dos meios, para se atingir os fins.

Em nossa opinião, a anilise do nível de com
plexidade de uma organização deve levar em conta não s6 o seu
porte, mas, também, e talvez isto seja o ponto mais importante,
a iriterdepend~ncia existente entre a organização e a socied~de.
A exemplo do processo que ocorre na sociedade, a organização ne
cessita, para conseguir sobreviver, manter-se em estado de equ~
lÍbrio social. Segundo MILLS, "há duas formas principais pelas
quais o equilíbrio social ê mantido, e pelas quais - se ambas,
ou urna delas falhar - haverá desequilíbrio. A primeira e a ~oQ~a

l~zaçao, todas as formas pelas quais o recém-nascido ê transfor
mado numa pessoa social. Parte dessa construção social das pes..
soas consiste em sua aquisição de motivos para realizar os atos

__sociais exigidos ou esperados, pelos outros. A segunda ê o Qon

_:t~ole ~oQial. pelo qual entendo todas as formas de manter as pes
soas em Jinha. e pelas quais elas . Por linha

entendo e os atos que sao tipicamente esperados e

conseqilentemente, o controle social dos empregados, e quais os

(4) SGION, D. "Beyond the stable state", N. York, Random House, 1971, p. 33-
38, citado por GUERREIRO RAJ\'üS,Alberto, op. cit., p. 120.

(5) Ver MorTA, Fernando C. Prestes e PEREIRA, Luiz C. Bresser.; "Introdução à
organização burocrática", S. Paulo, Brasiliense, 1980, p. 23-25.

(6) MILLS, C. Wright.; "A imaginação socio16gica", R. de Janeiro, Zahar,1980,
p. 40. Grifos no original.
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principais métodos utilizados pela organização para alcançar o
equilíbrio social, são pontos que nos propomos discutir a seguir.

2. A INTERIORIZAÇÁ'O" IDA REALIDADE' INSTITUCIONAL

Quando uma pessoa passa a fazer parte de uma
organização, encontra um conjunto de normis, valores, símbolos e
praxes consolidados, isto é, encontra uma cultuha ohganizacional

ou uma ohde.m ú'1.éditúciona.l, que determina as formas segundo as
quais a realidade interna e externa é interpretada e tratada em
termos práticos. Ao ultrapassar as barreiras que separam a org~
nização da sociedade, o indivíduo estará, de forma explícita ou
implícita, aceitando os padrões prevalecentes de compromisso e
adesão, bem ,como a sua submissão i ordem institucional e i ativi1 . l !

dade que irá desenvolver. Esta sub~issão, que implica na necessi
dade do indivíduo ceder determinados graus de sua autonomia e de
sua liberdade, se dá através da mediação entre os padrões da org~
nização e os padrões individuais, na medida em que a sobreviv~n
Cla de qualquer organização está relacionada, em grande parte,
com a sua capacidade de apresentar contribuições úteis das ativi
dades de seus participantes.

A interiorização, pelo empregado, da ordem
institucional vigente na organização, ou a sua apreensão e inter
pretação como ordem objetiva dotada de sentido, se dá através da
socialização. Esta compreende um processo contínuo que
com diferente intensidade nos diversos períodos da vida do

incide
indi

v f du o, Segundo QUIRINO, "no mundo moderno, ela atinge intensida
de máxima nos períodos de infância e adolesc~ncia, começando a
decrescer na idade adulta, embora normalmente se mantenha, mesmo
nesta, em intensidade mais alta do que acontecia em períodos ant~
riores,,(7).

(7) qJIRH-.'O, TarcÍzio R.; "Processosde socializaçãoocupacional",R.
Est. Pedag., Brasília, v. 63, n9 146, jan/abr. 80, p. 357.

Bras.
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Esta maior intensidade da socialização na idade adulta, que ocor
re na sociedade moderna, deve-se principalmente ao fato de que a
estrutura social contemporanea apresenta relações sociais mais
complexas, se comparadas com as que ocorriam em períodos anterio
res. Este aumento da complexidade se explica, dentre outros fato
res, pelos movimentos de concentração e internacionalização do
capital, pelo desenvolvimento tecnológico, pelo crescimento demo
gráfico, pela multiplicação de profissões e especializações, p~
las novas formas de governo e pela existência das grandes organi
zaçoes p~blicas e privadas que pretendem controlar cada vez mais
a vida dos indivíduos.

Ao passar para os quadros de uma . -organlzaçao,
I 1

o indivíduo já está socializado, no que se refere a aspectos g~
rais do comportamento, na medida em que outras agências ouinsti
tuições, como a família, a igreja, a escola, os meios de comunic~
ção de massa, outras organizações nas quais tenha trabalho e, con
dicionalmente, instituições totalitárias como as formadas pelo
sistema penitenciário, as forças armadas, já lhe transmitiram as
respectivas formas de interpretação da realidade social, que dev~
rão influir de forma significativa no desempenho de seus diferen
tes papéis na sociedade.

No ambiente de trabalho o indivíduo é submeti
do, segundo a categorização de BERGER & LUCKMANN, à ~ocia~ização

~e.cu.ndã.Jtia, que sucede a socialização primária. "A socialização
primária ê a primeira socialização que o indivíduo experimenta
na infância e em virtude da qual torna-se membro da sociedade. A
socialização secundária é ~ualquer processo subseqüente que in

~ troduz um indivíduo já socializado em novos setores do mundo ob
iedade" (8)._A social ização primária tem em g~

ral, para o indivíduo, o valor mais importante. Desta maneira,

para ser eficaz, a socialização secundária deve processar-se den

(8) BERGER, Peter L. & LUCKt-1ANN, Thomas;·"A constru~ão social da realidade:
tratado de sociologiado conhecimento",Pet.rópo lis, Vozes, 1978, p.17 S.



tro de uma estrutura básica de significados, que seja semelhante
ã estrutura da socialização primária. Todo indivíduo nasce den
tro de uma estrutura social e tamb~m num mundo social objetivo. O
conjunto de significados que formam o mundo social é transmitido
a cada um, de acordo com sua localização na estrutura social.

Para que exista a socialização secundária -e
necessário que haja na sociedade ~ divisão do trabalho e a dis
tribuição social do conhecimento que a acompanha. Se não houvesse
aquela divisão, os papéis seriam semelhantes, motivo por que não~--'-.~~~~~~~~==~~~~~~~~

~ preciso ajustar sciência individual para o necessário
desempenho de um papel particular. A socialização secundária -,-

~ik:.:n:.::i:..::f:..:i~c~a~a=--·•...•.....~~ normas de .conduta institucionais,
instItuições liA socialização secund'ária é a aqui

sição do conhecimento de funções específicas, funções direta ou
-indiretamente com ra!zes na dIVIsa0 do trabalho (...) A sociali------------------------------zação secundária exige a aquisição de vocabulirios específicos

de funções, o que significa em primeiro lugar a interiorização
de campos semânticos que estruturam interpretações e condutas Je
rotina em uma área institucional,,(9).

O raciocínio de BERGER & LUCK~~NN a respeito
da socialização do indivíduo adulto coincide com a opinião de
Parsons. PARSONS(IO) , após colocar a aprendizagem como um dos
mecanismos motivadores dos sistemas sociais, sugere que a apre~
dizagem corresponde a um conjunto de processos mediante os quais
o indivíduo adquire novos elementos de orientação para suas a
çoes, novas orientações cognitivas, novos valores, novos objeti
vos e novos interesses expressivos. Parsons entende a socializa
-çao adulta como uma forma particular de aprendizagem, na medida

em que ela corresponde a um processo de aquisição, pelo indiví
duo, de orientações precisas para funcionar satisfatoriamente em

(9) BERGER, Peter L. & LUOO1!\I\1N,Thomas; op. cit., p. 185.
(10)Ver PARSOl'S,Talcott ; "El sistema social", Ed. Revista do Ocí dent.e, Ma

drid, 1966, capítulo 6.
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um determinado papel, ou seja, trata-se da absorção de toda clas
se de orientações de significação funcional, em função das motiva
ç5es do individuo para suas açoes.

A socialização secundária se processa num grau
de anonimato bem diferente daquele que ocorre na socialização pr~
mária. Um soldado, por exemplo, ao sujeitar-se is ordens de um
oficial, apesar de receb~-las de um individuo identificado, obede
ce, na verdade, a todo um conjunto de significados que governa o
sistema militar, isto é, submete-se aos valores institucionais ou
ao conjunto de valores e normas que constituem a ordem institucio
nal do sistema militar. Este tipo de exemplo pode facilmente ser
transportado para o ambiente de trabalho em uma empresa, ou para

i
qualquer outro sistema social organizado segundo critérios racio
nais (burocráticos).

A socialização, no entanto, nunca e completa.
Ela se verifica dentro de uma escala e de acordo com o papel que
é dado a cada indivíduo desempenhar. Por outro lado, apesar da
realidade ser construída socialmente, existe sempre um determina
do espaço para a individualidade, para o . ~.raClOClnlO subjetivo,
ou, conforme sugerem BERGER & LUCK~ANN, para a pergunta: quem ~ou

rentes, em processo de apreensão. Os extremos (mínimo e m âx imo)

eu? Este tipo de indagação su!ge sempre que ocorre o confronto
entre determinados valores já apreendidos, com novos valores dif~

da escala de socialização servem apenas como uma construção ~emp~
rica destinada a agrupar de forma lógica determinados princípios
teóricos, mas que dificilmente seria observável na realidade da
vida cotidiana. Na verdade, poder-se-ia afirmar que, nao existem
individuos totalmente socializados, nem individuos totalmente as
sqcializados, já que tais extremos geralmente se dão com indiví
duos alienados socialmente, em função, por exemplo, de condiç5es
patológicas orgânicas ou psíquicas.

O resultado de todo -este processo e que a
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consciência do indivíduo é formada por um conjunto de debates in
ternos. São os conflitos entre a realidade objetiva e a realida
de subjetiva, responsáveis, respectivamente, pelo "eu" construí
do socialmente e o "eu" construído a nível subjetivo. As - .varIas
influências ideol5gicas e psicol5gic~s recebidas através da famí
lia, das religiões, dos sindicatos, dos partidos políticos e dos
meios de comunicação, produzem, no indivíduo, uma zona de confli
tos a nível da consciência, que refletem, na verdade, as contra
dições sociais existentes na sociedade. No ambiente de trabalho
estas contradições precisam de ser abafadas ou, pelo menos, nao
devem ser exteriorizadas, sob pena de ser afetado o equilíbrio
social do grupo. Neste sentido, a organização apresenta-se como
uma instância de mediação dos conflitos e de transformação das
contradições. As contradições coletivas são transformadas em con
tradições individuais, e, todas as contradições econômicas, poli
ticas e ideol5gicas são transformadas em contradições meramente
psicol5gicas. A organização moderna, especialmente a grande em
presa, apresenta-se como uma camada, uma zona intermediária que
se interpõe entre as contradições sociais (contradições de elas
ses), evita ou atenua os conflitos, absorve-os e os integra a
um sistema social unificado. Ela oferece, segundo PAG~S e seus
colaboradores, soluções mediadoras para contradições de natureza
econômica, política, ideol5gica e psicol5gica(ll).

A nível econômico, a mediação ocorre através
de políticas de altos salários, possibilidades de grandes ampli
tudes na carreira, redução das discriminações de títulos, sexo,
cor e origens sociais, em troca da aceitação de um trabalho ex
cessivo e dos objetivos de lucro e (ou) de expansão da organiz~
çao, o que significa exatamente aceitar a estrutura social exis
tente. A organização concede a seus membros uma multiplicidade

(ll) Ver PAGtS, t-.1ax, et alli; "L'emprisede l'organisation",Presses Universi
taires de France, Paris, 1979, p. 17-42.



®
de vant a'gens extra-legais, como seguro de vida, complementações
previdenci~rias, indenização de despesas m~dicas e hospitalares,
auxílio para créditos etc., classificados como concessões da di

-reçao ao pessoal, e para estabelecer diferenciações em relação
. -a outras organlzaçoes e proporcionar um sentimento de pe~tenQ{

menta ao grupo social formado pelos seus membros.

A nivel político a mediação ocorre entre a li
berdade de iniciativa (autonomia) e o controle, notadamente por
meio de regras e de princípios que o individuo internaliza e que
ele mesmo faz reproduzir. O indivíduo possui certa margem de li
berdade sobre Qomo 6aze~. Contudo, as finalidades do seu traba
lho e .« qu.e 6aze~ são determinados pela organ iza ç áo i : A liberdade
de ação acontece num nivel de autonomia controlada. Esta media
ção entre au.tonomia e Qont~ole é facilmente ver{fic~vel nos ca
sos de ocupantes de cargos inferiores na hierarquia da organlz~

lçao, para os quais os princípios disciplinares são mais rigidos.
Entretanto, ela se estende também a ocupantes de cargos de dire
ção. Os poderes do Diretor de uma filial de uma grande empresa,
por exemplo, geralmente não vão além da autorização para contra
tar e demitir pessoal. O planejamento da produção, a fixação de
objetivos e metas, as estratégias de vendas e outras políticas
não são definidos a nivel de uma filial. A formalização e a p~
dronização, determinadas pelas regras editadas pela direção g~
ral, delimitam de maneira muito precisa a zona de autonomia das
filiais.

A nível ideológico a mediação se d~ entre os
significados e va-I-ores a re5..12eitoda eficiência e do humanismo.
O conjunto de valores e princÍgios da organização, isto ~, a sua

"
cultura, fornece ao indivíduo a impressão de pensar livremente.
A direção não se d~ pelas ordens e sim pelas regras. O empreg~
do obedece muito mais a uma lógica, a uma ideologia, do que a um-
chefe. A ideologia dominante permite variações para interpreta



ções individuais, desde que o sistema de id~ias e de interpreta
ções individuais não seja totalmente contraditório com o da or

. -ganlzaçao.

A nivel psicol6gico, o elenco de vantagens e~-~------.------~----~--------------~----------sujeições se transforma numa dupla relação de prazer-angGstia. A
o..rganização funciona, ao mesmo tempo, como uma imensa máquina de
prazer, de um lado, e uma imensa máquina de angGstia, de Qutro.
A angGstia provocada pelos controles, pelo caráter ilimitado das
exigências, ~ compensada pelos mGltiplos prazeres que a organiza?

ser obedecido, de dominar os colegas, os concorrentes etc .. A 0L
gani zação fa z.com que o indi vídl;lo. sa
tisfações que ela oferece, que funcionam como princípios autôno
mos da psique. Elas produzem um reforço circular entre angGstia
e prazer, que assumem a forma de maJ:l..l,l.t.@..J::l<~- ele lIm sistema psico
16gico, conforme as estruturas da organização que devam ser re

r--.. produz idas.

Assim sendo, pode-se indentificar as quatro
instâncias de mediação a partir dos níveis de controle que elas

sobre
;;-rlnaIldades da produção e (ou) dos serviços; a ideol6gica, a~

os valores, e a psicol6gica. ao con
trole sobre as estruturas da personalidade e as relações pe~
soais. Este sistema de mediação e transformação das contradições
pode ser melhor visualizado pelo esquema a seguir:
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TRE ELES

FONTE: PAG~S, Max, et alli; op. cit., p. 42.

A interiorização (internalização), pelo empr~
gado, da ordem institucional vigente na organização significa um
processo de aculturação do indivíduo as suas normas, símbolos,
valores e padrões de comportamento. Em outras palavras, esta a
culturação significa uma identificação do empregado com os obje

ua ideologia,
na proporçao em que a eficiência e a estabilidade desta estão re
lacionadas, em grande parte, com o grau de influência psicológi
ca e ideológica que consiga exercer sobre seus membros; com a ca
pacidade que a organização tem de fabricar um indivíduo a sua 1

magem, através da adoção de uma' ideologia oficial de forte con
teúdo humanista, assegurando forte dominação psicológica sobre o
indivíduo pela combinação de pesadas imposições e grandes vanta



gens.

Quanto nos reportamos à ideologia de urna ins
tituição, genericamente a colocamos como um sistema de represe~ J
tação do qual se servem os detentores do poder para mascarar, fe

funções,tichizar a realidade. ~ verdade que ela preenche tais
no entanto, esta ~ uma concepção simplista, reducionista, que
não consegue explicar a influência (dominação) ideológica no ,

nl

vel mais profundo que pode uma organização exercer sobre seus
membros(12). Para compreender tal fen6meno ~ necess~rio uma abor
dagem a partir de uma visão nova de ideologia, que se apresenta
como um sistema perfeitamente coerente e monolítico. A função 1

ofere
cer uma interpretação do real relativamente coerente com.as pr~
ideológica ,da organização moderna se baseia no fato dela

ticas sociais de seus membros, e formar uma concepção de mundo
conforme suas aspirações.

Uma nova religião nasce das grandes organiz!
çoes, ao lado da falência das religiões tradicionais. A id~ia
essencial desta hipótese ~ a de que ao pertencer a uma grande o~
ganização, o indivíduo adere a todo um sistema de valores, a uma
filosofia, a uma ideologia que concentra suas energias, na medi
da em que se entrega de ~o~po e alma ao seu trabalho. A influên
cia ideológica exercida pela grande organização, além de ocultar
os mecanismos de dominação sobre os quais se funda, propõe um
sistema de crenças e valores, uma moral de ação, visando a ade
são dos empregados. Seus valores são consignados nos manuais que
funcionam como escrituras sagradas, atualizados a partir de pr!
ticas ritualísticas pela hierarquia da organização. Forma-se um
sistema articulado, baseado nos seguintes princípios: (13)

(12) A respeito da influência ideológicaexercida pela grande empresa sobre
os empregados,ver PAGbs, Max, et alli; op. cit., especialmentea segunda pa~
te.
(13) \er PAGtS, ~RX, et alli, op. cit., p. 82 e seguintes.
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. um conjunto de crenças formando um dogma
a existência de escrituras sagradas de ri
tos pr~ticos
urna organização hierarquizada, a serviço de
seus fieis
uma missa de fi~is comungando da mesma f~

. um Deus encarnado pela organização.
__________ ------------.--o
Este sistema de princípios da organização rea

liza uma codificação da realidade e da atividade dos indivíduos.
A colocação de um sistema de valores prolonga a codificação das
pr~ticas ao plano das representações da vida, que formam os prl~
cÍpios fundamentais sobre os quais são orientadas as açoes indi
viduais. A força d~ste sistema prov~m do fato de que ele se cons
titui em um quadro de referências adaptado à realidade da vida

vidos pelo cotidiano da moderna sociedade industrial. A moral

cotidiana. As religiões tradicionais estão falindo face à incap~
cidade de explicar, apenas no plano espiritual, os problemas Vl

tradicional que se reporta à submissão às condições materiais e
à ordem estabelecida, entra em contradição flagrante com a exp~
rlencla inerente à sociedade industrial, fundada sobre a trans
formação das condições naturais e sobre as aceleradas mudanças
tecnológicas. A passagem da religião tradicional à religião da
empresa, não implica em urna desvinculação completa dos elementos
da primeira. O que ocorre ~ uma tomada, pela segunda, de determi
nados elementos e valores essenciais da primeira, que sao rein
terpretados face às condições atuais da sociedade. Desta forma,
certos valores essenciais da ideologia humanista, corno o respe~
to ao indivíduo, valorização do esforço e do sacrifício, pers~
verança, integridade, fatalismo etc., são mantidos pela religião
da empresa.

As crenças incidem em aspectos b~sicos do fun
cionamento da organização, ou produzem, ainda segundo PAGtS e
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seus colaboradores, uma espécie de CREDO que governa o comport~
mento dos individuos em torno dos seguintes significados (possl
bilidades) :

busca do progresso técnico e do sucesso In
dividual

· realizaç~o pessoal no trabalho
· igualdade de oportunidades de carreira, com

isenção do nepotismo e do favoritismo
· liberdade de expressão, possibilidades de

expressar a todo momento suas dificuldades,
seus problemas e suas aspirações
recompensa, dos esforços pela organização.

Nesse c6njunto de crenç~s os membros encon
tram principios em que podem acreditar, que lhes permitem atri
buir sentido a suas existências. A força desse sistema provém da
coerência interna das crenças e de sua correspondência com a rea
lidade vivida cotidianamente. O poder da organização em manter a
dominação e o controle de seus membros, implica numa-relação dia
letica, ou em um movimento dual, com objetivos aparentemente con
traditôrios: de um lado, possui como objeto a individualização,
como forma de manter o controle social e evitar ações coletivas
contr~rias aos objetivos organizacionais; de outro lado, procura
a socialização, na medida em que o individuo é obrigado a adotar
padrões de comportamento restritos aos padrões do seu grupo.

3. MECANISMOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIL!BRIO SOCIAL NAS ORGANI ZAÇOES

Ate agora temos falado sobre a . -organlzaçao
formal (burocrática), enquanto objeto simbólico dominador,' ou
como sistema social que reproduz no seu ambiente interno as con
dições estruturais prevalecentes no ambiente externo, ou seja,
a estrutura interna de uma organização burocr~tica reproduz as
relações sociais que se dão no nível mais amplo da sociedade. Fa
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lamos também do processo de internalização, pelo empregado, da
ordem institucional, ou da cultura organizacional, através de um
sistema de mediação e transformação das contradições sociais, co
mo instãncia necessária ao equilíbrio da organização. Resta-nos
esclarecer determinados mecanismos e (ou) processos utilizados
pela organização para alcançar e manter a socialização e o con
trole social de se~s membros. Existe todo um ritual que visa a
socialização e, conseqUentemente, o controle social dos empreg~
dos.

Os métodos utilizados para o controle social
diferem de organização para organização, principalmente em fun
jção da natureza de suas atividades, da çonfiguração da estrutura
social ~ qual pertence, bem:como em razão de determinadas carac
terísticas internas, como o tamanho, a idade, a tecnologia utili
zada etc .. De outro lado, a natureza e a intensidade dos métodos
de socialização são diferentes para indivíduos diferentes: a va
riância ê diretamente relacionada com a posição ocupada pelo in
divíduo na hierarquia interna. O conjunto dos métodos socializan

ser aPlic~ Ites forma a política administrativa da organização, a
da a todos os membros, por membros especialmente encarregados de
tal finalidade. Poderia ser enumerada uma infinidade de mecanis
mos que atuam para este equilíbrio social a que estamos nos refe
rindo. No entanto, elegemos alguns que julgamos fundamentais: (1)

I

a estrutura organizacional; (2) ~s priticas de gestão do pe!
soaI; e (3) o sistema de comunicações administrati~as. Cada um
destes fatores pode ser subdividido em uma infinidade de outros,
no entanto, este detalhamento ultrapassaria os objetivos da pr~
sente dissertação. De qualquer sorte, eles devem ser visualiza
dos como fatores interdependentes, de forma que qualquer modifi
cação ou alteração que ocorra em um, produz, necessariamente, mo
dificações e alterações nos demais.

3.1. A Estrutura Organizacional
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Por estrutura organizacional deve ser entendi
do, no contexto deste trabalho, o conjunto de fatores e req~is!
tos que determina a forma e a natureza das relaç6es que ocorrem
entre os membros de uma organização. Como j~ expusemos anterior
mente, o tipo de organização que faz parte do nosso estudo é o
que apresenta características da raci9nalidade burocr~tica, que
pretendemos discutir, a seguir. Este fato exclui, portanto, den
tre outras, as pequenas organizações de volunt~rios ou pequenas
empresas de propriedade familiar, porque não apresentam esta ~a

~~o~at~dade, pelo menos na extensão em que poderia influenciar o
comportamento dos individuos que dela participam.

~~u~r~o-,-c....•.r.ac......•...]·.<.ia~,~o::.:u~~a~a~d:!o.!m.!.!.=-I·!;!n..::i:...:s:.:t::...r~,~aç~ã~o~_~bu~r~o~c:.r.:.·~~...::t~i~c~a~
constitui, segundo Weber, o t~po te~~l~amente mal~ pu~o da doml

rocr~tico, deriva de normas racionais-legais, estabelecidas por
acordo ou imposição, visando fins utilit~rios ou valores racio
nais - ou ambos. A norma racional-legal confere ~ pessoa investi
da de autoridade o poder de coação sobre os subordinados e colo
ca ~ sua disposição meios coercitivns capazes de impor discipl!
na. Neste sentido, o tipo de poâer que é próprio da burocracia
se baseia no Direito, entendido como um sistema de normas e leis
cuja obediência pode ser imposta pela coação. A legitimidade do
poder racional-legal "se fundamenta na crença da legalidade das
normas e estatutos e dos direitos de mando dos elementos design~

. (14)dos para exercer a autoridade" . A estrutura formal das org~
nizações modernas corresponde a um tipo de ordenamento social ra
cional, que muito se assemelha a uma burocracia, como tentaremos
demonstrar a seguir.

Na sociologia compreensIva Weberiana encontra
mos urna das mais completas reflexões sobre a burocracia. Ao invés

(14) WEBER, Max; "Economía y Sociedad", Fondo de Cultura Econômica,
1977, vol. I, p. 172.

Bogot â ,
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de tentar defini-la, Weber procurou, pelo contrário, identificar
suas características, sua lógica interna e as causas do seu de
senvolvimento, como forma de dominação e de controle social. Ap~

-sar de ter centrado suas preocupaçoes no modelo de funcionamento
das instituiç6es do Estado, Weber reconheceu que a empresa capi
talista representa o modelo de organização burocrática em sua
forma mais desenvtilvida. Segundo ~eber, a burocraciã moderna fun

" d "f "f" (15)CIona a seguInte orma especI Ica:

L Rege o princípio de áreas de jurisdi
ção fixas e oficiais, ordenadas de acordo com
regulamentos, ou seja, por leis ou normas ad
ministrativas:

1. As atividades regulares necessa
rias aos objetivos da estrutura governada bu
rocraticamente são distribuídas de forma fixa
como deveres oficiais.

2. A autoridade de dar as ordens ne
cessárias à execução desses deveres oficiais
se distribui de forma estável, sendo rigoros~
mente delimitada pelas normas relacionadas
com os meios de coerção físicos, carismáticos
ou outros, que possam ser colocados à disposi
ção dos funcionários ou autoridades.

3. Tomam-se medidas metódicas para a
realização regular e contínua desses deveres
e para a execução dos direitos corresponden
tes; somente as pessoas que têm qualificaç6es
previstas por um regulamento geral são empr~
gadas.

11. Os princípios da hierarquia dos pos

(15)Ver WEBER, Max; op, cit., vol, II, p.716-718.Ver também WEBER, Max: ''E!!
saios de Sociologia",organizado por H.H. Gerth e C. Wright Mills, Za
har, R. de Janeiro, 1979, po 229-231.
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tos e dos níveis de autoridade significam um
sistema firmemente ordenado de mando e subor
dinação, no qual há supervisão dos postos in
feriores pelos superiores. Esse sistema ofe
rece aos governados a possibilidade de recor
rer da decisão de uma autoridade inferior p~
ra a autoridade superior, de forma regulada
com precisão~ Com o pleno desenvolvimento do
tipo burocrático a hierarquia dos cargos é or
ganizada monocraticamente. O princípio da au
toridade hierárquica do cargo encontra-se em
todas as organizações burocráticas: no Estado

,
e nas organizações eclesiásticas, bem como
nas organizações partidárias e empresas priva
das. Não importa, para o caráter da burocra
cla, que sua autoridade seja chamada p~ivada

ou púbiica.

111. A administração de u~ cargo moderno
se baseia em documentos escritos, em um corpo
de empregados subalternos e em escreventes de
todos os tipos. O quadro de empregados que
trabalha sob as ordens de um chefe, juntame~
te com os arquivos de documentos e expedie~
tes, constitui o e~c~itô~io.

Em principio, a organização moderna
do serviço público separa a repartição, do d~
micilio privado do funcionário, e, em geral,
a burocracia segrega a atividade oficial corno
algo distinto da esfera privada. O dinheiro e
o equipamento públicos estão divorciados da
propriedade privada da autoridade. Essa con
dição é, em toda parte, produto de um longo

-desenvolvimento. Hoje em dia, isso e observa
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do tanto no setor público corno na iniciativa
privada; nesta última, o princIpio se estende
at~ mesmo ao empresirio. Em princIpio, o es
crit6rio executivo esti separado da resid~n
cia; a correspond~ncia comercial ~ separada
da pessoal e os bens da empresa são distintos
das fortunas privadas. A coer~ncia da moderna
administração de empresas tem sido proporci~

-nal a essa separaçao.
f peculiar ao empresirio moderno com

portar-se corno o ph~me~ho nu~~~O~áh~O de sua
empresa, da mesma forma pela qual o governa~
te de um E~tado moderno, especificamente bur~
critico, considerá-se o ph~meiho ~ehvidoh do
Estado.

IV. A administração burocritica, pelo me
nos toda a administração especializada - que
~ caracteristicamente moderna - pressupõe ha
bitualmente um treinamento especializado. Is
to ~ vilido tanto para os chefes e empregados
em geral de urna empresa privada, corno para os
funcionirios públicos.

V. Para um cargo propriamente dito, seu
desempenho exige todo o rendimento do funcio
nirio, a despeito do fato de que possa estar
bem delimitado o tempo em que está obrigado a
permanecer no escritório cumprindo seus deve
res. Normalmente, isso ~ apenas o produto de
urna longa evolusão, tanto nos cargos públicos
como privados. Antigamente, em todos os ca
sos, a situação normal era inversa: os -negQ
cios oficiais eram considerados urna atividade



secundária.

VIo O desempenho do cargo po~ parte dos
funcionários realiza-se segundo normas gerais
suscetíveis de aprendizagem, mais ou menos fi
xas e mais ou menos completas. O conhecimento
dessas normas representa a introdução de uma
tecnologia especial (que ~, segundo o caso,
a jurisprud~ncia,. a administração, as Clen
clas comerciais), em cujo domínio se encon
tram os empregados.

Estas características devem ser vistas como
um conjunto harmônico e são complementadas atrav~s de outro con
junto de princípios que dizem respei to: ã po sição do funcionário:
o cargo reveste-se do caráter de profissão a serviço de uma fina
lidade objetiva impessoal, como a Empresa, o Estado, o Partido,
o Sindicato. A ocupação do cargo ~ considerada, inclusive nas e~
presas privadas, como a aceitação de um dever específicQ de 6~de

t~dade ao ~ahgo, em troca da garantia de uma exist~ncia assegur~
da. O tipo puro de funcionário burocrático é o nomeado por uma
autoridade superlor, nao sendo próprio das burocracias a exist~n
cia de funcionários eleitos. A remuneração corresponde, geralme~
te, por~m não necessariamente, a um salário fixo, diretamente pr~
porcional ã ordem hierárquica do cargo ocupado e ã intensidade
do treinamento exigido (nível de especialização). Os crit~rios
impessoais, tais como o m~rito e a antiguidade, orientam as poli
ticas de promoção, que asseguram carreiras estáveis aos funcioná
rios, com possibilidade de algum progresso dentro da
çãoCl6) •

o r g an i z a

Burocracia significa, etimologicamente, gove~
no athavê~ do e~~h~tó~O. Isto implica em separar atividades
de planejamento, coordenação e controle, das atividades de execu

(16) Ver WEBER, Max; "Economíay Sociedad",vol, II, p, 718 e seguintes.



çao, significando, basicamente, separar os indivíduos que pe~
sam, dos indivíduos que executam. Como forma de manutenção do
controle social, parece inevitável a tendência à burocratização

)trutura burocrática significa o modelo de organização mais dese~
volvido, desde que se pretenda atingir objetivos específicos. O

cráticas devem ser visualizados como resposta às necessidades da
desenvolvimento e aperfeiçoamento das modernas estruturas buro

produção, como forma de racionalizar os métodos de trabalho, de
um lado, e, por outro lado, de manter o controle social dos indi
víduos. BLAU, ao comentar a teoria Weberiana da burocracia suge
re:.-

"A pronunciada divisão do trabalho, particu
larmente em grandes organizaç6es, cria problemas esp~
ciais de cooperação. Um aparato administrativo tende
a se desenvolver para a manutenção de canais de comu
nicação e coordenação, tornando-se concretamente ne
cessária uma hierarquia de autoridade e responsabili
dade para efetivar a coordenação das diversas tarefas
na consecução dos objetivos organizacionais. Essa hie
rarquia capacita os superiores nos sucessivos
veis a dirigir, direta ou indiretamente, o desempenho
de círculos cada vez mais amplos de subordinados. Co~
tudo, uma supervisão minuciosa de todas as decis6es
pelos superiores é ineficaz e produz sérias tens6es.
O sistema de normas e procedimentos oficiais destina-
se a padronizar o desempenho e limitar a necessidade
de uma intervenção direta da supervlsao apenas a ca
sos especiais. Apesar da instrução profissional e das
normas oficiais, fortes sentimentos ou tendências pes
soais podem interferir na tomada racional de deci
s6es. Daí que a impessoalidade tenha a função de imp~
dir a intrusão de tais fatores nas decisões oficiais.



Para que a rigorosa disciplina impessoal, sob a qual
os membros da burocracia devem operar, nao diminua
sua motivação, as carreiras estiveis promovem a leal
dade para com a organização e neutralizam os efeitos
inconvenien tes. Em~a, os prob lem-a-scr iado s p uTla

~ tica org~cional estimulam p rocessos que
originam o-utros,,(l7).

~

A burocracia, enquanto instincia de dominação
e de controle social, pode ser bem visualizada pelas seguintes
palavras de Weber: "Urna burocracia mui to desenvolvida constitui
urna das organizações sociais de mais difícil destruição. A

cra~ização ~ o procedimento específico de transformar urna
comunitiria em urna ação societiria racionalmente ordenada.

buro
-açao

instrumento da socialização das relações de dominação tem sido
e ~ um recurso de poder da maior importincia para aquele que di~
poe do aparato burocritico. Pois, dadas as mesmas possibilid~
des, a ação societiria metodicamente ordenada ediri~ida ~ supe
rior a toda ação contriria das massas ou a toda ação comunitária
que a ela se oponha,,(18).

A sociedade moderna, atraves de suas organiz~
çoes, encontra-se burocratizada em função da superioridade t~cnl
ca da burocracia sobre outras formas de organização social, na
medida em que, ainda segundo Weber, um ~ecani~mo bUhoch~tico pe~

6eitamente de~envolvido, atua com helaç~o ~~ demai~ 6ohma~ de Oh

ganizaç~o da me~ma 60hma que uma m~quin~ em helaç~o ao~ m~todo~

mec~nico~ de 6abhicaç~o. A superioridade t~cnica da burocracia

(17) BLAU, Peter M.; "O estudo comparativo das organizações", em CAMPOS, EQ
mundo (organizador); "Sociologia da Burocracia", Zahar, R. de Janei
ro, 1978, p , }46.

(18) \VEBER,Max; "EconomÍa y Sociedad", op , cit., vo.l , II, p , 7410 Para uma
leitura da teoria da burocracia, enquanto mecanismo de dominação, a partir
de uma perspectiva \veberiana,ver a análise desenvolvida por Motta. Para o
autor, a lógica do surgimento das estruturas administrativas das organiz~
ções modernas deve ser buscada a partir da anilise do desenvolvimento das
formas de cooperação, de que trata MARX. Ver MOITA, Fernando C. Prestes; ''B~
rocracia e Autogestão: a proposta de Proudhon", Brasiliense, S. Paulo, 1981,
p, 11-38.



diz respeito i sua capacidade de controle social. Este controle
social se traduz principalmente, na incapacidade dos indivíduos
de enxergarem outras formas de organização, como é o caso, por
exemplo, de um sistema auto-gestionário na empresa. O ordenamen
to social encarnado pela burocracia apresenta-se como algo natu
ral e socialmente desejável. Este ordenamento social faz parte
da realidad~ que é transmitida aos indivíduos, interpretada de
forma coerente e lógica.

Como já foi mencionado, é próprio das organl
zações burocráticas e da empresa em particular, o tipo de poder
racional-legal, cuja legitimidade se baseia no reconhecimento de
sua imposição através de normas legais, baseadas em, regulame~
tos, racionalmente definidos. A ordem é vista tomo legl~ima, di!
pensando o dominador o uso da força (física ou carismática) para
atingir seus objetivos. É possível estabelecer uma espécie de....,,,,
analogia entre o poder racional-legal, que se manifesta numa em
presa, e o poder disciplinar de que fala Foucault em sua obra
Vigi~~ e Puni~. Apesar da preocupação de Foucault estar centrada
principalmente no poder que se manifesta em determinadas
~uic~e~ Comple~a~(19), como a Prisão, ele comenta em v~rias par
tes de sua obra as semelhanças entre a disciplina existente em
uma Prisão e a existente em uma empresa, especialmente no ambien
te fabril. Foucault entende a disciplina sob múltiplos aspectos,
desde o controle minucioso das operações do corpo, até a sujei_
ção a padrões de conduta que são impostos por aqueles que detêm
o poder.

(19) Michel Foucault utiliza a expres sâo 1M.:tU:.!úCãoComplUa com si.gmf ica
do semeIharrteao termo IM.tU.lÚção To~, 'uú na o por o an, para carac
terizar determinadas instituIções, como as Prisões, Os Campos de Concentra
ção, os Manic-omios, os Conventos, os Quartéis, nas quais todas as relaçoes
sociais de seus membros (notadamente os clientes e/ou internos) geralmente
ocorrem dentro da Instituição.Ver CDFFMAN, Erving; "Manicômios, prisões e
conventos". s. Paulo, Perspectiva, 1974. Ver tambem CDFFMANN, Erving; "Carac
terísticas das Instituições Totais, em ETZIONI, Amitai (organizador); "Orga
nizações Complexas", S. Paulo, Atlas, 1981, p. 303-331. -



o objeto da disciplina € a economia, a efic~
pu

cia dos movimentos, sua organização interna e a análise da inter
dependência entre um movimento e o seguinte, no sentido de se ob
ter um m~ximo de rendimento e um mfnimo de fricções e desvios. "A
disciplina aumenta ·as forças do corpo (em termos econ~micos de
utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos polfticos de
obediência). Em uma palavra: ela .dissocia o poder do corpo; faz
dele por um lado uma aptidão, uma ~apa~idade que ela procura au
mentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que pod~
ria resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita.
Se a exploração econ~mica separa a força e o produto do traba
lho, digamos que a cperção disciplinar estabelece no corpo o elo
coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação acentua
d ,,(20)a •

o poder disciplinar pode ser visualizado a
partir da análise de seus componentes, o que torna mais nftida
a sua aproximação ao tipo de poder racional-legal. Da leitura da
obra de Foucault podem ser retirados três elementos essenciais
do poder disciplinar: (1) a organização do espaço; (2) o contro
le da atividade; e (3) o registro contínuo (exame) das ações e
informações produzidas.

A organização do espaço pode ser entendida,
tanto no nfvel arquitetural mais amplo, que compreende a disposi
ção física das ~reas onde se desenvolve o trabalho, envolvendo
uma separação mais adequada a uma produção eficiente, como no ni
vel da organização do espaço necess~rio a cada indivíduo nas suas
relações de trabalho (sua posição em relação aos equipamentos e
aos demais indivíduos engajados no processo de trabalho). "Cada
indivfduo no seu lugar; e em cada lugar um indivíduo. Evitar as

(20) FOUCAULT,Michel; 'Vigiare Punir", Petrópolis,Vozes, 1977, p. 127.
Grifas no original.
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distribuiç6es por grupos; decompDr as implantaç6es coletivas;
analisar as pluralidades confusas, maciças ou fugidias. O espaço
disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas quantos corpos
ou elementos hi a repartir. g preciso anular os efeitos das re
partiç6es indecisas, o desaparecimento descontrolado dos indivÍ
duos, sua circulação difusa, sua coagulação inutilizivel e per~
gosa; tática de antideserção, de antivadiagem, de antiaglomer~
ção. Importa estabelecer as presenças e as aus~ncias, saber onde
e como encontrar os indivíduos, instaurar as comunicaç6es Gteis,
interromper as outras, poder a cada instante vigiar o comport~

mento de cada um, a~recii-lo, sancioni-lo, medir as qualidades
ou os mérito~ Procedimento, ,portanto, para conhecer, dominar e--<~. l . j

°1° A di ° 1° ° l~ ° ,,(21)Utl Izar. ,ISCIp Ina organIza um espaço ana ItlCO •

associação do domínio do tempo e do parcelamento das tarefas, en
volvendo o dimensionamento e controle dos tempos e movimentos ne
cessários às operaç6es, que compreendem: (1) a elaboração tempQ

O controle da atividade é exercido mediante a

~---------------------------------------------ral do ato, no sentido de decompô-lo em seus elementos, defini
~ao das articulaç6es, duração e amplitude, e a prescrição de
sua ordem de sucessão; (2) a articulação corpo-objeto, que con
siste em uma decomposição do gesto global em duas séries paral~

-las: a dos elementos do corpo, que serao postos em jogo, e a dos
elementos do objeto manipulado, correlacionados uns com os ou
tros segundo certo nGmero de gestos simples, numa ordem canônica
em que cada uma dessas correlaç6es ocupa um lugar determinado;
(3) a utilização exaustiva do tempo, que importa em extrair dele,
sempre mais instantes disponíveis, e de cada instante, mais for
ças Gteis, como se o próprio tempo em seu fracionamento fosse
inesgotivel; ou corno se, pelo menos, através de urna organização
interna cada vez mais detalhada, se pudesse atingir um ponto ide

(21) FOUCAULT, ~tichel;op. cito, p. 1310



- .aI, em que o maXlmo de rapidez encontra o maXlmo de
. (22)Cla o

eficiên

o registro contínuo (exame) das informações e
açoes produzidas é conduzido por uma estrutura- de supervisão e
coordenação, que, de um lado permite integrar as tarefas em um
todo harmônico e indissolúvel e, de outro lado, permite funcio
nar todo um sistema de prêmios ou privilégios definidos, obtidos
em troca da eficiência e da obediência(23)o Ligado ao sistema
de vantagens (privilégios), está o sistema de sanções; estas são
definidas como conseqUência da desobediência às regras, ou pelo
fato do indivíduo não alcançar um determinado padrão de desempe
nhoo !.arte de tais sançõe!:?é ..i0rmada pela retirada temporária ou
permanente das vantagens, ou pela eliminação do direito de ten
~r consegui-las. Este processo de reciprocidade entre vantagens------------------------------------------------e sanções é que configura a organização como um sistema de me
diação.

Neste sentido, estamos inclinados a afirmar
que, a racionalidade (burocrática) da estrutura formal de uma
organização visa (embora não somente) a disciplina dos indiví
duos que compoem o seu grupo social. Entretanto, poder-se-ia afir
mar que, um sistema social tão racional como o que vem sendo des
crito, não existe na realidade, o que invalidaria nosso _ . .-raClOCl
nio. ~ interessante esclarecer, portanto, que a teoria da buro
cracia de Weber é construída a partir do T~po Ideal. Isto impli
ca uma construção conceitual realizada a partir de certos elemen
tos empíricos, que se agrupam logicamente em uma forma precisa e
consistente, porém de uma forma que, em sua pureza ideal, nunca
se encontra na realidade. ~ muito comum na literatura organiz~

(22) Ver FOUCAULT, ~tichel;op. cit., p. 138-140.
(23) Ver FOUCAULT, Michel; op. cito, p. 143 e sego
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cional encontrarmos autores(24) que restringem a leitura da teo
ria da burocracia de Weber a um tipo de sistema social rígido,
centralizado, com alto grau de formalização, e que por isso tor
na-se ineficiente. B~staria que o sistema social, ou determina
das de suas características, se afastasse um pouco do modelo \e
beriano, em direção, por exemplo, a estilos de administração des
centralizada, com relações informais fortalecidas, para deixar
de ser burocrático. No entanto, este tipo de argumento perde co~
sfst~ncia se atentarmos para o fa~o de que pequenas variações no
modelo Neberiano de organização burocritica, não retiram. o seu
caráter essencial: a racionalidade, que se tradui, basi~amente,
pela divisão do trabalho (horizontal e vertical) e pelo processo

!decis6rio, que se dá de cima pari baixo.

A racionalidade de urna estrutura burocritica
deve ser visualizada por uma perspectiva dialética: os press~'
postos de racionalidade da burocracia carregam determinadas con
tradições internas, cujos resultados, aparentemente, não dão con
ta de explicar a pr6pria racionalidade. Em outras palavras: os
processos burocráticos, que ensejam a efici~ncia, podem conduzir
a resultados indesejáveis, ou ate mesmo a pr6pria inefi~i~ncia.
Neste sentido, a estrutura de uma organização é formada por 1 pr~
cessos contradit6rios, porém complementares; enquanto alguns ini
bem,. outros facilitam a efici~ncia. Ambos se reforçam mutuamente
e são interdependentes. A nível geral, basta um exemplo para co~
figurar esta hip6tese: dentro da estrutura formal de qualquer o~
ganização existe a estrutura informal, ou organização informal,
que, ao mesmo tempo em que serve para defender os membros da or
ganização contra conseqU~ncias indesejáveis advindas da estrutu
ra formal ou de seu exterior, serve também corno reforço desta.

(24) Ver, dentre outros, PERROW, O1arles; "Análise Organizacional:um enfo
que 'socioI6gico",S. Paulo, Atlas, 1976, capo 3. Ver também TOOMPSON, Jarnes
D.; "DinâmicaOrganizacional:fundamentos sociológicosda teoria administra
tiva", S; Paulo, Mc Graw-Hill do Brasil, 1976, capo 1.
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A importância dos grupos informais e da estr~
tura informal (derivados das relações informais que ocorrem en
tre os membros de uma organização) foi reconhecida pela teoria
organizacional, de forma mais sistemática, a partir dos chamados
Estudos Hawthorne. Guerreiro Ramos sugere que um dos fatores de
terminantes na formulação teórica da Teoria das Organizações, tem

Mertoniana), caracterizado quand6 um fato inesperado e geralme~
te an~malo surge durante o processo de pesquisa e estimula a cu
riosidade do pesquisador, e o conduz, através de um atalho nao
premeditado, a uma hipótese nova: "A feliz descoberta casual no
campo da organização é bem exemplificada pelos chamados Estudos

!
Hawthorne. O propósito original dessa pesquisa era a avaliação
do efeito da claridade na produção do trabalhador. Numa primeira
tentativa, nenhuma relação importante foi encontrada entre as
duas variáveis. Esse resultado inesperado levou os pesquisadores
a procederem a uma completa investigação dos fatores da efici~n
cia, e o resultado disso foi a descoberta de que os sentimentos
e as relações informais entre os empregados, da mesma forma que
suas necessidades pessoais e condições sociais externas à orga
nização, têm influência sistemática sobre a produtividade,,(25).

Os resultados dos Estudos Hawthorne e de ou
tras pesquisas semelhantes formaram o alicerce básico de uma no
va corrente na teoria organizacional, comumente chamada Escola
de Relações Humanas, cujos postulados essenciais podem ser resu
midos nos seguintes itens: (1) o homem é um ser social que é mo
tivado, basicamente, pelas necessidades sociais; (2) o trabalho
perdeu seu sentido, depois de racionalizado, na medida em que
foi mecanizaao e as tarefas decompostas em suas partes mais ele
mentares, transformando o trabalhador em simples vigia de máqul
nas. Esse sentido deveria ser buscado nas relações sociais do

(25) GUERREIRO ~DS, Alberto; op. cit., p. 70.



trabalho; (3) o grupo de trabalho poderá exercer maior influên
cia sobre o comportamento do indivíduo do que os sistemas de nor
mas da organização: -(4) a supervisão sera mais eficiente na medi
da em que atentar para os aspectos de satisfação das necessida
des sociais dos subordinados; (5) a comunicação é um mecanismo
vital nas relações de trabalho. A organização deve manter adequ!
dos sistemas de comunicação, para auxiliar na manutenção' de um
elevado nível de moral do grupo.

A organização procura, através de mecanismos
formais e impessoais, tornar previsível o comportamento dos in
divíduos que dela participam. Esta previsibilidade implica em
uma ~eduç~o do ~omportamento individual aos padrões aceitos p~la

ção consiste em situar seus membros num ambiente psicológico
que condicione suas decisões aos objetivos da organização, e

lhes proporcione as informações necessárias para tomar correta
-, d . - " ( 2 6 ) . dmente essas eClsoes . Se conSl erarmos correta a hipótese
de que a realização de uma tarefa qualquer pode ser entendida co
mo o somatório de pequenas decisões, tomadas por quem a executa,
isto significa que o indivíduo deve tomar decisões tal como a or
ganização desejaria que ele decidisse. A organização, enquanto
sistema social racional, procura prever o comportamento de seus
membros através de normas formais, cuja aplicação deve-se dar,
preferentemente, de forma impessoal, de modo a evitar atitudes
como o nepotismo e o favoritismo, considerados, em princípio, co
mo irracionais pela organização.

Entretanto, por mais aperfeiçoado que seja o
sistema de normas, por mais padronizadas que sejam as operaçoes
e por mais eficiente que seja a estrutura de supervisão e coorde
nação, nunca é possível à organização prever e formalizar tudo.

(26) SIMJN, Herbert Ao; "Comportamentoadministrativo:estudo dos processos
decisórios nas organizaçõesadministrativas",R, de Janeiro, FGV,
1979, p , 820
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Existe sempre urna certa margem de imprevisibilidade do comport!
mento dos indivíduoso "Urna série de fenômenos sociais, pela sua
própria natureza, escapam à organização formal, e vão constituir
o que se convencionou chamar ohganizaç~o in60hmal (.c., A

nização informal é conseqU~ncia da impossibilidade pritica de se
bitolar completamente o comportamento humano, de fazer com que
os homens se portem estrita e exclusivamente de acordo com reg~
lamentos. A organização informal abrange todas as relações, to
das as normas, todos os valores e crenças não estabelecidos na
organização formal, e todo o comportamento correspondente que
não foi previsto,,(27).

A organização real apresenta diversas rela
- -çoes sociais que nao se acham especificadas no sistema formal de

autoridade e de comunicação, ou seja, a hacionalidade possui
seus limites, que, antes de significarem a obstaculização ao fun
cionamento da organização, permitem um razoivel equilíbrio entre
hacionalidade e ihhacionalidade. Não é possível pensar em urna or
ganização; por mais racional que ela seja, na qual parte das in
terações que ocorrem entre seus membros não sejam informais. Urna
relação de amizade ou de parentesco entre um engenheiro de produ
-çao e o presidente de urna empresa pode, por exemplo, gerar um

fluxo de comunicação não previsto pela hierarquia. Da mesma for
ma, um vice-presidente de produção pode conversar sobre os -neg~
cios da firma com opsicôlogo encarregado da seleção de pessoal,a
partir de relações que ambos mantenham em um grupo religioso
ou de esportes. Estes são apenas alguns exemplos dentre os mais
simples. Existe urna infinidade de outros que poderiam ser mencio
nados, no entanto, a nossa intenção é apenas configurar a exis
tência da informalidade dentro da estrutura formal da organiz!

çao.

(27) MJITA, Fernando C. Prestes & PEREIRA, Luiz Co Bresser; op, cit., p , 67.
Grifos no original.
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As relações sociais verificadas em uma organl
- -zaçao, que nao sao previstas em suas normas e regulamentos, con~

tituem, somadas, a organizaçio informal ou a estrutura infor
maIo Existem relações as mais variadas, como as de amizade e ini
mizade, simpatia e antipatia, amor e '6dio, conflito e coopera-
-çao, de liderança e subordinação, dentre outras, baseadas em nor

mas, valores e crenças compartilhados pelos membros, que se dis
tribuem pelos diversos grupos sociais que se formam dentro da or
ganizaçãoo A informalidade destas relações deve-se ao seu cara
ter (geralmente, por~m nio necessariamente) espont~neo e extra-
oficial. Elas traduzem a necessidade que o homem tem de conviver
com outras pessoas e repartir seus sentimentos, interesses, ati

i
tudes e valores, na medida em que o homem ~ um ser social. O ter
mo e~t~utu~a in6o~mal deve ser entendido como uma construção abs
trata, que não possui uma estrutura, pelo menos nos termos da ra
cionalidade da estrutura formal. A estrutura informal s6 existe
em funçio da existência da estrutura formal. A soma de ambas -e
que configura o sistema social.

Para MOTTA & PEREIRA, os grupos sociais infor
mais emergem dentro da organização quando as interações infor
mais entre um determinado número de indivíduos começam a se
tensificare ganham densidade(28). As interações informais são

in
as

mais variadas, desde o simples bate-papo durante o horário de
trabalho, aos lanches e refeições feitos em grupo, ã particip~
ção em jogos, excursões, encontros festivos etc.o Dois fatores
básicos provocam interações entre os membros de uma organização:
as características do trabalho executado e a existência de inte
resses comuns. Em razão do fator determinante das interações, p~
de-se identificar pelo menos dois tipos de grupos informais: o
primeiro ~ derivado das relações de trabalho; o segundo, da ne

(28) Ver MOTTA, Fernando C. Prestes & PEREIRA, Luiz C. Bresser, op. cito p.
73-740
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cessidade de seus membros satisfazerem interesses comuns especi
ficos, como a prática de esportes, o desenvolvimento de ativida
des artísticas, a troca de id~ias sobre os mais variados assun
tos, como política, sexo, literatura, artes, e aSSlm por diante.

Estes dois tipos de grupos informais possuem
suas funç6es especfficas, e ambos se complementam. Existem situ!
ç6es nas quais um mesmo grupo possui as duas caracterfsticas. Uma
equipe de vendedores de uma loja de departamentos que forme um
time de futebol, constitui, ao mesmo tempo, um grupo derivado
das relaç6es de trabalho, que atende a outros interesses especi
ficos (neste exemplo, a prática de um esporte).

Reduzindo as funç6es do grupo informal ã sua
expressa0 mais simples, pode-se afiimar que ele € um mecanismo
atrav~s do qual seus membros procuram atender suas necessidades,
o que não difere da função básica de qualquer outro grupo so
cial. De modo mais particular, satisfazer as necessidades dos
membros de um grupo informal implica em que o grupo atue para:

1. P~otege~ o~ memb~o~ do g~upo contra quai~
quer tipos de ameaças ou interferências vindas do exterior. As
modificaç6es em caracterfsticas t~cnicas do trabalho, por exem
pIo, que impliquem em desarticulação ou redução do número de mem
bros de um grupo, encontram resistência porque significam uma
ameaça a estabilidade das relaç6es sociais que ocorrem entre os
membros;

2. To~na~ o ambiente de ~~abalho mai~ ag~ad~

vel, atrav~s do desenvolvimento de atividades associativas e de
determinados tipos de relaç6es informais, que auxiliem na dimi
nuição da fadiga e da monotonia causadas pela racionalização do
trabalho, al~m de reduzir os nfveis de formalização e desperson!
lização para os quais tende a racionalidade da estrutura formal;

3. Mante~ o con~~ole ~ocial do~ memb~o~, pri~



cipalmente através de sanções sociais que visam tornar previsi
veis e adequados os comportamentos dos individuos, frente aos de
mais membros do grupo, para manter um padrão de produção e prod~
tividade que não se afaste de determinados níveis por ele acei
tos;

4. Sati~óaz~ neee~~~dade~ ~oe~a~~ dos mem
bros do grupo, como de aprovação, amizade, comunicação, ~tatu~.

As funções do grupo informal acima menciona
das não são exaustivas, e nem houve, de nossa parte, a preocup!
ção de explicá-las detalhadamente. O que é importante fixar -e
que a estrutura da organização, formada pelo conjunto das rela
çoes formais e das relações informais, ao mesmo ~empo em que pe~
mite to~na~ ôoeiai o ambiente de trabalho, atua como mecanismo
de socialização e controle social dos empregados, na medida em
que visa reduzir os comportamentos individuais a determinados
padrões socialmente aceitáveis pela organização./

3.2. As Priticas de Gestão d~ Pessoal
As práticas de gestão de pessoal constituem

os mecanismos operacionais para a socialização e o controle so
cial dos empregados. Elas se inserem dentro de um contexto malS
amplo do qual dependem. Este contexto compreende, dentre outros
fatores, a natureza dos objetivos organizacionais, o porte da or
ganização, sua idade, sua constituição jurídica. Além destes fa
tores de ordem estrutural, as práticas de gestão de pessoal _d~1
pendem também de fatores conjunturais, como a situação economl
co-financeira da organização em determinado momento. Estas piáti

cas se inscrevem dentro de uma política de pessoal que se multi
plica por vários métodos e momentos, envolvendo, dentre outras
instâncias e mecanismos, as técnicas de seleção, ajustamento,
treinamento, avaliação e controle.

A seleção dos futuros empregados, entre uma
quantidade sempre maior de candidatos a emprego, é um método uti
lizado com freqüência e como instrumento poderoso de socializa



ção. A aplicação de modernos testes psicológicos, associados a
entrevistas, visa eliminar os candidatos que, ~pesar de demons
trarem competência profissional, apresentam determinadas caracte
rísticas, como pouca flexibilidade, dificuldade de interação so

portãncia da seleção não reside no fato dela por si só constitu
cial, e outras, que possam ameaçar a estabilidade do grupo. A im/.-

ir-se em um mecanismo de socialização, porque, na verdade, ela
nao cumpre esta tarefa. O que ~ importante ser ressaltado ~ a---------~~~~~~~~~~~~~--sua força como processo que visa re]eltar para o trabalho elemen
tos que não tenham sido adequadamente socializados através de
outras instãncias, como a Família, a Escola etc .•

Após a seleção, segue-se um período de ajusta
mento, destinado a inserir o empregado no seu trabalho e no seu-----
grupo. Esta fase se dá normalmente atrav~s do aprendizado em ser
viço, isto ~, o empregado ajusta-se na medida em que aprende fa
zendo e interagindo com seus colegas. Isto não impede, no entan
to, que várias organizações modernas adotem seminários e treina
mentos especiais, destinados exclusivamente à inserção de novos
empregados em seu ambiente de trabalho. O ajustamento ocorre ta~
bém em outros instantes, como nos casos de promoção para outro
cargo com características diversas do anteriormente ocupado pelo
indivíduo, ou em caso de transferência de local de trabalho.
Nestas situações, o indivíduo é obrigado a reintegrar-se a novas
tarefas e a diferentes grupos sociais. A contribuição do ajust~
mento para a socialização dos empregados se refere à identifica
ção com os objetivos da organização e com os de interação social
a serem adotados.

Outra instância de socialização no trabalho ~
o treinamento. Este ~ utilizado para o desenvolvimento e aperfei
çoamento de habilidades necessárias ao desempenho da função.
Quando aplicado no desenvolvimento de habilidades t~cnicas (m~
neiras mais adequadas para execuçao das tarefas), o treinamento
facilita a mudança de comportamento em termos de atividades dire



tamente funcionaiso Existe outra esp~cie de treinamento utiliza
do por grande número de organizações, destinado a produzir nos
indivíduos a internalização de determinados comportamentos neces
s~rios ~ organização, que contribuem para a mudança da auto-ima
gem que fazem de si mesmos, para a criação de novos relacionamen
tos e novos valoreso Esta última esp~cie de treinamento ~
mente destinada aos ocupantes de funções gerenciais, que -sao
treinados sobre corno manda~ bem, como ~upe~vi~iona~ melho~ o
trabalho dos subordinadoso

Ainda dentre as pr~ticas de gestão de pes
soaI, temos a avaliação de desempenho. Esta, muito mais do que
uma for9a de socialização, ~ um mecanismo de controle social. O·- ,---
?istema de ayaJjação-aconselha~ento;Qu avaliação de desempenho ~
um dispositivo corrente nas organizações modernas e possui, em
princípio, a finalidade de avaliar de modo objetivo o m~rito do
empregado. A configuração da objetividade se d~ na medida em que
a avaliação compreende a ponderação de v~rios fatores, para os
quais são atribuídos notas ou conceitos por comissões especial
mente encarregadas de tal fim; ou pela comparação entre a avalia
ção feita pelo cheie e a auto-avaliação feita pelo subordinado.
Em algumas situações (geralmente nos casos de ocupantes de car
gos inferiores na hierarquia interna), esta objetividade fica
restrita ~ subjetividade do chefe, que avalia sozinho os m~ritos
do subordinado. De qualquer sorte, é preferível imaginarmos a
existência de v~rias combinações de m~todos de avaliação, do que
tentarmos dissertar sobre cada um deles.

A avaliação-aconselhamento é, geralmente, urna
oportunidade que o chefe tem de entrevistar os subordinados para
avaliar seu trabalho, registrar suas queixas e aspirações. Permi
te igualmente, a oportunidade de serem fixados objetivos e metas
para um período seguinte. Como mecanismo determinante das oport~
nidades de carreira do empregado, a avaliação ~ um sistema de-me
diação que concilia a satisfação do empregado (conselho) com a



sua submissão aos objetivos da organização (avaliação).

Os sistemas de controle, enquanto mecanismos
de gestão de pessoal, acompanham o empregado durante toda a sua
permanência na organizaçãoo Eles são dos mais variados tipos, c~
mo os orçamentos e relatórios de produção, os registros de comp~
recimentos e ausências, as anotações sobre os privil~gios conse
guidos e sanções aplicadas, e os sistemas de informação gere~
cialo At~ mesmo o sistema de avaliação de desempenho que descre
vemos no item anterior, ~ um eficiente mecanismo de controle. A

-natureza e a intensidade com que sao aplicados os sistemas de
controle, estão relacionadas com as características tecnológicas
das ~arefas desepvolvidas.e com a posição ocupada pelo, indivÍ
duo, em termos da parcela de poder que ~ dada ao cargo.·O impa~
to dos sistemas de controle implica em alto nível de controle so
cial dos indivíduos na organização, na medida em que eles sao
concebidos de forma autorit~ria e impessoal, com um grau de gen~
ralização que dificilmente prevê situações particulares. A rlg~
dez dos sistemas de controle ~ responsável, em grande parte, p~
la resistência dos empregados a determinadas normas da organiz~
çao.

Em resumo, poderíamos afirmar que, as práti
cas de gestão de pessoal adotadas pelas organizações, que In
cluem outros processos al~m dos que acabamos de mencionar, como
as reuniões, seminários, encontros e viagens, constituem parte
da política de pessoal, que, juntamente com o sistema de vanta
gens e sanções, visa manter a carreira do indivíduo. A manuten
ção da carreira ~ uma canalização de energias. A carreira é um
elemento central nas relações entre o indivíduo e a organização.-- .-

O espírito de competição criado pelas o~ortunidades de carreira,
implica na individualização, através da fixação de objetivos in
dividuais e do reforço da neç~ssidade de cada um melhorar a sua
performance individual. Esta individualização, que à primeira



v ista pode p arecer um ob stácuIo ao con troIe sociaI, é, na ve r.sla
de, uma forma de reforço, já que, se não chega a impedir, pelo

~.~------~----~------------------~---. menos obstaculiza a formaçao de uma c~nsci~ncia coletiva contrá
...
ria aos objetivos organizacionais.

3.3.1r Sistema de comunica~ei:Administrati~

o sistema de comunicações de uma . -organlzaçao
\ ~formal é, em grande parte, responsavel pelo aprendizado do pa,pel

que cabe a cada individuo desempenhar, enquanto membro de um
sistema social específico, formado pelo grupo de trabalho. Esta
premissa possui uma validade mais ou menos 6bvia para um nível
mais amplo da sociedade. Com isto queremos dizer que, o proccs--so de comunicação possui1grande influ~ncia no aprendizado de c~...
da papel social, entendido como uma construção de significados
compartilhados e aprendidos, por meio dos quais o indivíduo .~

e

capaz de assumir formas persistentes e reconhecidas de interação
com outros. Neste sentido, o processo de comunicação que se de

~nvolve no ambiente de trabalho, é, apenas, uma. reprodução mi
niaturizada de um conjunto maior de significados contruídos so
cialmente.

A comunicação tanto pode ser definida, numa
expressa0 mais simples, como uma nOhma de intehação enthe dua.6

ou mai.6 pe.6.6oa.6, ou como um meQani.6mo de Qonthole .6oQial. A in
serção do indivíduo na sociedade se dá através da comunicação. A
forma como acontece esta inserção é que determina o grau de con
trole social. Segundo GROSSBERG & CHRISTIANS, a linguagem e o
processo de comunicação que a acompanha, são responsáveis pela
construção, articulação e desenvolvimento dos significados da vi
da humana, na medida em que estes são hist6ricos e a história faz
parte da compreensão dos movimentos sociais, que sao afetados pe
lo processo de comunicação. No processo de comunicação do nosso
cotidiano, n6s nao reproduzimos uma nova realidade, mas o real
como verdadeiro; é como se a comunicação existisse para reprod~
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zlr uma realidade que é, apenas, o real daqueles que produzem e
controlam o processo de comunicação na sociedade(29). Na medida
em que o processo de comunicação reproduz o real como verdadei
ro, serve como uma forma de reforço ou manutenção da estrutura
social, isto é, o conteúdo da comunicação está relacionado com
as relações sociais e com a estrutura social que delas deriva.

Se tomarmos _como ob jeto de an â lise um uni ve r
50 mais reduzido, como~ o caso de uma organização formal, -nao
~ difícil verificarmos que, também neste caso, a comunicação po~
sui papel semelhante, ou seja, ela se destina a reproduzir e
restituir as formas, a hierarquia interna e a cultura da organ!
zaçio, o que, em síntese, significa que a comunicação reproduz e.; . I

reforça a estrutura da organização. Quando SIMON define a comuni
cação nas organizações como "o processo mediante o qual as pre
missas decis6rias são transmitidas de um membro da organização
para outro,,(30), está sugerindo que a comunicação organizacional
se dá no sentido vertical e descendente, como forma da organiz~
ção influenciar o comportamento dos seus membros.

Na mesma linha de raciocínio de SIMON, CHAM
PION entende que "as redes de comunicação formal reforçam ou dão
grande apoio à estrutura organizacional e à hierarquia de poder
existentes. A transmissão de informação para todos os pontos de
uma organização, geralmente, é caracterizada como vertical e des
cendente. O padrão típico é que as pessoas em posição superior
transmitam informação ao pessoal subordinado habitualmente sob
seu controle direto na hierarquia de pOder,,(31). Quando SIMON e
CHAMPION sugerem que o padrão típico é a comunicação vertical e
descendente, eles não excluem a possibilidade de ocorrer a comu
nicação paralela (horizontal) e a vertical ascendente. Muito p~

(29) Ver GROSSBERG, Lawrence & GIRISTIANS,Clifford G.; ''Hermeneuticsand the
study of communication",mimeo, University of Illinois, 1978.

(30) SH'K)N,Herbert Ao; op, cit., p, l6l.
(31) CHAMPION, Dean Jo; op. cito, p , 168.



lo contririo, ambos entendem que o processo de comunicação na or
ganização é algo bastante complexo, compreendendo uma rede com
posta de fluxos de informação em virios sentidos, cuja l6gica
tanto pode eitar associada a crit~rios previamente determinados
(comunicaç6es formais) como a atitudes espontaneas dos indi í
duos (comunicaç6es informais). No entanto, eles concordam em um
ponto essencial; as redes de comunicação_que se estabelecem numa
organização subordinam-se, sempre, à l6gica da hierarquia do PQ
der.

sistema do sistema de comunicaç6es da organização, compreendem,
para os efei tos deste trabalhp, todos os [ve i cu los de comunicação
formalmente instituídos pela organização para conduzir informa
çoes de seu interesse, em função dos objetivos a serem .a l c an ç a

dos. A opinião de REDFIELD é que "para conseguir que um trabalho
seja executado, os administradores devem dar ordens e transmi
tir, para baixo, algumas informaç6es de uso geral. Ji que a com
preensão e a aceitação não são garantidas, quem dá ordens deve
tornar sua comunicação tão eficaz quanto possível. Em sua comuni
cação descendente, os administradores usam mensagens individuais,
circulares e boletins, manual do empregado e outros tipos de ma
nuais, publicaç6es para empregados, e uma quantidade de outros
veículos. Cada veículo tem uma potencialidade especial, mas to
dos eles estão inter-relacionados,,(32). Com esta colocação, RED
FIELD sugere que o pressuposto de tornar a comunicação organiz~
cional mais eficaz ~ a razão da manutenção de um sistema de comu
nicaç6es administrativas.

o jornal interno, ou publicação para empreg~

(32) REDFIELD, Charles E.; "Comunicaç6esadministrativas",FGV, R. de Janei
ro, 1967, p , 49.
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dos, ou publicação interna(33) , objeto de nossa pesquisa, é um
dentre os vefculos de comunicação que compoem o sistema de comu
nicações administrativas. O desenvolvimento da sociedade determi
na os padrões e mecanismos de comunicação a serem utili:ados p~
las organizações, especialmente as organizações econ6mjcas. Ao
mesmo tempo em que surgiram os manuais, folhetos, cartazes, ca
t~logos e outros vefculos de comunicação, destinados a promover,
perante o p~blico externo, os produtos e (ou) serviços ofereci
dos, apareceram também os jornais destinados aos empregados, co
mo forma de aproximá-los uns dos outros e fazê-los conhecer me
lhor a organização. O jornal interno é mantido em função de uma
crença em sua eficiência, no sentido de que ele contribui, dire
ta ou indiretamente, para que os objetivos da organização sejam
alcançados. Utilizamos o v6cábulo CRENÇA em razão do tom do dis
curso dos que defendem a validade do jornal interno: ele se cons
titui em um lnve~tlmento e não em uma despesa. g um investimen
to, no entanto, com características especiais, já que, a exemplo
de outros, feitos em atividades como Treinamento de Pessoal e Re
lações P~blicas, seus retornos não são mensuráveis, pelo menos
no sentido econ6nico-financeiro.

Aliás, se tomarmos como medida de eficiência
do jornal interno o seu fndice de leitura, é interessante verifi
car a constatação de Ecléia Bosi sobre o assunto. Em um estudo

(33) Existem diversos nomes para configurar o mesmo veículo de comunicação,
desde "house-organ" (termo alienígena), até jornal de empresa, jornal inte!,
no, publicação empresarial, publicação para empregados, jornal e revista de
empresa, e diversos outros. O professor Gaudêncio Torquato utiliza boa par
te de sua tese de doutoramento e de outros trabalhos nesta discussão semântI
ca, sem, contudo, chegar a convencer sobre a superioridade de quaisquer dos
termos sobre os demais. Ver TORQUATO RECD, Francisco G.; "A Comunicação na
empresa e o Jornalismo Empresarial: visão crítica e tentativa de elaboração
de um modelo para publicações internas", tese de doutoramento, ECA-USP, S.
Paulo, 1973, p. 41-45. Ver também TORQUA'IDRECD, Francisco G.; "Jornalismo
empresarial: lições da exper.ienc.ia", cadernos PROAL, n? 4. S. Paulo. Sem des
prezar a validade da discussão semântica em torno do assunto, 0Etamos pelo
termo "jornal interno", independentemente de que sua configuraçao técnica se
apresente na forma de jornal ou revista. O que é importante é a lóg~ca que
o explica, ou seja, seus objetivos.
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sobre hábitos de leitura de operárias em uma fábrica da perif~
ria de são Paulo, após constatar que, apenas 15,4% das entrevis
tadas possuíam o hábito de ler jornais semanalmente, e so 31,6%
os liam mensalmente, OS dados de sua pesquisa sugerem que:

... "Embora o jornal preferido seja A. F(;~Clla de.

S~o Paulo, o mais lido habitualmente € o da fábrica, dis
tribuído gratuitamente no local de trabalho. O jornalzi.
nho € publicado semanalmente pelo setor de serviço so
cial, com destinação evidente ao pessoal da administração
e burocracia. A primeira página traz notícias sobre tea
tro, em geral peças de nível alto. Depois, algumas notí
cias culturais (arte, vida de escritores), piadas em qU!
drinhos, palavras cruzadas,. conselhos dpm€sticos( ...) con
forme as entrevistadas, a operária se sente atraída pela

~ .seçao de poesias, de pensamentos e maX1mas, de conselhos
para o lar C ••• ) o jornal da fábrica € muito procurado
C ••• ) g um exemplo V1VO de como um jornal de fábrica tem
penetração e aceitação, podendo ser usado didaticamente
com proveito se atentasse mais para as condições do desti

~. (34)natar10" .

Independentemente dos crit€rios de julgamento
sobre a eficiência do jornal interno, o fato € que ele existe e

€ utilizado por grande quantidade de organizações privadas e
blicas. Segundo POITOU(35) , apesar de ter sido desenvolvido
utilizado em escala mais ampla após a Segunda Guerra Mundial,
jornal interno possui antecedentes de mais de um s€culo. Para

~pu
e

o

o

autor, ele está relacionado, por um lado, com o crescimento e de
senvolvimento das grandes indGstrias, notadamente a partir do
princípio do s€culo XX, e, por outro lado, com a progressiva

(34) BOSI, Ecl€a; "Cultura de massa e cultura popular: leituras de oper!
rias", Petrópolis,Vozes, 1973, p. 136.

(35) POITOU, Jean-Claude; "La presse patronale dans la grande entreprise",em
bconomie et Politique, Paris, n9 206, septembre, 1971, p.111-129.
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conscientização de classe por parte dos trabalhadores. As novas
caracterfsticas tecno16gicas do trabalho e as novas dimensões
das empresas produziram profundas modificações nas relações de
trabalho. Dentre outros mecanismos, o jornal interno aparece co
mo um meio de superar as dificuldades ideológicas e psicológicas
criadas pela industrialização. Nesta primeira etapa (infcio do
século XX), a linha editorial procurou explorar basicamente
tr~s grandes temas:

a. o que deve fazer e como deve trabalhar o
bom e.mpfl.e.gado;

b. lembrar aos empregados e constientizi-los
da valor das realizações pate.hnali6ta6 da
empresa;

c. a justificação do Taylorismo(36) como a me
lhor forma de produção.

Com o advento da Escola de Relações Humanas,
enquanto corrente te6rica da teoria organizacional, e, principal
mente ap6s a 2a. Guerra Mundial, os incentivos e métodos de moti
vaçao no trabalho, antes notadamente econõmicos, começaram a se
diversificar, com ~nfase nos aspectos assistenciais e sociais,
passando os jornais internos a conter uma linha editorial um po~
co diferente. Passaram a privilegiar reportagens sobre a
lia, a legislação vigente, aspectos sociais, informações

famf
.sobre

(36) Taylorismo é uma eÀ~ressão que procura refletir a ideologia da chamada
Escola da AruninistraçãoCientífica, que deu origem ã teoria administrativa.
Os estudos de Taylor (daí a eÀ~ressão Taylorismo), tinham por base a divisão
mecânica do trabalho, a partir do pressuposto de que há -6e.mpfLe.wna me.lhoJr.
mal1wa para se executar lD11atarefa. Ver TAYLOR, Frederick W. ; "Princípios
de administração cient.i f ica" , S. Paulo, Atlas, 1966. TRAGTENBERG, ao comen
tar a lógica do método Taylor diz: "cada operação é decomposta em temp06 e.-te
me.n.tMe.6; auxiliado pelo cronõmetro, Taylor determina o tempo médio para ca
da elemento de base do trabalho, com a finalidade messiânica de evitar o
maior dos pecados - a perda de tempo. A finalidade maior do sistema é educa
tiva e se manifesta pela intensificação do ritmo de trabalho". TRAGTHmERG~
Maurício; "Burocracia e Ideologia", S. Paulo, Átié:a,1980, p. 74. Grifos no
original.
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as atividades desenvolvidas etc,.

Não é difícil associar o crescimento dos jO!
nais internos com as formulaç6es te6ricas da Escola de Relaç6es
Humanas. Em primeiro lugar, porque um dos postulados da referida
corrente te6rica entende a comunicação como um mecanismo deter
minante do nível de moral do grupo de trabalho, principalmente
como forma do empregado saber o ~o~qu~ do seu trabalho, para co
nhecer melhor a organização onde trabalha e seus colegas. Em se
gundo lugar, constata-se pelos dados da tabela abaixo, um aumen
to bastante significativo, no período compreendido entre 1939 e
1967, do numero de jornais internos em quatro países industriall
~ados (a dé~ada de 1~40 coincide com a 2a. Gue~ra Mpndial e com
o período em que se inicia a siste~atização das id~ias em torno
dos postulados da Escola de Relaç6es Humanas).

TABELA 1

CRESCH.fENTOl DO JORNAL IiNTEIL~O (1939·- 1967)

ATÉ 1939 EM 1967
PA!SES

N9 DE JORNAIS N9 DE JORNAIS TIRAGEM
(1000)

U.S.A. 350 12.000 350.000
JAPÃO 070 3.000 100.000
GRÃ BRETANHA - -- 2.000 17.000
FRANÇA 020 360 2.000

FONTE: POITOU, Jean-Claude; op. cit.; p. 112.

Nesse sentido, o jornal interno teria como
função principal auxiliar na manutenção de um elevado nível de
moral do grupo, isto é, integrar os empregados através da comunl

-caça0. HEUSSER entende como principais objetivos do jornal inter
no, os seguintes: (1) Familiarizar os empregados com as
ç6es de trabalho e mostrar que a companhia é um bom lugar

condi
para
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trabalhar; (2) Criar um sentimento de família entre os empreg~
dos, ajudá-los a se familiarizarem com seu lugar na . -organlzaçao
e mostrar-lhes as vantagens de um longo serviço na companhia;
(3) Promover a redução de acidentes e desperdício, e aumentar a
produtividade; (4) Responder ~s perguntas dos empregados e for
necer-lhes informações antecipadas sobre os planos e política da
administração; (5) Tornar claro para os empregados, para suas
famílias e para a comunidade, que a companhia~, coletivamente,
um bom cidadão e uma vantagem para a 10calidade(37). Traduzindo
estes objetivos em uma expressão mais simples, poder-se-ia dizer
que o jornal interno se propõe a atuar no processo de socializa
ção dos empregados, criando ~ma determinada imagem da organiz;
çao, que consiga identi~icar os empregados com seus objetivos.

, ,

A necessidade de construção e manutenção de
uma determinada imagem da organização está associada às signifi
cativas modificações introduzidas nos m~todos e t~cnicas utiliza
dos para a concorrência, em razão do desenvolvimento e crescimen
to das organizações modernas, especialmente as empresas. Esta -e
uma das razões do surgimento e expansão de novas áreas de conhe
cimento, como ~ o caso das Relações Públicas dentro da já compl~
xa estrutura da divisão do trabalho da sociedade contemporânea.
COHEN & GSCHWIND entendem que "o objetivo básico das Relações P~
blicas é manter e desenvolver, por todos os meios possíveis, uma
certa imagem da empresa,,(38). Os referidos autores situam as Re
lações Públicas dentro de um contexto mais amplo da empresa, ou
no seu plano de mahketing, e mencionam o jornal interno como um
dos mecanismos utilizados pelas Relações PÚblicas(39).

(37) Ver HEUSSER, Audrey E.; "Publicações para empregados", em REDFIELD, Char
les E.; op. cit., p. 127-128.

(38) COHEN, Maurice & GSO-IWIND,Patrick; "L'image de marque de l'entreprise",
Les Editions D'Organisation, Paris, 1971, p , 41.

(39) O jornal D1terno é mencionado como mecanismo de Relações Públicas por vá
rios autores. Ver, por exemplo CANFIELD, Bertrand R; "Relações Públicas", S:-
Paulo, Pioneira, 1970, vol. 1, p. 102 e 103.
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Se aceitarmos como v~lida a hip6tese de COHE~
& GSCHWIND, no sentido de que cabe ~s Relaç6es PGblicas desenvol
ver e manter uma certa imagem da empresa, a simples constatRção
da exist~ncia de unidades de Relaç6es PGblicas (inclusive com as
varIaçoes sem~nticas que o nome suporta) em organizaç6es t~o di
ferentes, como um Departamento de Imposto de Renda, uma Univers!
dade ou uma Empresa, nos permite ,generalizar a preocupaçao com a
imagem para as organizaç6es em geral. A imagem deve conseguir
transmitir aos diversos pGblicos da organização a sensação de
que estão em contato com uma organização din~mica e segura, que
oferece produtos e (ou) serviços com padr6es de qualidade sup~
rior~s aos de seus pares. Esta ~nlagem de excel~ncia € construí

i

,da segundo os produtos ou servIços que são oferecidos, e e dire
cionada tanto ao pGblico externo como ao interno. são varIas as
áreas de conhecimento que concorrem (trabalham) para atingi-la:
mercadologia, psicologia, sociologia, relações pGblicas etc.,
que atuam de forma interdependente, para criar a imagem de uma
organização din~mica, sólida e poderosa e que:

• se preocupa com os produtos e servIços que
oferece a seus clientes;

• ~ fundamental ao desenvolvimento econ6mico
e social;
produz com níveis de qualidade superiores
aos dos seus concorrentes;

• valoriza seus recursos humanos;
• trata seus empregados sem discriminação de

qualquer natureza, e lhes oferece mGltiplas
oportunidades de realização profissional e
social.

o raciocínio at~ aqui desenvolvido nos leva a
refletir sobre o grau de interdepend~ncia existente entre as
três variáveis (estrutura organizacional, práticas de gestão de
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pessoal e o sistema de comunicações administrativas), que suger~
mos como as mais importantes para manutenção do equilíbrio so
cial nas organizações formais. Definimos estrutura organizaciQ
nal, no ~mbito desta dissertação, como o conjunto de fatores e
requisitos que determina a forma e a natureza das relações que
ocorrem entre os membros de uma organização. Isto significa que,
a estrutura ~ respons~vel pela definição dos pap~is dos indiví
duos, enquanto membros da organização. Se a estrutura pode ser
assim entendida, parece 6bvio que ela inclui as outras duas va
ri~veis (pr~ticas de gestão de pessoal e o sistema de comunica
ções administrativas) o que nos leva a concluir que a estrutura
de uma organi~ação ~ que ,determina os graus e as formas de socia

1 l . . I _1

lização e controle social dos seus empregados.

Esta colocação deve ser entendida com certa
reserva. A estrutura varia de organização para organização, nao
sendo possível encontrar duas organizações com estruturas iguais,
mesmo que ambas possuam tecnologia e tamanhos similares, e os
mesmos objetivos explícitos. Uma organização compreende uma con
figuração de forças sociais, econômicas, psicol6gicas e ideol6gl
cas, em constante interação e ajustamento. Apesar das variações
estruturais, as organizações devem, para conseguir o equilíbrio
social, manter uma l6gica de funcionamento semelhante ã vigente
na sociedade na qual elas se inserem. Neste sentido, a
ra das organizações ~, apenas, um reflexo das relações sociais e

estrutu

da estrutura social que delas deriva, dentro de uma formação so
cial específica.

Por último, ~ interessante recuperarmos o sen
tido da expressa0 Equ~lZb~~o SOQ~al, nos termos em que está sen
do usada nesta dissertação. ~ difícil definir o que corresponde
a um estado de equilíbrio social em uma organização. Da mesma
forma que no nível da sociedade, a socialização nunca ~
ta, ela ~ incompleta tamb~m, no ambiente de trabalho. Há

compl~
pr~
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cessos de adaptação dos indivíduos às organizações e destas aos
indivíduos. Se as organizações utilizam os indivíduos para alcan
çar seus objetivos, estes também as utilizam para alcançar obj~
tivos pessoais, de sobreviv~ncia, de 6tatu6 etc. Na m di da em
que o indivíduo for investido de uma parcela maior de oder, prQ
curari exercer influ~ncia sobre a organização, com o objetive de
obter satisfação pes~oal adicional. A interação indi,íduo-organ!
zação comporta, portanto, um EqullZb~lo de I/lte~e6~e6, direta
mente proporcional à parcela de autoridade que uma das partes
consiga exercer sobre a outra. Quando este equilíbrio de inte
rcsses permite a sobreviv~ncia da organiza~ão, pode-se dizer
que os seus membros ~ncontram-se em estado de equilíbrio social.

" '



CAPITULO 11

OS ESTUDOS DE C~SOS

"O home.m I'zão pode. v Lv en: en tn e a.6 c. 0-<"

.6a.6 .6e.m nOftmu.taft idéia.6 a fte..6pe.i.to d e.t.o:«, e.

fte.gu.ta .6ua c.ondu.ta de. acoftdo com .tai.6 id~ia6.

Ma.6 de.vido a e.6.tafte.m a.6 noç~e.6 mai.6 rft~xima.6

de. n~.6 e. mai.6 ao 1'10.6.60a.tcanc.e. do que. a.6 fte.a

Lidade..6 a que. c.Oftfte..6ponde.m, .te.nde.mo.6 I'La.tL~fta.t

me.n.te. pafta .6ub.6.ti.tuift pOft e..ta.6 e.sto s úLtima.6,

.tftan.66oftma~do-a.6 na pft~pftia ma.te.ftia de. nO.6~a.6
I
I

e s p e. c. u.ta ç ~ e s " .

(tmi.t e. VUft fz h e.im J

A expressa0 e..6.tudo de. c.a.6O.6 significa, no co~

texto deste trabalho, a apresentaçlio das organizaç6es e respecti
vos jornais que compreendem a amostra utilizada nesta pesquisa.
Inclui tamb~m, de outro lado, a comparaçlio entre os objetivos
explicitos dos jornais estudados e o contefido das suas informa
ç6es, além da tentativa de oferecer subsidios, com base nos ca
sos apresentados, ao processo de compreenslio da lógica que expli
ca a manutençlio de um jornal por grande parte das . -organlzaçoes

formais.

1. A »nOSTP~ DE ((J)RGA..I'\'I ZAÇ(QiES

Apesar de nlio ter havido nenhuma in.te.nc.iona

.tidade., a escolha da amostra de organizaç6es que serviu de base
à pesquisa, nlio seguiu um rigoroso caminho estatistico do
teio aleatório, muito embora tenhamos feito contato com um

sor
-nume

to de organizações bem superior à quantidade apresentada. A sele
çlio obedeceu determinados critérios que poderiam ser resumidos

da seguinte forma:
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- a amostra deveria conter, no mínimo, quatro
organizações, para proporcionar um razoável
grau de generalização aos resultados da pe~
quisa;

- as organizações deveriam possuir vari~ncias
em certas características estruturais, como
a natureza da a~ividade, tamanho, área ge~
gráfica de atuação, grau de complexidade
etc.;

- as organizações deveriam possuir jornais ln
ternos destinados aos empregados, e autori
zar o desenvolvi~ento da pesquisa em suas
tr~s fase~: leitura dos jornais, entrevis
tas com os editores e aplicação de questi~
nários a empregados;

cada organização deveria possuir uma ~uftu

~a p~~p~ia, isto ~, possuir seus símbolos,
valores, normas de conduta e padrões de in
teração devidamente institucionalizados. Co
mo não nos fosse possível conhecer esta va
riável antecipadamente, fixamos como deter
minante da cultura a idade organizacional.
Estimamos que uma idade mínima de 10 anos
seria razoável para a formação de uma cultu
ra pela organização.

Com base nos critérios acima, chegamos as se
guintes organizações:

a. COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS - COBAL. Empresa Pública,
vinculada ao Minist~rio da Agricultura, integrante do sistena na
cional de abastecimento montado pelo Governo Federal. Al~m de
comercializar, no atacado e varejo, gêneros alimentícios e ou
tros produtos de primeira necessidade, a COBAL atua tamb~m como
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orgao de con t roLe de preços, através da formação de estoques re
guladores. Funciona corno urna espécie de holding, corno associada
de governos estaduais e municipais, para manutenção das respect!
vas Cent~ai~ de Aba~tecimento. A ~rea de atuação da COBAL esten
de-se também a urna ampla rede de pequenos varejistas, através de

- .convenlOS para comercialização de determinados produtos que po~
suem marca registrada pela Empresa. Fundada em 1962, a COBAl tem
no momento, 19 anos, atua praticamente em todo o territ6rio na
cional e possui cerca de 9.000 empregados. Sua sede localiza-se
em Brasília-DF, Publica o jornal FEIRA LIVRE.

b. TELECOMUNICAÇVES DE BRAS7LIA S/A - TELEBRAS1LIA. Empresa p~
blica, com sede em Brasília-DF. Ihtegra o si~tema brasileiro de
telecomunicações, comosubsidi~ria da TELEBRÁS. Presta o serviço
p~blicode telefonia para o Distrito Federal e algumas cidades
de Minas Gerais e Goiás. Fundada em 1965, a TELEBRASILIA tem,
atualmente, mais de 17 anos e surgiu da transformação do antigo
Departamento de Telefones Urbanos e Interurbanos-DTUI do Distri
to Federal, em empresa p~blica. Se computarmos o período de exis
tência do antigo DTUI, a ampresa tem cerca de 25 anos de idade.
Do ponto de vista jurídico-formal, a empresa explora urna ativida
de típica de Segurança Nacional. Possui atualmente cerca de
2.500 empregados. CONTATO é o nome do seu jornal interno.

c. ONOGÃS S/A - Com~~cio e Indú~~ia. Empresa privada, atua nos
ramos de comercialização de m6veis e eletrodomésticos e engarr!
famento e venda de g~sliquefeito de petr6leo. Fundada em 1950,

a ONOGÁS tem, atualmente, 31 anos, e atua em quatro Estados:
Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal, Possui mais
de 1.500 empregados. Apesar de constituída legalmente sob a for
ma de sociedade anônima, seus proprietários são facilmente iden
tificáveis, já que, praticamente a totalid~de de suas ações e
postos de direção encontram-se nas maos de urna família. A matriz
está localizada em Anápolis-GO. Publica o jornal ONOTTcIAS.
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d. DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL DO SERVIÇO NACIONAL

DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DF. Trata-se de uma Agência
de formação profissional, que objetiva formar mão-de-obra esp~
cializada para a indfistria. O SENAI-DF, enquanto organizaçãQ con
trolada pela Federação das Indfistrias de Brasília, faz parte do
Si~t~na SENAI do País e integra o modelo corporativista da org~
nização sindical do Brasil. Pode ,também ser caracterizado como
uma E~cala T~cniQa, ji que os treinamentos por ele oferecidos v!
sam desenvolver e(ou) aperfeiçoar habilidades específicas neces
siri as ao desempenho de ocupações técnicas de nível médio. Funda
do em 1974, o SENAI-DF possui, atualmente, cerca de 220 empreg~
dos e tem 08 anos de idade (1). Publica o jornal O CRITICUBO.

3.' Um Ban.co pn.i.v o.do, formado por, capi tal nacional, para o qual
atribuímos o nome de c6digo XPTO (2), com matriz em São Paulo-SR
Lidera e integra um complexo de cerca de quarenta empresas, que
atuam em diversos ramos, notadamente no setor de serviços, for
mando uma especie de conglomerado, ou um grupo financeiro, como
são denominadas as grandes organizaçoes bancárias contemporânea~
A exemplo do que ocorre com outros grandes grupos privados naci~
nais, apesar de ser uma sociedade anonima, o controle . ....aClonarlO
do XPTO é mantido por uma família. Fundado hi mais de 50 anos, o
XPTO atua hoje em todo o territ6rio nacional e outros vinte •.pa.::

...ses estrangeiros. Possui cerca de 30.000 empregados e e, atüal
mente, um dentre os cinco maiores grupos financeiros privados do
país. O seu jornal interno possui o mesmo nome de c6digo: XPTO.

(1) Apesar do SENAI-DFnão possuir a idade mínima de 10 anos, fixada como
tério básico de determinação da amostra, já conta com uma cultura que lhe
peculiar, inclusive como unidade integrantede uma corporação com 40 anos
existência.
(2) O cÓdigo substitui o nome real, em razão do Banco não ter autorizado a ci
tação do seu nome e do seu respectivo jornal na dissertação.

cri--e
de
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2. OS JO 'AIS PESQUISADOS

Apesay de pequenas varlaçoes no tamanho, to
dos os joynais utilizados na pesqui~a possuem o formato de tab16i
de, equivalente a ceyca da metade do tamanho de um jornal
~tandahd. Algumas de suas características t6cnicas existentes em
agosto de 1981 (d~ta-base da pesquisa) são apresentadas na tabe
la 2, a seguir:

,TABELA '2

DADOS TEcNICOS DOS JORNAIS PESQUISADOS

ORGl\NIZAÇÁO NOME DO PERIODICI N9 DE TN-1ANHO N9 DE
HA.NTENEDORA JORNAL DADE' EXEMPL. (em) PÁGINAS

COBAL FEIRA LIVRE Mensal 21.000 29 x 38 16
TELEBRASILIA CONTA1D Semanal 2.000 29 x 38 04
ONOGÂS ONOTlCIAS Irregular 2.000 29 x 39 08
SENAI-DF O CRITICUBO Bimensal 400 21 x 30 12
XPTO XP1D Mensal 21.000 22 x 31 16

NOTAS: L O joynal ONOT!CIAS, apesar de instituído paya uma -p~riodicidade bimensal, apyesentou apenas quatro nume
YOS no período de junho de 1980 (primeiro nfimero -p~
blicado) a agosto de 1981;

2. dos cinco jornais, apenas dois são impyessos em mais
de uma cor: o FEIRA LIVRE, com três cores na capa e
contracapa e uma cor nas demais páginas, e o XPTO, com
duas cores na capa e uma cor nas demais páginas.

Fizemos a leitura da totalidade das edições
dos jornais FEIRA LIVRE, CONTATO, ONOTIcIAS e O CRITICUBO, todos
com at6 quatyo anos de existência. Optamos pela leitura do prl
meiyo exemplay e de 02 exemplares de cada ano, do jornal XPTO,
editado há cerca de 27 anos, cuja escolha foi feita atrav6s de
sorteios aleat6riris, totalizando 55 edições. A inclusão do prl
meiro nfirneronaquela leitura está relacionada com a preocupaçao
de verificarmos, do ponto de vista foymal (pela mensagem irnpre~
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sal, quais os objetivos e funç6~s do jornal interno.

Esta fase de leitura dos jornais teve como fi
nalidades principais proporcionar: (1) uma visão de cada jornal
pesquisado e suas transformações ao longo do tempo~ (2) a identi
ficação de determinados temas ou assuntos ~oelallzante~ que sao
tratados pelos jornais internos; (3) um melhor conhecimento do
objeto da pesquisa, com vistas a proporcionar condiç6es para o
planejamento dos demais instrumentos (roteiro de entrevista e mo
delo de questionário) necessários ao desenvolvimento das etapas
subseqUentes do trabalho.

2.1. Jornal Feira L'ivre

A sua primeira edição data de dezembro de
1977. Tem, portanto, 4 anos. a FEIRA LIVRE iniciou como of1.gao de
eomunleac~o da COBAL. Sua edição de lançamento não deixa transp!
recer de forma muito clara quais seriam seus objetivos. a edito
rial do seu primeiro número (assinado pelo Presidente da Empr~
sal, deixa perceber que o jornal seria um novo órgão de comunic!
ção da direção para os empregados, uma vez que a mensagem do Pre

I
sidente está centrada na preocupação de informá-los sobre as
grandes realizaç6es da empresa em termos de seus objetivos, além
dos programas implantados internamente com vistas a seus recur
sos humanos. Em editoriais de ed i ç ô es seguintes, O' responsável
pelo jornal coloca-o como um instrumento de união da grande fami
lia formada pelos empregados da CaBAL, ou como um meio de com~ni
cação da direção para os órgãos subordinados e vice-versa, e em
todos os sentidos possíveis, "já que o processo de . -comunlcaçao
na empresa, se bem conduzido, permite ao empregado, além de co
nhecer o seu papel enquanto membro da empresa, entender também o
papel desta no contexto da sociedade".

Não nos foi possível identificar, com um ra
zoãvel grau de confiança, como surgiu a idéia de um jornal inter
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no na COBAL. O seu atual editor-chefe declarou, quanto entrevis
tado (3), ter tomado conhecimento, atrav~s de contatos informai~
de que teria havido uma sugestão da FAO-Organização das Nações
Unidas para a Agricul tura e Alimen.tação, entidade que m ant em con
v~nio com a COBAL, sobre a conveni~ncia da empresa manter um JO~

nal interno como mecanismo auxiliar para o treinamento dos empr~
gados.

Predominou nos primeiros números do FEIRA LI
VRE um estilo de redação bastante formal, onde sao encontrados
textos e informações contendo notícias sobre a performance da em
presa e suas realizações; instruções internas e orientação sobre
direitos e deveres dos empregados; explicações· sobre o funciona
mento e finalidades da aSsociação dos em~regados e entrevistas
com estes. Até mesmo as entrevistas eram bastante formais, com
perguntas do tipo: "nome., data e..toc.a.t de. na.6c.-tme.nto"; "c.omo c.o
me.ç.ou na COBAL e. quando"; "quando allllum-tu qua-t.6 e.Jtam .6e.ull obje.t!:

VO.6 pe..6.6oa-t.6", e assim por diante. Ainda durante o seu prlmelro
ano de circulação o FEIRA LIVRE sofreu algumas modificações, qua~
do passou a adotar uma linguagem de estilo menos formal e mais
descontraído. Percebe-se, por exemplo, que, as entrevistas com
empregados deixaram de ser apresentadas na forma de perguntas-re~
postas, próprias de roteiros utilizados por amadores e
tes secundirios, passando a empregar forma mais coloquial, com

estudan

narração de fatos pitorescos sobre a vida do entrevistado, suas
características pessoais, suas preferências, sua família, pass~
tempos, esportes prediletos etc ..

Ao que tudo indica, as mudanças no estilo da
linguagem do FEIRA LIVRE decorreram de demandas de- seus leito
res, ji que, em virias de seus editoriais seus editores afirmam

(3) Neste capítulo apresentamos alguns resultados das entrevistasfeitas com
os editores dos jornais pesquisados.A análisemais sistemáticadestas entre
vistas faz parte de um estudo específico,apresentadono capítulo IV.
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que a preocupaçao fundamental seria tornar o jornal um elemento
de integração dos empregados. A preocupação em definir a ~den~~

dade e os objetivos do FEIRA LIVRE pode ser percebida de forma
mais clara durante o ano de 1979. No período de março a setembro
daquele ano, apesar de possuir uma periodicidade mensal, apenas
um número foi editado: em junho. Este período coincide com a ep~
ca em que tomou posse a nova diretoria da Empresa. Os editores
ficaram numa espécie de c.ompa.6.6o-de-e.6peJta sobre as novas dire
trizes que, certamente, seriam transmitidas pelos novos direto
res. Na edição de junho de 1979, o FEIRA LIVRE tem como matéria
principal a apresentação dos diretores recém-empossados. Aquela
postura sugere,uma expectativa de cooptação dos diretores da em
presa, na med~da em que o,apoio da direção era fundamental para
que o jornal continuasse a existir.

Em outubro de 1979, o FEIRA LIVRE aparece com
forma diferente. O seu editorial diz:"Nossa preocupação maior na
reformulação foi torn~-lo mais seu, trazendo mais voc~, funcion~
rio não s6 da matriz, mas de todos os lugares onde a Cobal atua,
para dentro de suas páginas. Dentro desse espírito, foram CQlbc~
das novas seç6es que vão depender muito de sua participação e ~o
laboração, para que. nosso objetivo se concretize" (4). Nesta no
va fase, o jornal se auto-intitula õJtgão de c.omunic.ação inteJtna

d os 6unc.ionã.Jtio.6 da COBAL. Ele deveria ser, também ,;ainda segu!!
do o referido editorial, um instrumento de reivindicação dos em
pregados, com uma seçao destinada às suas sugestões, além de in
cluir reportagens sobre o seu lazer e esportes, bem como sobre o
trabalho desenvolvido pelas diversas unidades da Empresa, a qual
conteria, também, orientação sobre as legislaç6es trabalhista e
previdenci~ria e p~ginas reservadas a humor e variedades.

A preocupação em justificar a finalidade do

(4) Jornal FEIRA LIVRE, n? 14, outubro/79,p. 02
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jornal interno resultou inclusive, numa mat~ria que ocupou uma
pag i na inteira do FEIRA LIVRE, onde seus edi t ores dizem: "Produ
zir um jornal de empresa e uma tarefa que requer muitos cuida
dos. Em primeiro lugar, ~ preciso definir bem seu objetivo, em
função do ·público que vai ating·ir. No caso do FEIRA LIVRE, seu
obj e t í.vo básico 'e fÜndame·ntal~ integrar todos os funcionários
da Cobal, refletindo, na medida do possivel, seus pensamentos e
seus anseios, mostrando o que a empresa faz, tendo como suporte
o trabalho de seus servidores,,(5). Mostrar o que a empresa faz,
inclui, al~m do noticiário sobre suas atividades, seus planos e
benefícios destinados aos empregados.

No entant~, a ~nálisedo conteGdo das ediç6es
seguintes do FEIRA LIVRE indica sua utilização para atingir obj~
tivos bem diferentes dos acima mencionados. Dentre os jornai s
pesquisados, o FEIRA LIVRE apresenta características t~cnicas s~ -
periores is dos seus pares, como a qualidade do papel que ~ uti
lizado e impressão sem defeitos aparentes. Entretanto, trata-se
de um jornal misto, destinado ao público interno (empregados) e
ao público externo. Mais da metade de seus exemplares ~ destina
da a leitores estranhos ao quadro de pessoal da empresa. Apesar
da variedade temática que apresenta, o FEIRA LIVRE continua sen
do muito mais um 6rgão de comunicação da empresa do que de seus
empregados. Parece que a preocupação com os aspectos t~cnicos e
formais do jornal (certamente pelo fato de ser distribuido exter
namente), superou e prejudicou a sua outra face, de uma public~
ção leve e descontraida, em função dos fins a que se destina um
jornal interno.

2.2. Jornal Contato

- -Apesar de ser impresso como um orgao de comu

(5) Jornal FEIRA LIVRE. n9 21, maio/30, p , 10. Grifamos.
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nicação da Associação dos Empregados, o CONTATO é o jornal da
TELEBRAS1LIA, cuja preparação e distribuição é feita pela Asses
soria de Relações P6blicas da empresa, desde maio de 1979. O jO!
nal surgiu na empresa como forma de se divulgar a idéia da cria
çao de"uma Associação de Empregados. O seu atual editor declarou
na entrevista que a'~d~ia data de 1"968. A Emp~e~a ainda n~o ti

nh.o: A~~oc.iaç~o de Emp~egadol>. Sentia-l>e a ne c es s Ld ad e de h.av~

um ~~9~O de c.omunic.aç~o que pudel>.6e ~et~ata~ 0.6 an.6eio.ó lite~~

tival>. O jo~nal antec.edeu a A.6.6oc.~ação. A p~imei~a tentativa du

~ou apel1a.6 c.e~c.a de qu a in o ou c.inc.o núm~o.6. Com a A.6.6oc.iaç~o

úl.6talada, a emp~e.6a úavl.66o~mou um boletim mil11e09~aôado no
I

atual j on: nal. A idê~a pa~t~u d e emp~ e:9a d os cu. e e.6tavam int e.~e~.6 a

d os e.m ôunda~ a ~e.6pec.tiva A.ó.6oc.iação:'

Inicialmente com uma periodicidade quinzenal,
o CONTATO ê atualmente distribuído semanalmente aos 2.500 empr~
gados da Telebrasília. A leitura do editorial de sua primeira
edição deixa claro que o seu obj etivo principal é auxiLi.ar no pr~
cesso de integração dos empregados e na manutenção de um elevado
nível de moral do grupo: "A Telebrasília sabe que pode comprar o
tempo de um colega, pode comprar sua presença, tal dia e tal ho
ra, pode comprar certa atividade muscular, pagando por dia ou
por mes. Mas nossa Empresa sabe que não pode comprar entusiasmo,
nem iniciativa, nem lealdade, nem devotamento. Sabe que estas
virtudes tem "de ser conquistadas, e quer conquistá-las. O CONTA
TO, de roupa nova, mas de mangas arregaçadas, quer ajudá-la nes
sa conquista,,(6).

Com apenas 04 páginas, porém com uma periodi
cidade semanal, o CONTATO é, dentre os jornais pesquisados, o
que reflete de forma mais nítida a cultura e a filosofia de tra

(6) Jornal CONTATO, n9 01. 01-15 de maio/79, p. 01.
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balho da organizaç~o que o patrocina. A Telebrasilia possui, se
gundo o discurso oficial de seus dirigentes, uma filosofia de
trabalho baseada numa a.dmin.ifl.tJta.çãohWl1an.izada, que consiste, em
sintese, ainda segundo o discurso oficial, em procurar eoloea.~ o

homem a.eima da. ~~en.ica.. Esta filosof{a de trabalho (como ~ po~
sivel verificar pelo conteúdo do jornal da empresa) baseia-se,
principalmente, no desenvolvimento de uma forma de interaç~o so
cial entre os empregados que leva em conta: (1) o apoio da em
presa às atividades associativas desenvolvidas pelos empregados,
como a pr~tica de esportes, o lazer em grupo, atividades artis
ticas, literárias etc.; (2) a minimizaç~o dos conflitos, atrav~s
do 6o~~aleeimen.~o eon~~ola.do das relaçôes informais "e, conseque~
temente, com o aumento do grau de sol idariedade nas reLaç ô es ; s.Q
ciais existentes entre os empregados; (3) a v aLorí zaç à o do traba
lho executado pelos ocupantes dos cargos mais inferiores da
hierarquia interna, através de ações que visam mostrar o quanto
é importante o trabalho por eles desenvolvido; (4) o envolvi~en
to da familia do empregado em determinados eventos promovidos p~
la empresa; (5) a concess~o de beneficios que suplementam o sis
tema previdenci~rio e outros, como alimentação, empr~stimos
etc.; (6) uma p olIt Lca de pO~~a.fl a.be~~a.6 para os empregados que
necessitem manter contatos diretos com os dirigentes.

A quantidade de fotos e gravuras que o CONTA
TO apresenta é proporcionalmente muito superior à dos demais jO!
nais analisados. Constata-se que, a participaç~o dos empregados
no conteúdo daquele jornal ~ intensa, n~o em funç~o dos textos
escritos, mas pelos eventos que os geram. O empregado vê sua fo
to impressa no jornal e sente-se importante, na medida em que e
lemb~a.do pela empresa. Como nos relatou o editor do jornal:
" ... c ent:a vez óui ab on d a d o po~ um emp~egado da. emplte.6a.que di.6

.6e-me: vou óa.ze~ algo de a.n.o~m~l ... a.eho que vou .6al~a.~ da. To~~e

de Televi.6ão ... po~que .6Õ a..6.6im~~ei ehan.ce de .6e~ Y/.o~Zeia.pa.~a

o CONTATO". O fato de .6e~ n.o~Zcia. proporciona ao empregado uma
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satisfação psicológica. E sinal de prestígio, de ~tatu~.

2.3. JornalOnotícias

Lançado em jtinho de 1980, como parte do pr~
grama de comemoração dos 30 anos da Onogás, o jornal O.IOT!CI S
apresentou-se com o objetivo de auxiliar no processo de integr~
gração dos empregados da ernp resa . O editorial do seu primeiro n~
mero diz: "ONOT!CIAS será mais um meio de estreitarmos nossa ami
zade, dinamizando nosso convívio através de informações, coment~
rios e trabalhos artísticos em prosa, poesia e humorismo. Acredi
tamos que todos nós, em todas as divisões, departamentos e se
ções áas lojas e ~istribuiàoras da Empresa pod~remos c~laborar
de alguma forma para fazer dele um jornal dinâmico e interessan
te. ONOT!CIAS terá um caráter própriQ de jornal de funcionários,
com a mais ampla participação possível. Será feito pelos funcio
nários e para eles. Até mesmo seu nome resultou de um concurso
com a participação decisiva de nossos colegas,,(7). Esta é a car
ta de intenções sobre o objetivo do jornal. ,No entanto, não -e
possível identificar os usos sociais de um jornal interno, sem
uma análise sobre a forma como ele é preparado e seu conteúdo.

A idéia de um jornal interno na Onogás surgiu
da iniciativa isolada do Gerente Financeiro da empresa, que so
mou às suas funções normais, durante os anos de 1980 e 1981, a
de editor-chefe do jornal. Quando entrevistado, ele nos declarou
que, "J.iul.tia a n.e.c.e.J.iJ.iidade. de. have.Jt um jOJtn.a.t na e.mpJte.~a, c.omo

m e.Lo de. pJt o p OJtc.-<:o naJt um m e..t h.o»: Jt e.La c.i 011am e.n.t o UI. tJt e. s e.u~ membJtOJ.i.

A id~ia J.iuJtgiu e.m 6un.ç~o de. J.iua e.xpe.Jti~n.c.ia em outJtaJ.i empJteJ.iaJ.i

e. de. enc o n trco s t~c.n.ic.oJ.i man.tidoJ.i c.om pJto6iJ.iJ.iioY1aiJ.i da âJtea de. Jte

·c.uJtJ.iOJ.i human.oJ.i. O cn e s c im en to da e.mpJte.J.ia c.n.i.ou obJ.itâc.u.toJ.i aoJ.i

c o nca t.o s diJtetoJ.i en.tJte. a diJte.ção e. OJ.i empJtegadoJ.i. Em 6un.ção do

taman.ho da e.mpJte.J.ia, e.Jta n.ec.e.J.iJ.iâJtio pen.J.iaJt e.m n.OVOJ.i m~todoJ.i que

.. p.ude~J.i.e..m.l?-~xi.tiaJt no Jte.tac.ioname.nto in.te.JtY1o, de. nOJtma a el1c.uJttaJt

(7) Jornal ONOTfCLAS, n9 1, junho/80,p. 02.
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a di~tancia exi~tente enthe che6e~ e ~ubohdinado~. A id~ia, ja

contando com o apoio da diheç~o, 60i levada ao~ emphegado~, que

a con~idehaham ba~tante vâlida; 06eheceham-~e paha colabo-'1.alt, e

pa~ s aham a co bhalt o Phim elho Hum e.n.o, A Phim e.i:n:a edição do j o/tllal

60i di~t"Libu;'do I1WJl ambiente. 6e~tivo, como p an s:« áas com emolta

ç.õe~ d os 30 ano~ da empt'l.e~a".

Entretanto, muito mais do que auxiliar no de
senvolvimento de um melhor relacionamento entre os empregados, o
oNorfcIAS vem sendo utilizado para projetar a imagem da ONOGÃS e
de seus diretores, além de conduzir informações sobre a empresa
de uma para outra localidade. O seu primeiro número foi quase t~
do utilizado para fornecer informaçõe~ sobre o porte, as ativida, ,

des e a p erf ormance da empr esa e contar sua his tór ia: "com o, ath!!:;.

ve~ do tt'l.abalhoe do ideall~mo de ~eu~ 6undadohe~, than~60hmou-

~e de uma mode~ta loja de comet'l.cialização de Vâhio~ phoduto~ ~m

pt'l.e~cind;'veiJ.j pat'l.aa vida na cidade e no campo, em um complexo

de loja~ de eletltodom~~tico~ e unidade~ de engat'l.lta6amentoe co

meltcialização de gâl.i,atuando noJ.jEl.itadol.ide Goiâ~, Vil.itt'l.itoFe

deltal, Mina~ Get'l.ail.ie são Paulo". Naquela edição, a imagem de
uma empresa sólida e dinâmica foi completada com fotos e biogr~
fias de seus fundadores e diretores, bem como de cinco dos seus
mais antigos empregados.

A partir de sua terceira edição, juntamente
com os textos promocionais da empresa, o oNorlcIAS insere em
suas páginas uma razoável proporção de contos, piadas, poesias,
literatura, esportes, jogos etc., isto é, reproduz as atividades
dos empregados, não. relacionadas diretamente com o trabalho. Es
tes espaços parecem ter sido demandados pelos próprios leitores
do jornal. Houve uma pesquisa de opinião feita pelo seu editor.
A parte literária foi o item de maior preferência para leitura,
tendo os entrevistados destacado como sugestões principais: o r~
direcionamento do jornal para temas leves e divertidos, sobretu
do fofocas, e uma maior participação dos empregados nas matérias
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publicadas. Isto nao quer dizer, no entanto, que o jornal tenha
deixado de projetar a imagem dos di.retores da empresa, pois nas
quatro edições ji publicadas at~ a data da pesquisa, aparecem fo
tos dos diretores, sendo que em três delas a foto do Presidente
aparece mais de uma vez.

2. 4. JornaI "((JJ Cr:i 'ti.cubo "

Iniciado em 1978, o O CRITICUBO, jornal do
SENAI-DF, ~ o único dentre os jornais pesquisados, que não po~
sui seu nome associado diretamente com o da organização da qual
faz parte, ou com a natureza de suas atividades. O seu nome esti
relacionado a'um~ figura geom~~ric~ em forma de cubo, utilizada
como símbolo do "Seminiri:o GRIV(8) de Desenvolvimento Gerencial':
O GRIV gerencial ~ um dentre os virios enlatadoh de treinamento
alienígenas, produzido a partir de t~cnicas de psicologia, intr~
duzido no Brasil principalmente na d~cada dos setenta. Possui co
mo finalidade melhorar o desempenho (ándi.viduaj. e grupa1) dos In
divíduos que ocupam funções gerenciais nas organizações, visando
possibilitar-lhes a identificação dos comportamentos mais adequ!
dos ao gerente eficaz. O cubo ~ utilizado como fase final do se
minirio e destina-se a proporcionar ao treinando uma visão qu~g
titativa do seu comportamento enquanto gerente, a partir da men
suração de atitudes comportamentais que levam em conta os inte
resses da produção (organização), confrontados com os interesses
das pessoas (subordinados). A escala ótima do gerente eficaz p~
deria ser alcançada no ponto em que fossem associados os máximos
interesses da produção com os máximos interesses das pessoas.

O GRIV ~ um treinamento típico de controle so

(8) fin português o termo significa "grade", "grelha", no sentido de envolvi
mento.
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cial que visa promover uma esp~cie de heedu~aç~o mOhal(9) dos in
dividuos que exercem o papel principal de supervisio~ar o traba
lho e o comportamento de outros. O CRITICUBO surgiu como result!
do de reflexões de um GRIV pelo qual passaram vários ocupantes
de funções gerenciais do SENAI-DF. O seu atual editor assim se
expressou: "0 CRITICUBO f,u.hgiu.como bOhma de a~ompan(1Cl.mento de
um .6 emil1âhio GRIV, mivt.ü.:tJz.adopa/ta il1divZdlWf, da c.úpula e ouL'1.O.6

oc.upante.6 de 6unç~e.6 gehen~iai.6 do SENAI-VF. Um af,.6ef,f,Ohda Vihe

tOhia IJohnali.6ta e Pho6ef,f,Oh), ap~.6 pahti~ipah do .6eminâhio, e~

tendeu que havia muito~ phin~Zpio.6 apheendido.6 que devehiam .6eh
avaliado.ó, pOh f,ehem ben~6ic.o.6 ao.6 Vâhio.6 e.6tilo.6 gehen~iai.6 que

l10hmalm ente exi.ótem. O~ Phim e.thO.6 l1úmen os do j Oh nal 6 Oham ba.ói~~

mente dihe~ionado.6 a ~xeh~Z~io.6 de auto-~valiaç~o pOh pahte do.6

gehente.ó, em 6unçâo dof, phin~Zpio~ do GRIV. Vepoi.ó d~.6ta 6a.6e
inic.ial, o [o n na.I: diveh.6ióic.ou . .s eu s t.ema:s , A Vihetohia gO.6tou da

idêia, in~ohpohou-a, e o j ohna.l tomou outho.ó hum 0.6... ".

Antes de O CRITICUBO tomah outhO.6 humO.6, ou
seja, antes de ser apropriado pela organização e passar a ser um
mecanismo institucional, ou um 6rgão informativo do SENAI-DF(lO),
possuiu, em seus dois primeiros anos, duas faces (antagônicas)
que poderiam ser sintetizadas nos seguintes comentários:

(9) o termo reeducaçao moral ê empregado no sentido de retratar um processo
que visa conduzir o indivíduo à inten1alização de determinãdos comportamentos
que contribuem para a mudança da auto-imagem que ele faz de si mesmo, para a
criação de novos relacionamentos e novos valores, em função de um determinado
padrão de conduta a ser alcançado. Via de regra, os treinamentos para reeduc!
ção moral promovidos pelas organizações (e o "GRID" ~ um bom exemplo), cornpr~
enden dois momentos principais (ambos desenvolvidos de forma coletiva, com a
presença de um animador-controlador do grupo): no primeiro, o indivíudo e~
ternaliza seus comportamentos, suas emoções, seus anseios e seus problemas. O
segundo momento é reservado para reflexões e a internalização de novos compo~
tamentos.
(10) Durante os anos de 1978 e 1979 O CRITlCUBO circulou tendo estampado em
sua capa o seguinte: "Diretores e Editoresresponsáveis: todos os serv.idores';
A partir de fevereiro de 1980, passou a ser 6rgão informativo do SENAI-DF.
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- Serviu, de forma bastante peculiar, como um
mecanismo de controle social. Empregados da
organização fizeram funcionar espontaneélme.:Q
te sobre si mesmos as imposiç6es de um s0mi
nirio de reeducação moral, tornando-se -u
jeitos de sua própria submissão. Ã m dida
que o jornal foi utilizado para acompanh!
mento e avaliação do seminirio GRIV, publ!
cando, inclusive, depo~nentos dos treinan
dos, contribuiu para não permitir o ripido
esquecimento dos princípios do GRIV, como
geralmente ocorre com os ensinamentos trans

I

mitidos por treinamentos desta natureza;

- Foi utilizado para publicação de textos pr~
parados por empregados, contendo reflex6es
sobre a lógica de funcionamento da socieda
de, ou seja, abriu espaços para o debate de
cariter político-ideológico sobre a socieda
de. Este assunto seri retomado mais adian
te, quando da apresentação da anilise do
conteudo dos grandes temas do jornal inter
no.

2. 5. "Jornal XPTO

Dos jornais pesquisados, o XPTO é o mais anti
go, publicado desde 1955(11). Antes de sua institucionalização
como uma publicação interna destinada aos empregados do Banco,

(11) O XPTO é um dos precursores dos jornais intel~os no Brasil. Segundo Tor
quato Rego, "foi nessa época, início da década de 1950, que apareceram as prI
meiras p...tblicaçõesempresariais brasileiras, embora funcionários da Light, Effi

"1925, tenham feito a primeira experiencia nacional, publicando um boletim(...),
que teve alguns poucos anos de vida". Ver TORQUATO REGO, Francisco Caudenciô;
op. cit., p. 191.
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houve, durante os dois anos anteriores (1953 e 1954), perfo o
não abrangido pela pesquisa, um jornal que circulou no Banco, pr~
parado pela Associação dos Empregados. No periodo de 1955 a 196~
este periódico circulou em forma de revista, e, a partir de 1970,
como jornal tablóide. Esta diferenciação técnico-formal não é re
levante aos nossos propósitos, razão pela qual as refer~ncias se
rão feitas, quando necessirio, ao jornal XPTO, independentemente
de sua configuração técnica. Eventualmente, as citações poderão
conter nfimeros repetidos, tendo em vista que a publicação ini
CIOU nova numeração em 1970.

o jornal XPTO surgiu como um mecanismo desti
nado a integrar os empregados no ambiente de trabalho, co~o tam
bém para integrar as atividades profissionais às atividades so
ciais de todos qu~ constituem a grande 6amZlla do Banco. O edito
rial de sua primeira edição diz: "Você contari a partir de hoje
com esta nova publicação, que sairi todos os meses e pretende
ser um espelho de suas atividades tanto na vida profissional co
mo na sociedade. (...) TODOS sentiam a necessidade de uma publi
caça0 bem aparelhada e que pudesse espelhar em suas piginas a vi
da de nossa comunidade em seus diversos aspectos --- no trabalho
corno no lar e na sociedade; um órgão que fosse o registro siste
mático de suas vitórias na vida profissional, de suas alegrias
no lar, de suas conquistas esportivas; um jornal, enfim, onde se
pudesse le~ e ve~ o cotidiano da vida dos funcionirios do Ban
co (...) A informação, já se disse com acerto, representa sob
suas diferentes formas, um meio finico de difusão de idéias; uti
lizada convenientemente, ela pode ajudar grandemente os homens
a viver melhor e a melhor se compreenderem. Nós não aspiramos ou
tra coisa: vivendo os mesmos problemas, desejamos contribuir p~
ra que a vida profissional de cada um se fortaleça na compr~
ensão mútua, na cordialidade, na amizada, e que se chegue a um
estágio de aprimoramento . sócial que redundará no bem-estar
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de todos" (12).

A exemplo de outros dois jornais que fazem
parte da pesquisa (CONTATO e o CRITICUBO), o XPTO também surgiu
por iniciativa de empregados, sendo ~osteriormente apropriado p~
la org an i z.aç ào . "Nasceu num escritório de propaganda mantido por
(nomes de dois funcionários) como bico, onde eles costumavam bo
lar novidades eventualmente aceitas pelo Banco. Naquele tempo,
começava-se a falar insistentemente em Relações P~blicas, Rela
çoes Humanas e outras inovações, ainda fora do alcance da total i
dade dos bancos brasileiros. Atentos a tais transformações, os
dois procuravam oferecer o resultado de suas pesquisas a chefes
e pessoas ,influentes da época, .na ~nsia de vi nov ar :e obviamente
verem rec6nhecidos seus esforços, pois qÜe··engatinhavam na car
reira e desej avam vp rogredir" (13).

Este jornal surgiu num período de . -lnovaçoes
na área administrativa do Banco. No mesmo período foram criados
o Departamento de Relações P6b1icas (que assumiu a publicação i~
terna) e o Departamento de Orientação e Treinamento. Este ~ltimo
deixou sua mahca heg~~thada no jornal, ocupando uma página dura~
te dez anos, de 1958 a 1967, de onde transmitia determinados en
sinamentos, como a importância do treinamento para a carreira do
empregado, princípios elementares de O & M (organização e méto
dos), técnicas de redação, relações humanas no trabalho e na fa
mÍ1ia etc .. Ao mesmo tempo em que estes tipos de mensagens trans
mitiam aos empregados os padrões de comportamento esperados pelo
Banco, serviam, tambem para legitimar a atuação do Departamento
de Orientação e Treinamento.

Durante seus anos iniciais, ate por volta da
primeira metade da década dos sessenta, o XPTO se caracterizava

(12)Jornal XPTO, n~ 01, janeiro de 1955, p.03, grifos no original
(13)Jornal XPTO, n9 98, junho de 1978, p. 02. Grifamos



71

como uma revista que, al~m de transmitir as informações sobre o
Banco, estava direcionada i apresentação de entrevistas e noti
c ias soc iais dos seus e.mpfLe.g a d os de. c.an.n.e.Ln.a , apr esentando g rande
quantidade de fotografias e gravuras.

A segunda metade da d~cada dos sessenta repr~
senta um período no. qual o XPTO adotou uma linha editorial bastan
te diferente da que e comum existir em um jornal interno. Aconte
ceu neste período uma esp~cie de elitização do peri6dico, com
mais de trinta páginas que continham, al~m das informações de In
teresse do Banco (inauguraçoes, comemorações, implantação e/ou
modificação de atividades etc.), outros tipos de textos, que da
riam i publi~ação uma feição de revista de culttira geral, pois
grande parte de sua~ páginas era preenchida com informações sobre
Hist6ria Geral e do Brasil, Hist6ria das Antigas Civilizações e
outros tipos de informes enciclopédicos. Respondendo a pedidos de
leitores que solicitavam a reincorporação de seções com mat~rias
leves e humorísticas, como piadas, charadas e palavras cruzadas,
a equipe de editoração responde: "Achamos que a publicação desse
tipo de ma t é r í a empobrece a revista ...,,(l4)

Em 1970, o XPTO transforma-se de urna R e.vÃ..ó ta

com mais de trinta páginas, em um jOfLnal com menos de dez. Houve
urna relação inversamente proporcional entre o crescimento e desen
volvimento do Banco e o padrão t~cnico de seu 6rgão de comunica
ção interna. Esta ~poca marca a fase na qual o Banco, a exemplo
de outros bancos brasileiros, consolida-se corno um Grupo Financei
ro, englobando desde as atividades bancárias propriamente ditas,
at~ as de seguro, turismo e outras semelhantes. Esta nova config~
ração técnica para o 6rgão de comunicação ~esultou, basicamente,
na supressão de matérias sobre cultura geral, para reforçar os
aspectos de uma comunicação voltada para os interesses imediatos

(14)Jornal XPTO, n9 138, junho de 1966, p. 24.
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do Banco. Este novo jornal, mais popular, mais simples e econ5mi

co, acompanhava outras mudanças internas. O seu prime~ro numero,

por exemplo, cont~m explicações sobre os principios e as vanta
gens da Adm..tn..t.ó:tlLaç.ão pOlL obje.:t..tvo.ó, em fase de implantação no

Banco iquela ~poca.

3. ALG~~S REFLEXOES SOBRE OS CASOS

Percebe-se, com base na amostra utilizada, que

o jornal interno visa, segundo o discurso oficial, auxiliar no

processo de integração e de motivação dos empregados. O jornal
seria um meio de canalizar os efeitos ben~ficos da olLgan..tzaç.ão

..tn60lLmal, para que ~ olLgan..tzaç.ão 60lLmdl po~sa atingir seus obj~

tivos. O jornal int~tno se pro~õe a ser um veicul6 destinado a

criar e/ou fortalecer os vinculos de amizade, cordialidade e com

preensão mútua entre os empregados, com o objetivo de proporci~

nar um melhor relacionamento entre eles.

O processo de integração pode ser- entendido
como uma espécie particular de socialização, uma vez que um gr~

po integrado significa, antes de tudo, um grupo no qual os p~

drões de comportamento de seus membros são relativamente unifor

mes e coerentes em relação a determinado fim. Como o jornal ln

terno procura atingir este objetivo, que outros tipos de funções

ele pos~ui, e até que ponto ~ eficiente, constituem reflexões tí

picas dos capítulos seguintes. De qualquer sorte, como já proc~

ramos analisar, ainda que de forma superficial, o conteúdo do

jornal interno nem sempre se apresenta de forma coerente com

seus objetivos explícitos.

Todos os jornais que serviram de base para

nossa pesquisa, apresentam-se como órgãos de comunicação dos em

pregados, como se por eles fossem preparados. E evidente que o

editor do jornal não deixa de ser um empregado, no entanto, a

preparação do jornal faz parte do seu papel específico, o que de
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termina um tipo de VIsao bastante especifica sobre o conte0 o do
jornal - que deve atender aos interesses especificos da dire
ção. Não poderia, na verdade, ser de forma diferente, ji que um
jornal com um conte~do que agrade ao patrão faz parte da estrat~
gla de sua manutenção, que inclui a garantia de mercado de traba
lho para os profissionais respectivos. Tr~s dos cinco jornais da
nossa amostra surgiram da iniciativa de empregados, face a moti
vos os mais diversos, e passaram, posteriormente, a se consti
tuir em órgãos de comunicação administrativa, ou seja, a organ~
zação apropria e controla um veiculo de comunicação em função de
motivos maIS ou menqs óbvios. O primeiro deles ~ que, se o ]O!

nal for preparado por e..m)Jne..gado-6 e..m ge..na.t, poderi apresentar um
perfil editorial que não seja o mais próximo da filosofia de tra
balho da organiiação. O segundo motivo deve-se i oportunidade do
jornal ser utilizado para aumentar a efici~ncia do grupo de em
pregados.

O discurso oficial dos que procuram justifi:

car a necessidade (e a oportunidade) flas organizaç6~s de determi
nado porte, de manterem um jornal interno destinado a seus empr~
gados, passa, necessariamente, pela afirmação de que ele ê um in
vestimento, não uma despesa. Trata-se, segundo este ponto de vi~
ta, de um investimento de retorno intangível, na medida em que a
sua função principal (integração dos empregados) ê acessória aos
objetivos finais da organização. No entanto, este tipo de post~
ra não explica as razoes por que algumas organizaç6es possuem
jornais, enquanto outras, com caracteristicas similares, nao os
possuem. A lógica que faz surgir um jornal em determinada organi
zação, pode estar associada araz6es bem diferentes das que sao
apontadas pelos critérios da efici~ncia. Diversas relaç6es 50

ciais, politicas, econômicas e psicológicas encontram-se em inte
ração constante dentro de uma organização, e o jornal interno, a
exemplo de outros instrumentos por ela ut.Llizadós, est ar â sempre
sujeito a estas relações.
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~Jl} do;ls dos cjnco jo:rn.a~spesquisados existe
indicação de que h~ depend€ncLa ent~e a especializaçâo e a ln ti
tucionalizaçio do jornal interno nas organizaç8es. O jornal O
CRITI CUBO foi fundado por um jorn al.i sta profi ssional que ocup av a ,
na ocasi50, uma funç50 gerencial no ~ENAI-DF. Po s t eri orme nte,
aquele jornal foi apropriado pela organizaç~o e passou i r s un
sabilidade de um outro elemento ~ seu atual editor. O perfodo
em que aquele jornal passou a ser um veículo do sistema de comu
nicaç8es administrativas da organizaç50, coincide com a epoca em
que seu atual editor pleiteava uma oportunidade em sua carrelra
no SENAI-DF, em vista de ter concluído o curso superior de comu
nicação. O segundo exemplo se dá com o jornal XPTO. Este jornal
surgiu quando se começava a falar no Brasil sobre Relaç6es pfibli
cas e Relaç6es Humanas. Partiu da iniciativa particular de dois
empregados do Banco, que procuravam oferecer o resultado de suas
pesquisas e reflex6es sobre novos m~todos de administraç50 de
pessoal, a chefes e pessoas influentes na hierarquia interna da
organizaçâo, na ânsia de inovar, e, obviamente, verem reconheci
dos seus esforços, pois engatinhavam na carreira e desejavam pr~
gredir ...

Estas são, no entanto, apenas algumas indica
çoes de um caso particular: a influencia da especialização (divi

·são do trabalho) gerada pelas transformaç6es econ5micas, sociais
e políticas da sociedade, e a institucionalização do jornal inte~

. -no nas organlzaçoes, .que assur.1e o papel de legitimador de
situações criadas pela divisão do trabalho. A existência do jo~
nal interno estaria, desta forma, diretamente relacionada com a
necessidade de manutenção de um segmento de mercado de trabalho
para determinadas profissões ou áreas de conhecimento, originadas
do desenvolvimento da sociedade. A atividade de editoração de jo~
nais internos tem-se ampliado no Brasil1 e os profissionais da
área parecem dispostos a lutar no sentido de garantir a exclusivi
dade deste segmento do mercado de trabalho para elemen
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tos com formaç~o superior na ~rea de comuriicaç~o(lS). Outros ti
pos de relaç~o poderiam ser encontrados, entretanto, os limites
da nossa pesquisa não nos permitiriam um maior aprofundamento
em torno destas. reflexões.

(15) Jã existe no Brasil, desde 1968, a Associação Brasileira dos Editores
de Revista e Jornais de Empresa - ABERJE, com sede Em São Paulo. Esta Asso
ciação vem procurando instalar-se Em outros Estados, para manter a hegemonia
em todo País da representatividade classista. A ABERJE tem promovido concur
sos, congressos, seminários e outros tipos de eventos sobre o jornalismo ~
presarial, e dentre seus debates sempre aparece o tema que diz respeito a
profissionalização da atividade.



CAPTTULO III

o QUE SE APRENDE COM O JORNAL INTERNO

ao Ó-Lf..ho:

- O que voce e~ti e~tudando na Faculda

de?

Botâni
,

ca, QuZmica, L6gica ... E~ta ~ltima ~ a ci~ncia que

en~ina a phovah que ~ v~hdade aquilo que n~o e.
POIL ex.emplo: ne.6ta me.6a e.6tão d o i.s o v os

não e veILdade? Poi.6 p0.6.60 pILovalL que .6ão tILê.6. On

de há doi.6 há um, donde, doi.6 e um .6ao tILê.6. Logo,

na 111es a e.s tão tILê~ o v 0.6 e não d oi.s ,

- Tem ILazão, meu 6ilho - concolLda o
,

pa.<...Tanto que eu vou come![ um d e.t.e.s , .6ua l11ae o

o u tILo I e v o c e c 0111eIL a o o v o d a L õ9 i c a" .

(piada ex tn o.Ldo: de um d os [o n.nai» p e.6 qui:

.6ado.6)

1. DELIMITAÇÃO DOS TE~~S SELECIONADOS

Corno já procuramos caracterizar em capít~

los 'anteriores, o nosso conceito do jornal interno ê que ele se

constitui em um mecanismo cujas mensagens atendem a interesses

específicos dos agentes que o patrocinam. Esta característica não

ê, no entanto, urna exclusividade do jornal interno, na medida

em que o controle do conteúdo das mensagens de outros meios de co

municação ê, de forma semelhante, exercido pelas instituições ou
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agentes que os financiam. O jornal interno se inscreve dentre os
mecanismos utilizados pelas organizaç6es para socialização de
seus membros. Esta socialização ocorre na medida em que as mcnS3
gens do jornal procuram tornar previsível o comportamento dos in
divíduos para os quais ele ~ destinado.

Pretendemos neste capítulo, a partir da leit~
ra dos jornais que comp6em a nossa amostra, traçar uma esp~cie de
perfil dos ghande~ tema~ da imprensa patronal. Escolhemos determi
nadas categorias e conjuntos de mensagens cujos conte~dos possuem
conotaç6es socializantes bem visíveis. A nossa preocupação funda
mental, neste sentido, foi fazer um exercício de il'Lteh)JJtetação do
que se 'aprende com j o jornal· interno de uma org an ização 'forma I ,
enquanto mecanismo de socialização secundiria (sociaiiza~ão adul

ta) .

Desta forma, dentre a grande variedade de
assuntos que sao abordados pelo jornal interno, os significativos
para o nosso estudo são aqueles cuja mensagem atua como fornecedo
ra de normas e padr6es de comportamento, ou seja, com conte~dos
que apresentam explicitamente orientaç6es para conduta. A leitura
analítica dos jornais permitiu-nos eleger os seguintes temas:

- OR~~~IZA(~O- Este tema inclui todo assunto
que diz respeito aos significados da organização enquanto sistema
social racional, como palco das interaç6es sociais que ocorrem
entre os membros que constituem o seu grupo social. Trata tamb~m
do posicionamento da organização no contexto sócio-econômico.

- EFIClf.NCIA - Classificam-se neste tema os
tipos de texto transmitidos pelo jornal interno, que tratam do de
senvolvimento dos empregados em geral, na busca de melhores índi
ces de produtividade para a organização como um todo.

- CHEFE - Diz respeito aos textos valorativos
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sobre o papel do chefe no contexto da organização e no seu meio
social.

- flIPREGADO - Inclui os textos típicos que
fornecem conteGdos valorativos sobre o papel do empregado no con
texto da organização e no seu meio social.

- LUTA IDEOLOGICA - Aqui sao apresentados
certos textos que tratam do debate político-ideológico, envolven
do reflexões sobre o funcionamento da sociedade.

Antes de passarmos i an~lise crítica dos tex
tos e situações selecionados, é importante esclarecermos determl
nados princí~ios de natureza ~pistemo16gica, a partir dos quais
foram feitas as interpretações: (1)

1. Interpretar nao significa ftecon~tftulft nem
fte~tauftaft o sentido original do texto. A interpretação deve ter
como principal enfoque a associaç~o entre o texto e o contexto

no qual e para o qual foi produzido. A organização, e em partic~
lar a empresa, enquanto contexto onde é produzido seu jornal in
terno, inclui determinados tipos de relações - econ5micas, poli
ticas, ideológicas e psicológicas, que determinam seus fins, seu
conteGdo e sua forma.

2. A interpretação pressupõe a preocupaçao
com a totaiidade, com a giobaiidade de cada mensagem transmiti

-da: em que contexto e por que razao determinada mensagem e trans
mitida, e por que é transmitida de determinada forma.

(1) Urnaimportante discussão te6rica a respeito da interpretação,
etapa de compreensão da realidade, pode ser encontrado em PALMER,
"Hermeneutics",' Evanston, Northlves.tern University Press, 1969, p.

enquanto
Richard;

223-253.



3. Interpretar é questionar criativa e negati
vamente na medida em que todo texto possui, sempre, mais de um
significado. Ao mesmo tempo que a palavra REVELA ela também VELA

alguma coisa. Os v~rios sentidos que pode conter um texto, est~o
relacionados com os c.onJplLomi,édO.6 de quem o produz e de quem o .in
t rpreta.

4. Por mais cientZ6lca que seja a postura do
intérprete, toda interpretação é sempre uma an~lise ideol6gica.
O fato do intérprete entender uma mensagem sem reconstruir ou
restaurar o sentido original do texto, não significa entende-lo
melhor. Se um outro pesquisador procurasse fazer uma an~lise de

j ,i"conteudo das mensagens do jornal 'interno, ainda que utilizasse
os mesmos jornais que utilizamos, certamente apresentaria outros
textos diferentes e outras interpretaç6es também diferentes.

2. A ORGANIZAÇÃO

terno como um sistema homogeneo, onde não existem
A organização é retratada pelo seu jornal ln

diferenç"as
"e onde todos são tratados como iguais.~nhum dos jornais pesqui

sados utiliza a palavra emplLegado; estes são colabolLadolLe.6, com
função

de um ideal comum a todo o grupo. Este ideal é representado pela--------~--------------~-~visao de urna organizaçao s6lida e dinâmica, cujo sucesso e, de---um lado, o resultado da união dos esforç6s, da dedicação e
-

Le'a L

dade dos empregados, e, de outro lado, urna garantia dos v~rios
sucessos individuais.

A organização é também um segundo lar, urna
segunda familia, ou a 9hand~ 6arnZlia, que deve ser amada e .res

, ----
peitada e na qual nao se distinguem e nem se diferenciam os obj~
tivos dos patrões e dos empregados, ou dos chefes e dos subordi
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nados. As relaç6es de trabalho devem estar baseadas no amor, na
cordialidade, na amizade e na compreensao mGtua, na medida em que
estas relaç6es afetivas, que são próprias das relaç6es famil ia
res, devem ser reproduzidas no trabalho e vice-versa, como se os
dois ambientes, juntos, formassem um só, mais abrangente e homo
gêneo. O jornal interno seria um dos elos de ligação entre as
duas famílias. Ao mesmo tempo em que a organização aconselha ao
empregado levar o jornal para leitura por parte de seus familia
res, ele tamb~m apresenta fotos e reportagens com empregados, ou
mesmo a cobertura de promoç6es sociais e esportivas, onde são vis
tos como suas famílias.

i ! _ _ ~,No entanto, se a organlzaçao e uma família,
ou uma comunidade de iguais, há nesta família uma forma de rela
ção bastante autoritária entre os pais (representados pelos che
fes) e os filhos (representados pelos subordinados). Este tipo
de relação ~ possível ser percebido pelo conteGdo de mensagens
do próprio jornal, como o texto que transcrevemos a seguir: "Numa
das já famosas incehtaD que o nosso Superintendente faz às Seções
e Departamentos sob sua orientação, encontrou um funcionário que
estava absortamente à janela matando o tempo, a se deleitar com o
movimento da Avenida C ... ) O chefão andou pela seção, observou t~
do, e o rapaz, nada. Lá estava ainda de camahote. Quando voltou-
se para trás, deparou-se assustado como a presença do Chefe que
estava às suas costas. Titubeou, gaguejou e, sem que ninguém lhe
perguntasse, desculpou-se: Não, Oh. (... I -eu l1ao eDtava o.thal1do,

e~tava apel1aD cUDpindo ... Pior a emenda ... e, além de tudo,
~cuidado meu rapaz, nao va dizer mais tarde: SE EU

SE: ...,,(2).

SOUBES

As diferenças e contradições subjacentes a um

(2) JOl~al XPTO, n9 I, janeiro de 1955, p. 15. Grifos no original.
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suposto clima de igualdade existente no interior da organizaç~o,
podem tamb~m ser percebidas pelos contrastes apresentados pelo
seu próprio jornal interno. Corno sugere HEUSSER, "a publicaç~o
pode dizer 0-6 empJI.e.ga.do!' s â o 110-6,60 ma..zoJI. paú"únôl1.zo, mas a capa

exibe o novo edifício de cinco milh6~s de dólares, sem um 6nico
empregado i vista. Ela pode dizer ,60mOh todo-6 uma. ,60

mas o manipulador da maquinaria ê mostrado com seu macaç~o sujo,
e o diretor geral, com seu terno sob medida. Nessas circunst~n
cias, o esforço nâo foi apenas desperdiçado; causou-se um verda
deiro dano. Se o empregado prestou atençao ao material, ele se
convenceu, de saida, que a administraç~o e o redator colocam o
edifício acima das pessoas, e os dirigentes acima dos oper~rios
de produç ào ; e, mais ainda, que tudo isso acontece enquanto a
administraç~o finge, com relaç~o ao empregado, um interesse que,
na realidade, nao sente" (3). Contrastes semelhantes aos descri
tos por Heusser foram encontrados nos jornais por nós analisa
dos.

o principio da igualdade se estende a outras
instâncias na organizaç~o, como nas oportunidades de carreira.
As políticas de pessoal das organizações modernas possuem como
um valor de fundamental o tratamento igualit~rio em termos de
oprtunidade de carreira a todos os seus membros. A competência
técnica, associada à antiguidade e lealdade aos objetivos organi
zacionais - 6~de.l~da.de. ao ~aJI.go, sao valores que estariam acima
de quaisquer discriminaç6es de nivel econBmico, social, racial,

(3) HEUSSER, Audrey E.; op. cit., p. 134. Grifos no original.



religioso, político ou ideo16gico. O acesso is poslçoes ominan
tes (4), inclusive na empresa privada, estaria desvinculado do
capital social dos indivGduos, que ~, em Gltima inst~ncia, deter
minado pelo capital econômico. O filho-família (indivíduo escen
dente das famílias propriet~rias), ~pesar de phede6tinado a ocu
par, atrav~s do processo de herança, os cargos de alta diTeç~o,
passa por caminhos semelhantes aos dos demais membros da organi.

-zaçao, como sugere o seguinte texto:

"Ao conthâhio do que podem pe.l'16ah0.6

110.ó606 cofe.ga6 mai.6 [ov e.ns , a jove.m ün . (... I

n~o 60i admitido na .óua afta inve.6tiduha

atua.e.. N~o; e.fe. ve.io de. baixo, mode..ótame.nte.,

onde. a co.e.ocau o .óe.u pai e. 11.0.6.60 pathono

( .•• 1 como 6uncionânio iniciante..

toda a e..ócadahia da canne.iha, de.ghau pon de.

9 nau, es c on:»:e.it(únen t:e , dig ni6 Li: a nt e.me. nt e , a

.e.he.ioã bua condi~ãa de. ói.e.ho do Fundadon

e. Pne..óide.nte.,a que.m cabia a dine.ito de. e.nthe.

gan-.e.he.o canga que. be.m .e.he.apnouve..6.6e.. Ma.6

m um estudo sobre a renovação dos quadros dirigentes de
um grupo In a , situado entre os vinte maiores conglomerados franceses,
observou cano os filhos das famílias de industriais ''merecem''as posições que
herdam, atrav~s de uma estTat~gia baseada na inovação, fundada no deslocamen
to permanente do prestígio e do peso relativo das diferentes funções. A espe
cialização profissional numa ~Tea funcional como a de vendas, por exemplo, e
facultada aos filhos das famílias de industriais, atrav~s de cursos em países
estrangeiros, onde eles adquirem uma "canpetência rara", que se torna a mais
íit il para a empresa, jâ que nada é mais urgente do que a substituição de têc
nicas obsoletas pelos mais modernos e rent~veis m~todos. Os filhos das fam!
lias de industriais. adquirem o monop6lio de tal campetencla, e o exito dos

~novos metodos (medido elos proprios dirigentes), legitimam as pramoçoes e5n
lcações para os cargos a ta lreção, fazendo crer que a soluça0 foi sem

--e a mais ad uada. 0, capital SOClâ! converte-se em competencia raréS. Ver
VIL , ~hchel; "O acesso âs posiçoes danlnantes na Empresa", S. Paulo,
EAESP-FGV, mimeo, 1976, extraído de "Actes de La Recherche en Sciences Socia
les" , Ma ison des Sciences de 11horrone,4, julho/7S, Paris, p. 98.101.
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o VJt . ( ... ) ;tive que ;tJt..U~_haJt o me.6mo caminho

es c c êu " ( 5)

o que está subjacente a este tipo de estraté
gia, segundo a qual o filho-família percorre os mesmos cam i n 10S

na carreia, se comparado com seus concorrentes com competência
técnica semelhente, é que, aliada i compet~ncia ;t~cnica adquiri
da nos mais diversos cargos, ele possui um capital social que
lhe dá a condiç~o de obter maior velocidade e, portanto, malor
amplitude na carreira. A passagem pelos diversos cargos transfo~
ma em competência técnica o capital s6cio-econ6mico, e faz trans
parecer como legíti~a a rapidez nas promoções, que devf aparecer
co~o rela~ivamente independente da origem social. Apesar de
filho do patrão, ele venceu as mais diversas provas de forma
brilhante, dignificante. O desperdício de tempo em postos subal
ternos torna-se uma espécie de pJtova. No entanto, uma perda de
tempo absoluta torna-se um ganho em tempo relativo. A capacidade
de desempenho adquirida através dos sitema educacional, faz par~
cer que a educaç~o seria um elemento diferenciador de poslçoes

sociais mais importantes do que o capital. Segundo Weber (6) ,

existe uma relaç~o de dependência entre poder e educação, que d~
ve ser analisada tendo-se em conta a estrutura social das socie
dades específicas.

(5) Jornal XPTO, n9 52, Abril de 1959, p.8.
(6) QUIRINO, em estudo sobre o pensamento '~eberianoa respeito da educa~o,
sugere que: "Sua teoria sociológica (de l\'eber)central da educação é a de que
existe uma interdependência entre educaç~o e estrutura de poder. Contudo, ele
a c~nplementa com um legado que não lhe ê menos típico: deve haver da rarte
do pesquisador uma sensitividade constant.enent.eexercida para a í nfIuencí.a
das características peculiares das sociedades específicas sobre a relaçao b~
sica entre estrutura de poder e educação". Ver Quirino, Tarcizio R.; "A inter
pretação da educação na Sociologia de Max Weber", em Comunicações, 7, Recife-:
Pimes, UFPe, 1975, p. 15.
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-A organização pode ser estendida também como
um templo, ou uma espécie de CASA DE DEUS, que é construida c m
o trabalho abnegado de seus fiéis, que devem dedicar-se de eonpo
e. a.lma. a uma causa, que ultrapassa os limites de comprometimento
do cargo. O texto adiante é bem sugestivo a este respeito:

"O .:tAa ba.l!.h o ê , d e.sd e que o h om e.m a.pa.ne.c.e u 11 a.

t.en».«, a. mol!.a. me..6tfla. que. movime.nta. 0.6 de.6tino.6 de 1'10.6.60.6 p.tal1~

ta..

O t/z.a.ba.l!.ho,pO/z. ma.i.6 humil!.de que. .6e.ja., -na.o

diminui, ma..6 ena.l!.teee. o indivIduo.

O t/z.a.ba.l!.ho,em toda..6 a..6 .6ua..6 va./z.ia.da..66o~ma.6,

ap/z.oxima. 0.6 ('l.Ome.n.6de üeu s . ;

O tfla.ba.l!.ho e/z.ia. c.a.l!.ona..6 ma.o.6, ma..6 e.6ta..6 mao~

qua.ndo de. vo.tta. a.o la./z.a.c.a./z.ic.ia.ndoa. c.a.beça. do.6 6ifho.6 e da..6 e.6

p 0.6 a..6, .6 e. to /z.na.m l!.cv e.s e ma. c. i a..6•

Cen t:« v e z um via.ja.nte. peflgul'ttou a. um homem,

d o s ta.nto.6 que e..6ta.vam ;f.:!z.a.ba.l!.ha.ndona. c.on.6;f.:!z.uçãode. um te.mpl!.o:

Que estás fazendo? Re.6ponde.u - Es t.ou. .:tAa.ba.l!.ha.ndona. c.onJ.d/z.ução.

Fez a. me.6ma. pe.Jz.gunta. a. ou Ln.o e a. n e.spo s ro: noi: - Estou transpo!.
tando tijolos. PO/z. n.zm, pe./z.guntou a. ou;f.:!z.o:- E tu? Re..6ponde.u o
humil!.de ua.ba.l!.ha.do/z.: - Estou construindo a casa de Deus.

A 1; .6 im , não d e.v em 0.6 /z.e s p o n d en. a. quem no .6 p ~

gunta./z. o que e.6ta.mo.6 6a.ze.ndo, que. e.6ta.mo.6 t/z.a.ba.l!.ha.ndoem uma.

Cia.. de ga.~, ma..6 .6im, de.ve.mo.6 /z.e.6ponde/z.: - Estamos construindo a

ONOGÃS.

PO/z.que. a..6.6im 6a.zendo e.6ta.mo.6 c.on.6t/z.uindo a..6

Meu.6 iflmão.6, não va.mo.6 que.ixa./z.-no.6 do t/z.a.

ba.lho, .6eja. e.le. qua.l!. no/z., ma..6 .6i111, va.mo.6 a.be.neoã-l!.o e. v am o s 6~
ze/z. que na.o .6e.ja. um t/z.a.ba..tho i.6ofa.do, inde.pe.ndente., ma..6 um Ua.

ba.lho unido, junta.ndo-no.6 um vol!.ta. de uma. ba.nde.i/z.a., ba.nde.i./z.a.
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abençoada e queftida pOft Veu~, a 6im de que, quando de volta ao~

no~~o~ lafte~, po~~amo~ dizeft a n5~ e ao~ no~~o~ ente~ que~ido~:

- Hoje cumpri com o meu dever, hoje coloquei mais um tijolo na
nos sa casa - NA ONOGÁS" (7).

A comparação da organização com uma grande
família, onde todos possuem iguais oportunidades, ou com uma "Ca
sa de Deus", não ocorre num vaziQ. A import~ncia destes destes
tipos de texto transmitidos pelo jornal interrio, est~ relaciona
da com a necessidade que tem a socialização secund~ria que ocor
re no trabalho, de se desenvolver dentro de uma estrutura b~sica
de significados, semelhante à estrutura da socialização . -prlm~
ria. Desta semelhança depende, em grande parte, a efic~cia da so
cialização no trabalho, e da pr~pria socialização secund~ria co
mo um todo. O que nao e dito pelo jornal ~ que a organização for
nal não ~ (como ocorre com qualquer outro sistema social organi
zado dentro das características da racionalidàde burocr~tica)
um sistema funcional, homog~neó, como faz transparecer a sua
comparação com uma grande família ou com uma' "Casa de Deus". Na
verdade, nem mesmo a família pode ser considerada um sistema uni

cer dados e informações sobre a hist6rii da organização, seus

-.. <t~rio, homog~neo e coerente. A família e, lStO Slm, a primeira
ag~ncia de socialização do indivíduo.

Além dos tipos de texto que acabamos de comen
tar, os jornais tamb~m encamiham aos empregados, mensagens que
visam promover uma espécie de a6iftmaç.ão iVl~tituc.ional da;,:organi
zação. São tipos de mensagem que visam, em primeiro lugar, man
ter uma imagem da organização como peça fundamental para o desen
volvimento econômico e social. Em segundo lugar, objetivam forne

sucessos (os insucessos não) e sua posição perante possíveis con
correntes ou organizações semelhantes.

(7) Jornal oNor1clAS, n9 2, setembro de 1980, p. 06. Grifos no original.
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Em todos os jornais pesquisados encontramos

dados e informações sobre a import~ncia do papel desempenhado
pelas respectivas organizações no contexto da sociedade.. Na
maioria dos casos, estas mensagens estão incluídas em artigos os
mais variados, desde os destinados a enfocar a hist6ria da org!
nização, at~ pequenas noticias sobre uma realização qualquer em
um momento específico. O jornal XPTO, por exemplo, informa aos
empregados como o Banco transformou-se, de uma simples cooperati
va de cr~dito, em um conglomerado financeiro com cerca de 30.000
empregados, atuando em todo o territ6rio nacional e em vários ou
tros países. Já os empregados da ONOGÃS aprendem, atrav~s do Jor
nal ONOTIcIAS, como o trabalho e o idealismo dos fundadores da
empresa conseguiram transformá-la, de uma modesta loja de ~eco~

e molhado~, em um complexo de lojas de comercialização de mo
veis e eletrodomésticos, e unidades de engarrafamento e distri
buição de gás, atuando em 4 Estados. Também os empregados da CO
BAL, leitores do jornal FEIRA LIVRE, aprendem o que signif icarn

os benefícios transferidos à populações de várias cidades brasi
leiras, com a implantação de um sistema nacional de abastecimen
to e comercialização de alimentos, ao mesmo tempo em que a TELE
BRASILIA informa, através de seu jornal, a importância dos servi
ços p~blicos para o bem-estar das comunidades.

Além dos tipos de informação acima descritos,
colhidos em textos esparsos, ê possivel lermos, no jornal inter
no, textos completos com a finalidade de promover a imagem da or
ganização perante seus empregados, como este, que enaltece o
SENA! e fala de seus objetivos e realizações:

"Mant--<-do e adm--<-n--<-.6tJtado pelo emplte.6alt--<-ado

--<-l1du.6tJt--<-al, o SENAl ê hoje uma da~ ma--<-olte.6 .Ül.6t--<-.tu--<-ç.õe.6

de Qoltmaç.ão plto6--<-.6~--<-onal do mundo. A palt.t--<.tz. da --<-dê.--<-a

que lhe deu olt--<-gem, dezel1a.6 de ou i.n.o s oJtgan..i.~mo.6 .6--<-m--<-la

Jte.6 nOJtam --<-n.6talado.6 na Amétz.--<-ca La.t--<-na. Hã. algun.6 ano.6,

o modelo SENAl e~.tã. .6endo ado.tado pela~ naç.~e~ a61t--<-ca



nah como ponto de pahtlda paha a holuç~o de heuh pho'l!

mah de óOhmaç~o de heCUh~Oh humanoh. No Bhahll, o E

NAI cumphe o papel de ln~tltulç~o voltada n~o h~ paha

a 6ohmaç~o phoólhhlonal, ma~ tamb~m de um vahto hlhte

ma nacional de phomoç~o hocial, aut~ntleo labohat~hlo

de tecllOlog1a.6 e.du cac.Lono.cs e cent}/.O6ohmadoh de equi::

pe.6 docenteh e t~enlca.6, de.6tlnadaó ~ phepahaç~o de
m~o-de-obha em todo oh nZvel~ d e.sejo.do:" (8).

Ainda nesta linha de ~extos a61hmatlvo.6, o
'cou um artigo com o título "Distribuição de Ren

das - A Tarefa mais Complexa". O artigo defende o discurso ofi
cia1 que prevaleceu no Brasil. principalmente no período da pr!
~eira gestão do Ministro Delfim Netto na pasta da Fazenda, de
que era preciso phlmelho 6azeh eheheeh o bolo paha d e.pol.s dlvl

dl-lo. Depois de uma an~lis~ hist6rica sobre a evolução do sa1~
rio mínimo, do aumento do consumo de bens dur~veis e das inova
ções implantadas pelo Governo na ~rea tribut~ria, alem dos pr~
gramas de desenvolvimento setoriais e regionais, levados a efei
to no período p6s-1964, isto e, ap6s fazer uma ampla defesa do
sistema político-econômico do país, o artigo em referência fina
liza com o seguinte:

ghandeh

~ehviço~ ao govehnO na apilcaçâo de .6ua polZtlea de
hedi~thlbulçao de henda. t ele que óol de~lgnado como

agente do PIS e do FGTS, ~ ele que hecebe os lneentl

vos e s e óaz lntehll1edi.ã.hloenthe o conthlbulnte e a~

autohi.dadeh thlbutã.hia~. Adll11nlhtha pahte lmpohtante

da poupança Phivada, e~pecl61camente a pequena poupan

~a. Como age~te de lnótltulç5eh o6Ici.alh, pehmlte apli::

cah o~ hecuhhO.6 do FGTS, do PIS, etc. Sem e~~ah aplica

(8) Jornal O CRITIOJOO, n9 19, fevereiro/1980,p , 01. Grifos no original.
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po upa d o

pelo~ t~abalhado~e~.

A g~a)]de liç.ão d os último~ an.o~ ê. que o c.J1.e.6

c.imento ec.on.ômic.o n e.su t.t.a em p~oveito paJta t.o d os e

c.ol1.ótitui a g~aHde a~))ja l1a luta c o nt:n.o: a mi~ê.~ia. Numa

t.a»: e6 a

mai.6 u~gen.te e~a c.~ia~ uma ~iqueza ante~ de pel1.6a~ em

~edi~t~ibuZ-la melho~. Ago~a podemo~ enc.a~a~ a polZt~

c.a ~edi.6t~ibutiva c.omo meio de eliminaJt, paulatiname,!!

te, a.6 mai~ 6lagJtan;(:e~iJlju.6tiç.aé:J"(9).

Sem perder de vista a conotação. ideológica
exi stente em textos como os que acabamos de transcrever, a imagem
da organização por eles transmitida se insere dentro de urna es
tratégia mais ampla de socialização e controle social. E claro
que o fato do empregado conhecer a organização onde trabalha,
é importante para o seu posicionamento e pode auxilii-lo no pr~
gresso profissional. No entanto, não é somente este fim que tais
mensagens procuram atingir. A manutenção da boa imagem da organ!
zação perante seus empregados faz parte de sua estratégia de Re
lações Públicas, pois ao incorporá-la, o empregado também trans
mite a lmagem da organização externamente. Os manuais de Rela
çoes Públicas nao hesitam em dizer que cada empregada é um "Rela
çoes Públicas" de sua organização, e o jornal interno um de seus
mecanismos.

3. A EFICIENCIA

Das Clnco organizaçoes pesquisadas, três uti
lizaram seus jornais internos para concursos de boas ideias: O

(9) Jornal XPID, n'i'37, maioj1973, p. 7.
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Banco XPTO, o SENAI-DF e a TELEBRASILIA. Notamos, em algumas si
tuaç6es, certa semelhança com o Programa de Desburocratização
que vem sendo desenvolvido pelos órgãos públicos brasileiros.

No caso do Banco, a mais antiga das organiz!
çoes estudadas, e mantenedora de um jornal h~ mais tempo, o seu
jornal interno foi utilizado em v~rias ocaSloes como órgão de dl
vulgação dos concursos de bo~~ id~i~~ ou para ensinar métodos
de simplificação de rotinas e campanhas semelhantes. Em 1979, o
Banco lancou, a exemplo da campanha de desburocratização do Go
verno Federal (como explicam seus editoriais), um concurso inter
no para racionalizar método~ de trabalho, envolvendo, além das

j

formas mais' adequadas para a realização das tarefas, a modifica
çao e supressão de formul~rios e documentos em uso pelo Banco,
com a distribuição de pr~mios em dinheiro aos respons~veis pelas
melhores idéias. Apesar de fazer refer~ncia ao trabalho desenvo1
vido pelo Governo, o Banco, com o slogan um complic~do incomod~

muit~ gente, não colocou como objetivo de seu concurso interno
desburocratizar o Banco, e'sim simplificar o trabalho para pr~
porcionar melhor atendimento a seus clientes, e manter uma posl
çao de destaque em relação a seus concorrentes.

° SENAI-DF publicou nas p~ginas de seu jornal
(edição de março de 1980), um comunicado esclarecendo as prlme~
ras medidas tomadas pelo Governo Federal, relativas ao Programa
de Desburocratização (eliminação de uma - ..s e r i e de atestados

exigidos pelos mais diversos órgãos pfiblicos), sem, no entanto,
fazer quaisquer comentários, apenas divulgou uma mensagem do Go
verno. No entanto, alguns meses depois, o jornal inicia a divu1
gação de uma campanha intitulada Simpli6ique, N~o Complique. Es
ta campanha tinha como objetivo dar um exemplo de desburocratiza
ção e criar um clima de realização no trabalho, .-J a que tinha

como pano de 6undo a seguinte mensagem: "Saiba como ser mais fe
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liz no seu trabalho e como facilitar a vjda dos outros" ( O)

Entretanto, seo objetivo da campanha de sim
plificação era aumentar o nivel de satisfação no trabalho, a
anãlise das boa6 id~ia6 selecionadas .(publicadas no jornal do
SENAl-DF n9 25, de janeiro-fevereiro de 1981) parece ter ro UZl

do efeito contririo no sentido de aumentar ainda mais os contro
les burocrãticos e-eliminar as pequen.a6 libeftdade6 que são po~
siveis no interior de uma organização burocr~tica. Eis alguns
exemplos de boa6 id~ia6, divulgadas pelo jornal:

Mon.taft uma Se~Jtetaftia Geftal, ~en.tJtalizan.do

todo o 6eJtviço de aftquivo, datilogfta6ia, pJtoto~olo, et~;

Fazeft uma in.ve6tigaç~oem ~eftta6 ~ftea6 vefti6~
~an.dd a O~io6idade de pe66oal, evitan.do a66im o alto

~u6to da óolha de pagamen.to;

Elimin.aft de6 pe6 a6 ~om ccmemoJtaço es ,
fte~epçOe6, fteun.i~~6 et~;

U.6afto tele6on.e o men.oJt tempo pOJ.dZvel;

Ra~ion.alizaft o ~aó~, di6tJtibuin.do-o n.a6 6ala6

dua6 veze6 pOft tUftn.o.

O que se percebe pela situação que acabamos
de descrever ~ que a efici~ncia da organização, como se efici~n
cia fosse sinômimo de alguna coisa útil e necess~ria a todos os
indivíduos, passa a governar 'todas as atitudes, e o resultado
~ que, aqueles mesmos individuos lançam id~ias que; certamente,
torni-los-ã mais submissos a uma rigidez disciplinar ou burocri
tica.

Esta 6Zndftome de6buJto~Jtatizan.te tomou maior
impulso, dentre as organizações pesquisadas, na TELEBRASrLIA,

(10) Jornal O CRITlCUBO,n9 22, Junho-Agostode 1980, p. 06.
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atrav~s de uma campanha que teve ampla cobertura pelo seu jornal
interno. A campanha da empresa envolveu, al~m de uma ~emana de
de~bu~oQ~atlzac~o, com palestras pertinentes ao tema, uma Qa~xa

de ~uge~tõe~ para coleta das boa~ ld~la~ dos empregados, bem co
mo a montagem de dispositivos semelhantes para receber sugestões
dos clientes. Formou-se um clima de envolvimento de todos os 0m
pregados em torno ~o objêtivo desbrurocratizante, a partir de
um discurso baseado no ~eto~no, isto ~, as modificações de com
portamento, normas e procedimentos internos que fossem b~n~ficos
à organização e sua clientela, implicariam, conseqUentemente,
em beneficios aos empregados. Aliis, esta postura fora utilizada
pelas outras duas organiz~ções que promoveram campanhas semelhan

i
teso

o que os jornais deixam transparecer, através
de sua leitura, ~ que tudo se passa como se a burocracia fosse
um conjunto de normas e comp0rtàmentos rigidos e irracionais

(irracional no sentido de existir uma predomin~ncia de exc ssos
de controle, al~m de urna centralização do poder decisório), que
conduzem a um padrão de eficiência muito aqu~m daquele que pod~
ria ser atingido. Neste sentido, a desbrurocratização ~ colocada
como um exercício de simplificação de rotinas e de mudança oe
atittides,a partir das quais possam ser atingidos com maior agili
dade os objetivos organizacionais. Não ~ de todo impróprio defi
nir uma administraçao rígida e ineficiente como burocratizada,

na medida em:que o termo burocracia tem sido utilizado em vários
sentidos, como se fosse um vocábulo tão ecl~tico, que tanto ser
ve para definir a racionalidade, como o contrário. Entretanto, o
que deixa de ser abordado neste tipo de colocação, e aí está o
seu caráter ideológico, ~ a import~ncia histórica da burocracia,
enquanto um tipo de poder e urna forma de dominação.

Para atendermos a burocracia enquanto inst~n
cia de dominação, é necessirio a percepção das causas que deter



minam o seu desenyolvl~ento e aperfe~çoamento, e1 conseqUenteme~
te, o surgimento das grandes organizaç5es burocr~ticas modernas.
Estas causas estâe relacionadas, principalmente, com as necessi
dades da produção, na medida em que, por um lado~ o processo de
acumulaçao e concentração do capital com a conseqUente racionall
zação do trabalho, implicou no surgimento de um aparelho admini~
trativo no seio da empresa, como forma de controlar a produçao,
e, de outro lado, o crescimento do Estado, que se tornou um lns
trumento de controle e de administração da sociedade, e também,
um instrumento de produção. A superioridade técnica da burocra
cia sobre outros tipos de sistemas sociais, est~ relacionada com
a sua capacidade de c,ontrole socfal.

Algm dos concursos de boas idéias, o jornal
interno transmite também vários outros tipos de texto e informa
çoes que, de forma explícita ou nao, procuram inculcar nos empr~
gados uma forma de pensar que gira em torno da eficiencia,
as entrevistas com operário-padrao, concursos de desempenho

como
e

diversos outros. De certa forma voltaremos a este tipo de texto

nos dois ítens seguintes. O que importa extrair deste ítem
que, ao divulgar as campanhas de eficiencia, o jornal interno es

-e

tará contribuindo para a individualização, na medida em que as
boa~ idé~a~ geralmente conduzem a uma maior rigidez discipll
nar - com o aumento do ritmo de trabalho - ou ã diminuição do nú
mero de empregados. O~e~Ohno dos benefícios resultantes das
boas idéias é sempre inferior ao aumento do índice de produtivl
dade que delas decorre.

4. CHEFE OU LíDER
O Gcupante de cargo de chefia, que para nos

compreende todas as pessoas que possuem alguma parcela de poder
na organização ~ntendido como poder a faculdade de mandar e ser
obedecido}, seja o Presidente, o Diretor, o Chefe ou Supervi
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sor de alguma unidade organizacional, merece sempre
especiais do jornal interfio. O chefe ~ visto como um

des taques
indivíduo

que possui, al~m do conhecimento t~cnico, qualidades elevadas
de moral; ele ~ considerado imparcial e um exemplo a ser segui
do. Ele ~enaltecido com fotos (~s vezes incluindo a família) e
biografias publicadas pelo jornal, para que seja conhecido e
admirado. A ênfase maior ou menor na "propaganda" do chefe está
relacionada, como pudemos observar nos jornàis p ~quisados (como
era de se esperar), com a sua posição na hierarquia. O chefe
aprende atrav~s do jornal, que deve evitar certos vícios, como o
uso indiscriminado da palavra uhgente~ aprende tamb~m que a sua
posição exig~ equilíbrio emoc~onal, a fi~ de conseguir resolver
todos os problemas com imparcialidade e justiça.

-Da mesma forma que o empregado nao e tratado
como empregado, o chefe tamb~m não ~ chefe, e sim um lidero Um
dos jornais pesquisados fornece, inclusive, a receita: "Todo che
fe deveria ser um líder. Líder ~ aquele que consegue a particip~
ção espontânea das pessoas que dirige. Não precisa fazer-se obe
decer, pois todo mundo tem prazer em colaborar com ele. Chefe
dinâmico, por outro lado, ~ aquele que desempenha com perfeição
suas tarefas, mas não se satisfaz com isso. ~ o homem de açao
que pensa, planeja e dirige a execução de novas experiências,
buscando melhorar todos os aspectos de seu serviço. ~, enfim,
o que contagia, com seu entusiasmo, os que o cercam, criando um
ambiente de operosidade e de muito amor ao trabalho. Procure ser
um líder dinâmico" (11 )

O chefe ~ tamb~m o empregado exempla~ cujas
atitudes deve o subordinado procurar assimilar para saber po~

-(11)Jornal XPTO, n9 64, Abril de 1960, p. 06.
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tar-se como ele, quando a carreira permitir que ocupe
de chefia. E o jornal fornece indicaç6es ~teis para a

posiç6es
ascensao

na carreira bem como para aprender a ser chefe, como sugere o
seguinte texto: "Dar conselhos, sempre se diz, é coisa muito fá
cial; receb~-los, porém, é uma arte. Pouca coisa, entretanto, p~
de auxiliar-nos tanto em nossa carreira, quanto um bom COJ selho,
devidamente a ce i to e seguido. Os .nossos chefes, e mesmo colegas
mais antigos, ao conhecimento do serviço aliam uma dose maior de
experi~ncia, desse conhecimento individual que s6 a prática pode
proporcionar. Orgulho vão e vaidade tola seria a nossa, se
quiséssemos privar-nos dessas sábias porideraç6es e descobrir,
sozinhos, os segredos do serviço. Enquanto seguirmos os bons
conselhos dos outros,' temos tempo péra dedicar-nos a outras que~
t6es, adquirindo maior experf~ncia, mais segurança e, assim,
abrindo-nos maior possibilidade de ~xito. C ... ) Observemos bem
o nosso chefe, na sua maneira de encarar as suas responsabilid~
des,i~o modo de resolver os problemas do serviço e do pessoal,
corno dirige e lidera seus subordinados. Imitemo-lo em tudo aqui
10 que de bom ele tiver. Assim fazendo, estaremos nos preparando
para bem aprender a arte de chefiar" (12).

O jornal interno transmite também aos chefes,
ensinamentos sobre corno administrar humanamente e criar entre

os subordinados um clima de confiança e satisfação geral:

enc.aftftegado.ó, te..mo.óo deveft de c.Jtiaftem no.ó.óa

um ambiente.. no qual no.ó.óo.ó auxLlia~e.ó .óe .óintam atftaZdo.ó

pelo tftabalho que 6azem, di.ópo.óto.ó a pafttic.ipaftem c.ftia

tivame..nte na .óoluç~o da.ó que...ót~e.ódo no.ó.óo dia-a-dia e

.óati.ó6eito.ó pela opofttunidade de..vive..ftem onde.. .óe..u.ó.óe..nti

(12) Jornal XPTO, n? 74, fevereiro de 1961, p. OS.
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Ipe.YltO.6 .6ão n.e.c.cnh ec i.do s , E-6.6e. amb..te.Ylte. e.xe.Jz.c.e.Jz.agJz.ande.

..tYl6lu~Ylc...ta.6obJz.e. o bem-e.6taJz. p.6..tc.ol~g..tc.o de todo.6. O Jz.e

.6ultado i que haveJz.~ ma..t.6 e.6..tc...t~Ylc...tae ma..t.6 6e.l..tc...tdade.

numa paJz.c.e.la da pJz.~pJz...taYlação.

E man t:o 6al.60 que.Jz.eJz.aii qu.Ln i): au r.o n.Ld a d e s o

bJz.e o o u i:»:» pela ameaça e , 11ão p e.Lo: c.oI16..taYlça. E m an i:o

6al.60 tAataJz. homeYl.6 c.omo /ílâ.qu..t11a.6,ou v..tg..ta.6 de. - .maqu~

11 a.6, e não, c.o m o 9 e ylte, p e..6.6o a , c.o m p a ylh e.Ln:o .

E 6al.60 alegaJz. que Ylão temo.6 te.mpo paJz.a una

. adm..tYli.,!dJz.ação hUl11aYli.zada 'poJz.q~e 'e..6tarnof.,ab s o nv Ld o s pe.lo

e s tu.d o de t.a n i.a s v..tab.{'l..tdade.6:,quaYldo uma adm..tYl..t.6tAação

POUc.o humaYl..tzada i.nv..tab..tl..tzatudo.

E 0.6 deveJz.e..6 do.6 no.6.6O.6 c.ompanhe..tJz.o.6, 0.6 no.6

.60.6 auxi.l..taJz.e.6? CeJz.tame.nte. que a ele.6 ~ampJz.e

que YleYlhuma ação i..6olada .6e.Jz.~6Jz.utZ6eJz.a. Ele..6 t~m de.ve.

Jz.e..6paJz.a c.om a.6 c.he6..ta.6. E o deve.Jz. ma..t~~eleme.YltaJz. e. o de.

ac.Jz.ed..ttaJz.e.mYla .6..tYlc.e.Jz...tdade.do.6 .6eu.6 c.olega.6 que oc.upam

c.aJz.9 o d e c.o m a yldo" (13) •

o chefe aprende também a transformar em con
tradição psicológica uma contradição econômica:

~ "Sabe.mo.6 que. i de.ve.Jz.da EmpJz.e.6a pJz.opOJz.c...tonalt,
ao ".6e.u pe.6.6oal .6al~lt..to.6 e.6t..tmulaYlte.6 e pltomoç~e.6 jU.6ta.6.

Ma.6 o de..6e.jo de. .6al~lt..to.6 c.ada vez melhoJz.e.6 ~

e o podelt de ltetlt..tbu..tção da Emplte.6a i l..tl11..ttado.Ve.6.6e
do, o a.6.6UYlto e~c.apa da ~ltea da Ec.oYlom..ta e pa.6-6a palta

(13) Jornal COi\TfATO, edição especial, 24.12.80 a 06.01.81, p. 02.
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P~lcolQgla. Sabemo~, pon ~utno lado, que o an~elo pon

ganho~ cada vez malone~ i, multa~ veze~, uma 60nma de
competln com o companhelno e, -nao, uma nece~~ldade neal.

Diante dl~~o, a manelna ~al~ e61clente de en6nentan e~

~ es con6l1to~ ê do.s el1 oLve n. um clima de ~atl~ nação --9~

nal. E~~e clima lmptlca em connlgln eventual~ lnju~tlç.a~

matenlal~, ma.6~ua pnlnclpal 6unç.ão i cnlan ambiente p.6i:

col5g1co tanto mal.6.6a~d~vel quanto pO.6.6lvel.De v/.a da

adianta encontnanmo~ o homem cento pana o cango cento ~e

a ~eu lado tnabalha um companhelno que o ho~tlllza, ou a

quem ele de~te~ta.

SABEMOS que não i ~5 pon dlnhelno que um

homem pa~~a a malon pante de ~ua vida no tnabalho. H~

outna~ naz~e~ multo lmpontante~: ele e~pena ~en neconhe
cldo pela~ ~ua~ habllldade~ pno61~~lonal~, e~pena mene

do tnabalho ~ua vida tenha mal~ '~l6nl61cado. r lndl~pe~

.6~vel, pontanto, ne~pelt~-lo como gente e am~-lo como
uma pe~~oa igual a nõ~, l~to e, uma pe~~oa que bu~ca a~

me~ma~ col~a~ que bu~camo~ e menece o me~mo ne~pelto que

de~ejamo~ menecen" (14)

~ óbvio o papel do indivíduo que ocupa cargo
de direção na empresa, enquanto ator que deve criar entre os su
bordinados um sentimento de igualdade de oportunidades, além de
um ambiente psicológico que leve em conta não só os sentimentos
e aspirações individuais, mas as diferenças que determinam a fo~
mação de cada personalidade. Na empresa, a submissão do subordi
nado não deve ser alcançada pela violência. Na empresa, a submis

(14) Jornal CO~~ATO, n9 59, 07 a 14.01.81.p. 02. Grifamos
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"sao ~ conseguida pela inculcaç~o de uma crença generalizada em

torno dos seus objetivos nobne~, e nas perspectivas que s~o colQ
cadas sobre as possibilidades de uma ascensão social, via ascen
sao profissional. As referidas perspectivas s~o manipuladas atr~
ves da combinação de sistemas de. beneficios e ameaças, sendo
que estas podem constituir-se no simples corte da possibilidade
de serem alcançados os beneficios. O subordinado, ao acreditar

ana "sinceridade" do seu superior, naturaliza a sua submissão
um determinado ideal (da organizaç~o), que lhe ê apresentado co
mo algo inevitável, como se fosse uma força estranha cuja origem
ele desconhece. A sua adesão aos "principios" da organizaç~o e
a contrapartida ne cessâ.rí.a, em razão" de :sua participação.

E atêcnica para que o chefe possar criar o
chamado clima de satisfaç~o geral e de respeito mGtuo, bem como
um ambiente de igualdade nas relações de trabalho, de que tratam
os artigos que acabamos de transcrever, pode ser conseguida atra
v~s da panticipaç~o, como sugere este outro artigo:

"S ab emos qu e a e6 ic_i~ncia d e um a e.quip e. d ep e.n

de. do ~e.u gnau de. panticipaç~o, ma~ que. e.~ta pahticip~

çao, e.~he.fazer parte, h5 i ne.le.vante.he. a e.quipe. pude.n

opinan na holuç~o dOh pnoblemah. Vo contnãnio, e.la ~e.

omitinâ.. Fanã. ~ e.u tnabalho de. maneina n.o Li.n eLn.a , de.mon~

tnando um mZnimo de. inte.he.h~e. e. e.ntuhia~mo. Se. cada e.m

pne.gado n~o 60n e.~timulado a opinan ~obne. ~ua~ tane.6a~ e.

dan ~uge.~t~e.~ ~obne. como ne.~olve.n a6 di6iculdade.~ que. a

e.la~ digam ne.~pe.ito, n~o pode.mo~ e.~pe.nan que.

panticipe.. E ne.ce.66â.nio e.~timulan o hábito de.

ne.alme.nte

admitilt

na6 ne.uni~e.~ diánia~, e.mpnegadoh ~e.m cango de. che.6ia e,

ao me.~mo te.mpo, inc.e.ntivã-loh a dan opini~e.h. Oh c.am~

nhoh da pantic.ipaç~o de.~a6iam a imaginaç~o de. todo~ no~.

Ma~ de.ve.moh aceitan o de6a6io ponque ~e.uh ne.hultadoh he.

It~O 6 e cu ndOh .
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Sabemo~ que o che6e deve ~eh lZdeh e que uma

lid ehanç.a auto chãtica ê. in com paLtv et: com o es pZhito de
paJtticipaç.ão. u os s a lidehal'lç.a de.ve ~eh demochãtica. Ante/:'
de dah o/tden..6 e inéltJwçõe~, ê. l1ece~élã..hiogaJ1hah a pf.e.lla

ad esii o de quem vai ex.e.(~utã-la/:'. t )Jheci~o e/:,timulah cada

membho do ghUpo a di~cutiho phojeto, a aphe~e),ltah ~uge~

tõe/:', a /:'entih que /:,ua/:, idê.ia~ /:'ehão ouvida/:' e valohiza

daél. Sen.tift que a6inal o que conta ~ao aél idê.ia~ que ef.e
pode o6eheceh ao .ghUpo ou ~ che6ia. Se ~Ua~ idê.ia~ élao

boa~, ef.e ~ehã.. um lZdeh naquele momento e tehã o diheito

de /:,ehheconhecido como al9u~m tão ~til como ~eu che6e.
Sô a f.ideho.nç.a democtLã:tica geha v en.âade.Ln os cof.aboJwdo

he~ - e como tal enten.demo~ aquelaél pe/:'/:'oa~ que .se élente.m
como pahte de um plano e he/:'pon.~ãvei~ pef.o ~eu
~o,,(lS).

.su c e s

o exercicio da supervlsao e do comando, atra
ves da participação, faz parte das novas formas de exercício do
poder utilizadas pelas organizações modernas. A participação,
ou ideologia da democracia administrativa, é uma forma /:,uave uti
lizada pela organização para fazer o empregado crer que possui
alguma parcela de autoridade, quando, na verdade, ele estará Opl
nando sobre coisas já decididas. A questão da localização do p~
der na organização não está relacionada com as decisões de "como
executar" determinada atividade. Para localizar o poder, deve-se
perguntar a quem cabe decidir sobre as políticas de gestão, a
quem cabe definir as estrategias que determinam os destinos e ob
jetivos a serem alcançados.

Para completar a imagem do chefe (líder) e pa
ra torná-lo. perfeito, existem determinados "princípios" que ele

(15)Jornal CO~~ATO,n9 60, 21 a 28.01.81,p. 02. Grifos no original.



deve ter em conta nas suas açoes di~rias:

"01 - Se.m amOJt não ex i.s t:« .l-tde.JtaI1ç.a e.6e.:t-tva.

02 - A-tYlda qu e. você. pO-6-6a 1a z e.Jt--6 e. t.em e.Jt p!!:

.lo -6e.u -6u6oJtd-tYlado, pJte.6-tJta 6aze.Jt--6e.

C7jliaJt. Se.m rw.m-t.ldade., a nOJtç.a não e: nln-t-6

que. \J-totêl1c~a.

03 - O .tZde.Jt 11Unca z e e.ngana pOJt ex c e.s s c de.

bondade.. Toda c~ê.nc-ta e. pJte.jud-tc-ta.l a

que.m nao :te.m b o n d a.d e.,

04 - Re.-6pe.-t:to, d-tgn-tdade. humaYla e. e.".6pIJt-t:to

de. jU.6:t~ç.a .6ão qua.t-tdade.-6 de. um 6oJt:te.

LZde.Jt.

05··- Um .lZde.Jt .e.ducado, e du.c a 0.0.6 que. diJt-tge..

Um .tZd e.Jt g n. 0.ô.6e.~Jto, Jt e.b o.i. X a -f, e. a .6-t

pJt õ pJt-t o •

06 - Na pJte..ôe.nça de. um .6Upe.Jt-toJt, a nal:ta de.

e.ducação ~ uma nal:ta con:tJta a d-t-6c-tpl{

na; na pJte.-6e.nça de. um -tnóe.Jt-toJt e. covaJt

d~a.

07 - O .6uboJtdinado vale. cada um pOJt de.z, com

che.6e..ô e.-6:timado.ô e. que.Jt-tdo-6, e. não vale.

Ylada com che.6e..ô que. nao lhe..6 -tn-6p-tJte.m

con6iança e. e..ô:tima.

08 - Quanto ma-t.ô e.le.vada a d-tgn-tdade. de. um

che.óe., com ma-toJt cu-tdado de.ve.Jtã. :tJtataJt

a -6U-6ce.:t~b-tlidade. do.ô -6uboJtd-tnado.6, po~

que. uma óle.cha quanto ma-t.6 do al:to

caiJt, ma-t-6 6undo.6e. cJtava.

09 - Se.Jt jU.6:to ê a pJtDne.-tJta qual-tdade. que.

um ftOme.m d Lq n o d e.st:e nome. Jte.clruna daque.

le. que. :te.m au t.on Ldo.d e: .ôobJte. e.t.e.,

10 - O .ôe.n:t-tme.n:tode. ju.ô:ti.ç.a e: de. :tal mane.-t

!ta ina:to no cOJtaç.ão humano que. qualque.Jt



lnju~tiça, me~mo vinda de um che6e e~t~

mado, decepciona, ~evolta e i~~ita.

11 - Pa~a o che6e, p~deJL o demZnio de s ;

pJLopJLi.o ~ ~empJLe o meio mai.6 ~egL!LO de

peJLdeJL a auto!Lidade ~ob~e O~ d nai~.

12 - O caJLgo de che6e -vrao convem ao

tJLão, que.. ac~edita t.en. 6 ect.o pOJLqu e 6~

lou, haja v i.s t:o que, quem .6e apega a p~

lavJLa.6 alimenta-~e de ilU.65e.6.

1 3 - LZd e~ e aquele que manda em out~o.6 ho

men~ e. conheceJL es s e.6 hom e!'1.6 e tão ne

c e~.6 a!Lio qLLaJ1tO o c o n h ecim e nzo da Lan:«

6a a JLealizaJL.

1 4 - Todo lZd e..JL e, acima de :tudo um edu ca

dOJL, e, na ba.6e da educação encontJLa-~e

o co nh ecim en.:to d os hom eJ1.6•

15 - A pJLimeiJLa qualidade de que deve .6eJL do

.:tado um che6e i a de compe.:t~ncia; toda

via a compe.:t~ncia do che6e não i da me.6

ma natuJLeza que a do.6 ~uboJLdinado.6.

16 - O che6e que s e apJLoxima d os homen.6 no~

momen.:to!S de dOJL ou de .:tJLiun6o, penetJLa

mai:~ 6undo em z eu s COJLaçoe~ ne~~e bJLeve

momen.:to, do que em .:toda uma vida.

17 - Toda a.u.:to~idad e qu e nao e humild e, e

gJLo.:te!Sca. O bom humoJL do lZdeJL alivia

.:ten.6Õe ..6 e con.:tagia 6avoJLavelmen.:te 0.6 .6~

bO!LdiYlad 0.6. A 6il1al, um lZd e..JL não i nada

mai.6 que um homem.

18 - A veJLdadei~a gJLandeza ~ liv~e, doce, 6~
mi.lia,,-., e nada p end e. quando.6e examina

de peJL.:to; ao con.:t~âJr..io, qual'l:to mai..6 s e

- c o n à e ce , mai.6 admi.JLa. Enói.m, o que ..tYl



- -tehe~~a nao e o tihO que pahte, ma~ o

tiho que c.hega" (16) .

Para completar esta imagem do chefe como uma-",
especre de "Deus", só falto]) Ser publicada por um dos jornajs-pesquisados, uma espécie de~ec.e de ~m .tIdeh, sugerida »or

-HANDY (17) .

A figura do chefe é moldada -a semelhança
de uma pessoa que possui qualidades diviMa~. Ela se confunde
com a figura do líder carismático. A autoridade carismática se
exerce, segundo Weber, a partir da crença de que a pessoa que de
tém o poder possui atributos extraordinários; o exercício de
sua ,dominação apresenta-se como uma missão de.tegada p'e.to~ Deu, , .

.s es . "A legitimidade de seu domínio se baseia na 'crença e na de
voção ao extraordinário, desejado porque ultrapassa as qu a Li d a

des humanas e originalmente considerado como supernatural ... ba
seia-se, assim, na crença nos poderes mágicos, revelações e cul
to do herói,,(l8).

Parece que a autoridade carismática não está
de acordo com a autoridade racional-legal que predomina nas or
ganizações burocráticas. Como sugerem MOTTA & PEREIRA, "a domi
nação carismática é um poder sem base racional. B
arbitrária e facilmente adquire características

instável,
revolucioná

rias. Sua instabilidade deriva da fluidez de suas bases. O líder
carismático mantém seu poder enquanto seus seguidores reconhe
cem nele forças extraordinárias e, naturalmente, esse reconheci
mento pode desaparecer a qualquer momento (...) B fácil com
preender por que a dominação carismática não é própria da buro

(16) Jornal CO~~ATO, n9 77, 13 a 22.5.81,p. 04.

(17) HANDY,Charles B, ; "Cano compreender as organizações",R. de Janeiro,
Zahar, 1978, p. 102.
(18)WEBER, Max; "Ensaios de Sociologia", em H.H. Gerth e C. Wright Mills (o~
ganizadores),op. cit., p. 340.
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cracia. Sua irracionalidade, instabilidade e arbitrariedade cho
cam-se diretamente com as bases do conceito de organização. Isto
nao quer dizer, por~m, que as burocracias não possam conter em
seu seio pessoas com poder carism~tico. ° problema da lid rança
natural, que ~ de importância fundamental para o bom funcioname~
to das organitações, est~ intimamente ligado ao conceito de domi
nação carismática" (19)

Se a autoridade carismática não e - .proprla
das organizações burocráticas, poder-se-ia indagar o pOh que de
se atribuir um determinado carisma aos fldehe~. Parece-nos que o
problema está relacionado com a necessidade de legitimar a auto
ridade racional-legal;, na medida em que esta tenderia a ficar

j . j: I

encoberta pela carisma. Se o chefe ~ um lider e possui tantas
quafidade~ natuhai~, nada mais 16gico do que constituir-se em um
exemplo a ser imitado.

Apesar de nao termos vi to a "prece" do lider,
pudemos sentir que uma politica de pessoal, produzida a partir
de um conteúdo ideol6gico de caráter humanista, que prega a valo
rização e consideração pela pessoa, com o enaltecimento dos
seus sentimentos e anseios, parece gerar um processo de sujeição
e submissão à realidade estabelecida. E possível falar na crença
da existência de um "Deus" encarnado na organização, pelo menos
em duas empresas, dentre as organizações que fizeram parte da
pesquisa: o Banco XPTO, onde é cultivada a memôhia do óundadoh,

de diversas formas, incluindo as comemorações do dia do óund!

dOh, e na TELEBRASILIA, em cujo jornal está publicada uma sauda

(19) f\t)TTA,Fernando C. Prestes & PERElAA, Luiz C. Bresser; "Introduçãoã ar
ganização burocrática", op. cit., p. 27-28.



-çao ao Presidente, recitada na ocaSlao de seu anivers~rio, por
(20)'uma empregada , ocupante de cargo inferior na hierarquia da

organizaç~o, cuja integra ~ a seguinte:

"POdeJ110.6 pfLe.pafLa.fL C.lle.Üe..6; o 1!..Zde.fL.6e. 6az.

O c.he.6e. o.tu a me.1!..hofL numa Q,1ga.n.zzação pa.d,'Lol1.zza.da.; o 1!..Zde.fL

a.pe..6a.fLde.1!..a. E1!..e. te.m uma })1.z.6.t.ão;u.m c.he.fJe., um de.ve.fL. E.6te.

de.ve. obe.de.c.e.fL ~.6 fLe.gfLa..6-do jogo; o 1!..Zde.fLte.m, mu..zta.6 ve.

z z.s , de. fLe.,ÜWe.l1tâ.-1!..a..6. O bom c.he.6e. de.ve. c.oofLde.l1a.fL e. C.OI1.tfLO

Lo.n: c.om e.6.zc.â.c..za.,ma..6 .60 o 1!..ZdeJl..pode. a.g.zfL c.omo he.fLO.z. O

c.he.ü e. dO))1.zvta p e.La. a.u.tofL.zda.de.; o lZde.fL c.ol1qu.z.6ta pe.la. pe.!!::

Fa.la.

o 1!..Zde.fLqu.al1do c.o.Eà o c.he.6e., qu.e. ve. o que. de.ve. ex ecu t.a«,

ma.6 o 1!..Zde.fLve. o c.onjunto e. .6a.be. pa.fLa. onde. c.Ol1duz.zfL.

Pode. o c.he.6e. .6e.fL l.zbe.fLa.l ou au.tofL.ztâ.fL.zO 110.6

mome.l1to.6 e.m que. a. fLe.gfLa. ~ a 6le.x.zb.z1!...zda.de. ou a. .zmpo.6.zção;

o lZde.fL .60 pode. s e»: hum.zlde., p o i» .60 c.om hum.zldade. o e..6p'~

fL.zto e. a. fLa.zão .6e. e..6C.la.fLe.c.e.mmutua.me.l1te.. Pode. o c.he.6e. .6eJl..

pe.la. a.ção. O c.he.6 e. u.6a. a. te.C.1101!..Og.za.pa.fLa. c.a.lc.ula.fL e. pla.l1~

ja.fL; o lZde.fL fLe.c.o1!..he.-.6e.110 .6il~I1~.zo e. e.me.fLge. c.om pe.fL6e..zta

.zl1tu.zção do que. 6a.Ze.fL c.om a téc.n.zc.a., ou 60fLa de.la. Ac.ha o
c.he.6e. que. o podeJl.. e..6tâ. 110 e..6pZfL.zto de. e.qu.zpe.; .6a.be. o lZde.fL

que. o gfLUpo l1ão pfLO.6pe.fLa .6e.m que. o .z11.6pifLe.m. O c.he.6e. e..6p~

fLa fL.zgofLO.6a fLe.laçao de. c.au.6a e. e.6e..zto; .60 o lZde.fL pe.fLc. e.be.

que. ma.z.6 .zmpofLtal1te. e. a fLe.1!..ação h 0111 e.m/6 e.l.zc..zda.de.. EI1e.fLva-

.se o c.he.6e. qual1do e.fLfLa; o 1!..Zde.Jt6unde. o en.n.o 110 labofLa.to

fL.zO da e.X.pe.fL.z~I1c..zapa.fLa fLe..t..tfLa!Lde.le. 6a.gulha.6 de. e.nte.nd.z

m e n z o •

(20) Empregamos o voc~bulo "recitado". porque MO acreditamos que o texto da
saudação, que mais se parece com uma prece, tenha sido produzido pela orado
Ta.



ge, elogia e pune; o lZde~ ~ indi~pen~~vel: aponta ~u

mo~, in~u61a co~agem na de~~ota e ~abedo~ia na vit5~ia.

O homem ~ ~ua meta. A vida, ~eu juiz. Po~ paix~o tem o

al11o~do:s ghal'lde~cau.óa~ e, pOh a..e.thuZ~mo,dâ.-.óepoJt in

teiho"Ô·

Apesar do endeusamento da figura do chefe,
r

apresentado pelos jornais internos co~o uma esp~cie de lider ca
rism~tico, atribuindo-lhe qualidades divinas e virtudes n~o ine
rentes a qualquer individuo, o que está subjacente aos textos
e'que eles Vlsam, na verdade, socializ~-lo e control~-lo social
r: __ --:--_-=---=--------- --...
mente. A dimens~o do controle social pode ser visualizada na prQ

.,- .... ,..,...... ----------;--------...,----:----:--~------porçao em que as men~agens~como as qu~ acabamos de transcrever,
sejam percebidas. como forma de manter os chefes "em linha", isto
~, sintonizados com os padr6esde conduta mais adequados
~irigir de forma mais eficiente seus subordinados.

para

5. O BfiJREGADO: mt CONDENADO À PERFElÇÁO

Antes de começarmos a descrever as formas
de interaç~o existentes entre a organizaç~o e o empregado, atra
v~s do jornal interno, ~ conveniente explicar as razoes da sep~
ra ç â o entre o chene e o ~l71pJtegado.Em primeiro lugar, teriamos-·
uma raz~o de ordem metodológica, pois os próprios jornais apr~
sentam tratamentos diferenciados - para os chefes e para os nao-
chefes -, apesar de ambos (exceto os casos dos proprietários)
serem empregados. Em segundo lugar, porque o tipo de papel dese~
penhado pelas pessoas que numa organizaç~o qualquer, possuem co
mo atividade principal dirigir outras pessoas, ~ bem diferente
do papel exercido por aquelas qu~ nao possuem outras sob suas or

(21)Jornal CONTATO, n9 87, 23 a 29.08.81,p. 02.



~ens. Desta forma, o nosso conceito de empregado abrange os indi
viduos cujo cargo nao compreenda a tarefa de dirigir e·controlar
o trabalho de outros.

o clima de envolv~mento se inicia pelo 1'0

,..".-.-- ..
lo, em todos os CInco jornais pesquisados, o .termo
a~ficilmente aparece. O empregado 6 tratado como

"empregado"
c.om pan h e-<-ILo,

~elLv-<-dolL, 6unc.-<-on~lL-<-o, c.olega. O empregado 6, tamb6m, a exemplo
dos lZdelLe~, um individuo c.ondenado ~ peIL6e-<-ç~o (22), na medida
em que a carreira 6 um elemento central da relação entre o indi
>.".... ~.---~---..-----------~~----

viduo e a organização. A carreira 6 um mecanismo de canalização
ide suas energias, principalmente para obter -remuneraçoes mais

elevadas, ocupar funç6~s hier~rquicas mais importantes, obter
prestigio e "status", como contrapartida necessária a sua efi
ciência. Esta eficiência inclui, a16m da adequada utilização dos
recursos, com resultados qualitativamente melhorados e no menor
~empo possivel, a lealdade aos valores e normas de comportamento
adotados pela organização. Numa entrevista, um Diretor de uma
das organizaç6es pesquisadas salienta que, o mais importante dos
principios para o empregado obter sucesso na carreira, 6 que ele
seja competente, incluindo na competência, a16m do sentido comum
da palavra, a honestidade e dedicação (23).

As reportagens feitas com empregados, nor
malmente acompanhados de fotos (com as fami1ias em alguns ca
50S), falam das coisas do dia-a-dia de cada um, de seus probl~

Esta eÀ~ressão 6 utilizada por~ PAGts e seus colaboradores.Ver PAGts
et alli; "L'enprisede l'organisation",op. cito p. 146.
Jornal XPTO, n9 124, Agosto e t~8·,
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mas, de suas aspirações na vida, de suas alegrias e tristezas,
ou seja, das informações que dizem respeito is condições de VI

da de cada um. E possivel conhecer o contlnuo-poeta, o motoris
ta que nunca foi multado pelos órgãos de fiscalização do trânsi
to, ou saber das emoçoes da copeira quando foi escalada pélra
preparar o café do ~íinistro: "E foi na COBAL que dOJ1a Be.nta 50

freu um pequeno acidente que atêhoje lhe traz pro~lemas e alg~
mas brincadeiras por pélrte dos colegas. Foi quando Delfim Netto,
então Ministro da Agricultura, veio visitar a empresa is 6:00h
da ~anhã. Chegue.i bem cedo paha phepahah o ca6i paha e.le. e na

c o n.nen-:«, co.I. e. de..ó.thovrque.i o pe.. Todo mundo com eç ou a évliJ1.Cah,

dize.ndo que. e.ha a e.moç~o de.·ve.h o Ve.l6im Ne.tto. . \

c.aih,,(24) .

qu.e. me.
I

As histórias dos empregados mais hum ildes
(ocupantes de cargos inferiores na hierarquia da organização),
publicadas pelos jornais internos, aparentemente de..ócomphomi.ó.ó~

da.ó de algum conteúdo ideológico, visam torná-los mais conheci
dos, como um dos entrevistados declarou: "Um jornal de empresa
deve falar, nem que seja um pouco, sobre cada um dos funcioná
rios da empresa que representa. Com isso, ele ajuda a crIar
mais amizade e confiança nos colegas, pois a genta passa mais

tempo no serviço do que em casa, e conhecendo melhor as pessoas
com quem a gente trabalha, a conviv~ncia fica mais agrad~
vel,,(25). Se, na visão do empregado, o jornal pode auxiliar a
tornar a conviv~ncia mais agradável, para a empresa, falar so
bre aqueles que estão abaixo, na escala hierárquica do pessoal,
ê uma forma de faz~-los crer que, embora executando um trabalho

(24)Jornal FEIRA LIVRE, n9 14, outubro de 1979, p. 04. Grifos no original.
(25)Jornal FEIRA LIVRE, n9 16, dezembro de 1979, p. 04.



humilde, fazem parte de uma g4ande 6amZlia, com os mesmos objet!
vos. O empregado sente-se importan~equando ~ entrevistado pelos
editores do jornal interno, como ~ o caso de um que declarou,
que, tinha vontade de ver sua foto impressa no jornal, para
mostrar a seus familiares'e amigos. e sinal de prestígio.

Mas, nem só atrav~s de histórias, brinca.ei
ras e piadas se dá a interação entre a organização e o indi í

duo, atrav~s do jornal inter~o. Este serve, tamb~m, como mecanis
mo de doutrinação e treinamento, a respeito do que deve fazer
e como deve portar-se o bom emp4egado. Um dos jornais indica,
inclusi\e; os quinze princípios do bom empregado:

,
"07 - O bom emp4egado 6az do .t4abalho u.m

02 - O bom emphegado empolga-~e pOh u.ma

a.tividade, e~.timando ~eu. .thabalho co
mo algo 6u.ndamen.tal em ~u.a

exi~tê.ncia.

03 - O bom emphegado phOCu.4a

den;t~o da Emphe~a a que '~e, encontha

vinculado, e~6ohçando-~e pOh conheceh
~u.a e~thu.tu.ha, ~eu. 6u.ncionamento e
~u.a~ healizaçõe~, paha , ~ehvZ-la

melhoh e con~cientemente.
04 - O bom emphegado thabalha ~em a6obame~

con~;tânto" ma~ com hegu.lahidade e

cia, nâo pehdendo tempo em
ou. ,~u.tilidade.

05 - O bom emphegado tem iniciativa ph~

laçõe~ paha a execu.çâo de ~ua~

6a~ e~pecZ6ica~.



06 - O bom empAegado pAeocupa-~e com o pA~

ço, ~ugeAindo medida~ tendente~ a ~im

pli6ic~-lo e melhoA~-lo.

Illaçõe~, levalLdo-a~ ao c o 11he. cim e I'l.t o

lac.u

na~.

08 - O bom empAegado tem a intuiç~o do~

pAoblema~, tAatando de ~oluciol1~-lo~,

ante~. me~mo que ~uAjam.

9 - O bom empAegado pAocuAa preve~ o im
I

previsfvel, admitindo contAatempo~ e

tAa ~ua ocoAAência.
10 - O bom empAegado ê atento e ~olZcito

com ~eu~ companheiAo~ de. tAabalho,

auxiliando-o~ ~empAe que nece~~~Aio

e ampaAando o~ mai~ novo~.

1 - O bom empAegado ê obediente e Ae~pe~
to~o com ~eu~ ~upeAioAe~, 6ugindo a

bajulaçõe~ e ao ~eAvili~mo.

12 - O bom empAegado tAabalha com a me~ma

e6iciência e inteAe~~e, me~mo quando

longe da vi-gilância do s .õupeAioAe~.
13 - O· bom empAegado pn.e.o eu.pa=se. meno~ c.om

hOA~Aio do que com o nOAmal andamento

da~ taAe6a.õ a ~eu caAgo.
14 - O bom empAegado ê hone.õto em

atitude~, a~.õumindo a Ae~pon~abilid~

de do~ ato~ pAatic.ado~.

- O bom empAegado, en6im, pAOc.uAa Aeal~

zaA mai.õ do que lhe ê pedido, a~piAa~
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À primeira vista, aprece que Ja teriamos um
empregado perfeito, um emprega~o padrão. A leitura dos phine;

piO~, que devem servir de guia para o comportamento do empreg~
do, sugere a necessidade do individuo possuir, al~m da capacid~
de t~cnica, a de sentir amor, de adorar seu trabalho e identifi
car-se com ele, com seus colegas e sua empresa. Ele deve ser
obediente a seus superiores, sem ser servil; deve ser honesto
e respons~vel, procurando um progresso constante; enfim, deve
ser uma esp~cie de emphegado ~ublime, que não s6 se conformai
com as regra~ estabelecidas, mas, antes de tudo, o'que ~ mais
importante: ajuda a aperfeiço~-las.

Entretanto, o treinamento nao para por ~aI.

o empregado perfeito ~ aquele que tamb~m possui uma boa apaYe~
cia pessoal, como ensina a seguinte mensagem: "Se você se apr~

senta em serviço mal vestido, despenteado, barbado, al~m da pes

sima impressão pessoal causada ao p~blico e aos pr6prios chefes
e colegas, compromete seu lado moral, pois pensam logo que voce
passa as noites em farras, dorme e acorda tarde e por isso nao
tem ãnimo para cuidar de sua higiene di~ria. Por essa e outras,
muitos perdem terreno na carreira, perdem oportunidades de
melhoria e a confiança de seus companheiros; numa palavra, pe~

conjunto
de exigéncias para ascensão na carreira. As relações de prazer
derivadas das possibilidades de aquisiçao de vantagens economl
cas ou de valores s í mb ô li cos , como prestígio e "status", sao

~--------------------------------------
~26) Jornal CO~~ATO. n~ 76, 07 a 13,5.81, p. 04. Grifos no original-------~==~~~~~~~~-~~~----------~~-(27) Jor~l XPTO, nY 4, ãbril de 1955, p. 02



contrabalançadas por sentimentos de angGstia, determinados pela
internalização de um conjunto de padrões e normas de comportame~
to que retiram a faculdade que o indiivíduo tem de pensar e agir
por si pr6prio. A submissão ~ o preço pago pela ascensao.

A influ~ncja da organização não se restringe
ao ambiente de trabalho. Ela se estende ao ambiente famili~r e a
ohtrosti~6sde relaçoes sociais. O empregado deve entender as
normaSde e.t-<..que.ta; deve saber portar-se num restaurante ou

(:' ..

quete:
ban

"Quando .6ao apJLe..6e.vttada.6 üJLuta.6, c.omo .60blle.me.

.6a, c.ol1ve.m .6abe.lt c.omo :0'Latá-la.6. Po n. -<".6.60,dalte.mo.6 aqu-<.. a!:

guma.6 noltma.6, ~om lte.laç~o ape.na~ ~.6ma-<...6 c.omun.6 de. nO.6.6a.6

Abac.ate.: quando e. .6e.ltv-<"do plte.paltado, e.m ta

ça.6, c.om .6uc.o de. l-<..m~o e. aç~c.alt, n~o há pltoble.ma. Quando

ê oüe.lte.c.-<"do-<..nte.ilto,lte.t-<...tta-.6e.o c.altoço, de.-<..ta-.6e.o açuc.alt

de.ntlto da pltopltia c.a.6c.a e. c.ome.-.6e. a polpa, ao.6

c.om a c.olhe.lt-<..nha.

boc.ado.6,

Abac.ax-<...6: .6e.mplte..6e. .6e.JLve.md es c.as c.ad o s e. pa~

t-<"do.6, ge.llalme.nte. e.rnn o d et.a s , Come.m-l>e. c.om galt60 e. 6ac.a.

Embolta algun.6 plte.ü-<..llamc.hupalt l>ome.nte. o c.aldo, lançando 6~
lta o bagaço (c.orn o auxll-<"o do gall6ol, pode.-.óe. e.ngol-<..ll tam

be.rn a polpa, me.nOl> o núc.le.o âu»:o (m-<..oloI" (28).

O contexto no qual foi ensinada a regra de
etiqueta, acima, determina seus objetivos: se o empregado e um
indivíduo educado, que sabe portar-se decentemente em um restau;

r
! rante, certamente possuirá a polidez a gentileza - .necessarlas

para atender convenientemente os clientes, com os quais devem ser

(28)Jornal XPTO, n9 75, março de 1961, p. 13.



utilizadas determinadas expressões que, apesar de pequenas,
do ponto de vista mercado16gido, quase migi~as: Com licença

Po~ 6avo~ - Ã~ ~ua~ o~den~. De outro lado, as regras de etiqueta

sao,

ensinam aos empregados, de forma sutil, a obrigaçio quanto ao ho
ririo. Se o empregado, ao ser convidado para um almoço ou jan
tal', deve chegar dez ou quinze minutos antes da hora marcada,
e nunca atrasado, como sugere o jornal XPTO de fevereiro de
1962, a mesma recomendaç~o ~ vilida para o horirio de chegada
ao trabalho. E uma forma de induzi-lo a uma obrigação, sem abor
dar diretamente o assunto.

6. A LUTA IDEOL6GlCA

Co~o· ji sugerimos, a. estrutura interna das
organizações burocriticas reproduzem as condiç6es prevalecentes
no ambiente externo, no ambiente social. Elas reproduzem as lu
tas de classe e a luta ideolôg~ca que nelas se insere. Esta luta
ideo16gica é parcialmente encoberta pela ideologia da o r g a n i za

ç~o, que apresenta urna visão do mundo relativamente coerente
com as priticas sociais de seus membros. A luta ideo16gica nas
organizações se manifesta de virias maneiras, desde a contesta
ção ã autoridade por parte de algum subordinado menos en.quad~~

quadrosdo, até as naturais clivagens internas entre os seus
dirigentes, a respeito dos objetivos a serem alcançados e dos
meios a serem utilizados para atingi-los. Dentre os jornais pes

"Fp oc a de en.Vl.9ia n.ucleaJt

Va lua de~cobVl.ta, pi~ada

Vo home.m Ve.u,6
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Do hOIJl e.m mãqu ..üta

Do de.~~e.~pe.ltoda ~o~te.

Nã o s e. e s c.o I: h e. .s ~ n o b/~Le.

N e.nl tão p ou c.o ~ ~ oP e.~ã~io

Batalhado~ po~ um ~alã~io

Que. de.pe.nde.da c.ondução, do ho~ã~io

tpoc.a de. ene~9ia nuc.le.a~
~ .amaZOVl-Z.anua, d e.~matadaDa

DO,homem e.sp en.t:o

Do hom em p~imata

Ape.~a~ da c.o~~ida e~pac.ial

Do aume.nto do~ pal~h

HOMEM VOcE AINVA t: IRRACIONAL" (29)

o poema denuncia com incrive1 sutileza, todo
um sistema de exploraçio que domina a sociedade moderna e a irra

~
ecionalidade das ações dos homeris, apesar da grande ~nfase que

dada atualmente ao desenvolvimento tecnológico como f orm a de
proporcionar maior bem-estar e uma melhor qualidade de vida. To
do desenvolvimento tecnológico esti associado a fins outros que
não os tecnológicos. Não é possível falar-se sobre a neu~alida

de. da tecnologia, na medida em que a apropriação de seus resu1t~
dos acontece sempre de forma diferenciada (30). Esta apropri~
çao possui sempre finalidades econômicas, de aumento de lucros,
ou objetivos políticos, de dominação entre indivíduos, entre or

(29) Jornal O CRITICUBO, n? 14, julho de 1979, p. 04. Grifos no original.
(30)A respeito da relação entre tecnologia e dominação, ver os ensaios de
Henrique Rattner, em "Tecnologia e Sociedade", S. Paulo, Brasi1iense, 1980.



ganizações e entre nações. Ao mesmo tempo que a tecnologia serv e
para a acumulação do capital, ela provoca uma malor separaçao
entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Provoca tam
b~m uma malor depend~ncia do homem ~ m~quina, que o vigia e o
controla, e o submete a um trabalho desqu a l ificado, alie ra nt e . A
irracionalidade do homem moderno est~ relacionada com os pr~
prios crit~rios atrav~s dos quais se lede a sua racionali ade:
UJTI cálculo u t i Lí t á r i o de c on s eqü é nc ia s , C01TI urna vi ão e • onom í c í s

ta, onde o que importa e haver coer~ncia entre os meios e os
fins, sem questionar a pr6pria coer~ncia interna dos fins. Per
deu sen tido para a sociedade m oderna , a racionalidade derivada
do conceito de RAZAO da filosofia cl~ssica graga, que a entendia
como a faculdade cognitiva que proporciona ao individuo a capaci
dade de distinguir o falso do v~rdadeiro; o necess~rio do supe!
fluo; a ess~ncia das coisas da apar~ncia das mesmas.

Dentre outros textos contra-ideol6gicos publi
cados pelo jornal do ~ temos tamb~m este outro que refle

r~ te sobre o significado de PÁTRIA:

"0 óa:to de. t.enm os naóc.ido 11uma /le.gião e.m que.

r óe. ói:tua e.ó:te. paZó, c.hamado B~aóil, não óe.~~ p~e.:te.x:to p~

~a que. noó c.ons Ld en em os me.lho~ ou p i.o»: do que. OU:thOó PE..

\ be.ldia e. da di.óc.ô~dia. P~:t~ia, s i, - pode.em nao

que. .ó e. ma:te. ou viole.nte. quem qu e.~ qu e. s e.]a , pe.lo

óa:to de. - pe.n.óa~ de. ac.o~do di~ig en t.esn a o c.om s e.ul>

VOó.

P~:t~ia e. uma c.onve.nção. E como :tal uma ab.ó:t~a

ção. O óe.u nome. não pode. ac.obe.~:ta/l in:te.he..ó.óe..ó v i.s , O .óe.u

nome. não pode. ju.ó:ti6ic.a/l viol~nc.ia.ó ou violaç~e..ó a dihe.i

t.o s de. ou i.n os po o o s . O óe.u nome. não pode. .óe.h bal'ide.i~a naó

de. p ov os s u od e.s o.nv ot.v i dos; a~~a'1c.ando-lhe..ó o v e n en c da he.

ev e n

:tuai.ó. P~:thia não pode. pe.~mi:tih que. .óe.invadam
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pOJt Jtazoe.I.> ape.nal.> de. nJtonte.-Útal.>. Qu.alqu.e.Jt Jte.g-tão do globo,

onde. o home.m I.>e. s Ln t.a. be.m, .s e s Lns:« pe.I.>I.>oa., I.>e. I.>-tI1J:a. .t-t

VJte., e a. pâtJt-ta. do -tnd-tvldu.o.

Pâ tJt -t a. não I.>e. d e.v e. c.o VI. 6 LU1 d .cn: c.o m o I.> h c r; n!.>

qU..e e.I.>tão tJta.n.ó-ttoJt-ta.mente.. na. d-tl1.eção d o s .s eu s ti ~{.{.'~(.'L

Cha.ma-,.se, c.omu.mevde, Pô.tJt-ta., o paZI.> em {[te

na.I.>c.e.mol.>. Oha., na.I.>c.emol.> a.c.-tde.nta.lmente, nu.m loc.a..t, c.omo

pode.I1.Za.mol.> te.11. na..óc.-tdo nou t.n o qLw.f.qu.eJt. N-tngu.em na.I.>c. e.u. ,

porl-que ou i.s , no BI1.a.I.>-t.e., na. ÁJtge.nt-tI?a., fll.a. FI1.a.nça. ou e.m a. R..

j. ,
gwna. c.uba.ta. a.nJtic.a.na.. Logo, Pô.tJtla. e o.mu.vl.do, s e jo: te.JtrLâ

qu.e.o ou I.>-tdel1.-tc.o, POUc.o impoJtta.. Não te.m I.>e.nt-tdo, pOl1.ta.~

to, ma.ta.Jt ou mOI1.Jte.Jt 1'011. um pe.da.ço de teJtJta. no qua..t, a.p!

na.I.> e.ventua..trI1e.vde., na..óc.e.mo-õ. Não te.mo!.> o dil1.e.-tto, ne.m a.

obl1.-tgação de. ma.ta.Jt ou mOI1.I1.e.Jt em nome. de. uma. c.onvenção!

PÃTRIA!

pô.tJt-ta. e a. pJtoje.ção do home.m no u.n-tve.Jtl.>o, p~

n.o: I.>en.v Ln: a. e·.te, homem, C.Uja. ÚI1-tC.a. a.I.>p-Úta.ção s en.Lo: u.m ll1Un

do ma.il.> l1.ic.o e. ma.i.ó jUl.>to.

Pa.I1.a. o s qu.e c.Jtee.m, v-tve.mo!.> na. pJt-tme-tl1.a. pô.tJt-ta,

pa.!.>I.>a.l1.emol.>pa.l1.a. a. .óegunda. .togo que. mOI1.I1.e.Jtmo.6 e.,

-te, c.he.g a.Jtem 0.6 a.

t i ,,(31)la .

Terceira: Domus secunda, donec Ter

Da mesma forma que pátria ~e uma convençao
(abstração) criada pela ideologia burguesa, também são convençoes
certos conceitos genéricos e ideologicamente universais, como Li

beJlda.de., Igua.lda.de., Ve.moc.I1.a.c.ia., dentre outros, que funcionam como

(31) Jornal o CRITlCUBO, n9 16, setembro de 1979, p.OS. Grifos no original.
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referenciais da praxls social, formando um conjunto estruturado,
sistemitico e 16gico de representaç~es e de normas de conduta, no
sentido de proporcionar aos i divíduos as formas ideais de \isão
do mundo e da realidade. Convenções e conceitos universais corno o
de Pitria faz m parte do papel principal da ideologia, que - i ~·s
te precisamente em transformar as id~ias da classe dominante em
id~ias dominantes para a sociedade como um todo, de tal sorte que
seja possível a transposição d~ dominação econ5mica, social e p~
lítica, tamb~m para o plano espiritual: das id~ias. A ideologia
nacionalista, criada pelas id~ias da classe dominante, que lmpoe
o dever ~ cada indivíduo de mater ou morrer pela Pitria, tem por
obj~tivo não deixar transparecer que as guerras, as lut?s entre
as Naç~es, são sempre explicadas a partir de interesses - .economl
co-pOlíticos, nas sociedades capitalistas, ou por interesses p~
litico-econ8micos, nas sociedades ditas socialistas (nas quais
predomina o coletivismo burocritico).

No entanto, textos com conte~dos semelhantes
aos que acabamos de transcrever, s ô apareceramno jornal do SENAI -DF,
enquanto era preparado pelos empregados. Depois de circular duran
te um ano e meio, ele foi apropriado pela organização e passou a
ser seu 6rgão informativo, com outras prioridades e outras tendên

c i a s •

7. E O QUE l!>lAIS?

o que se aprende com o jornal interno, ou me
lhor, o que ele transmite aos empregados, não ~ s6 o que acabamos
de descrever. Propositadamente, iniciamos este capitulo com a
transcrição de urna piada publicada por um dos jornais pesquis~
dos. O jornal interno ~ utilizado, também, dentre outras coisas,
para o entretenimento dos empregados, com seções de piadas, char~
das, palavras cruzadas e apresentação de atividades associativas
por eles desenvolvidas. Estes tipos de texto possuem a propried~
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de de buscar a socialização atrav6s do fortalecimento das
çoes informais, em beneficio da organização.

rela

o jornal interno possui, também segundo-olls
tatamos em nossa pesquisa, uma função didática , já que t ran mi te
informações sobre conhecimentos gerais, como arte, pintura, histó
ria, geografia, cinema, teatro, literatura, que auxiliam os )mpr~
gados na ampliação de sua cultuia geral. Estes temas, se fossem
apresentados de maneira mais sistemática pelo jornal, e nao de
forma superficial, poderiam contribuir efetivamente de forma ped!
gógica para o aprimoramento cultural, principalmente dos empreg!
dos mais carentes, cujos salários não permitem despesas com ~qui
sição de jornais ou revistas de circrilação mai~ ~mpla (para a so
ciedade em geral).

De qualquer sorte, o que mais importa fL-ar
sao os usos sociais do jornal interno de uma organização. Determi
nados principios que dizem respeito is suas filosofias básicas,
aos valores e simbolos, ou seja, aquilo que determina a sua cultu
ra própria, normalmente não são oficializados através dos regul!
melltos e regimentos formais, utilizados comumente para as normas
sobre os processos de trabalho, de comercialização, controle de
qualidade e de procedimentos administrativos. Os regulamentos for
mais possuem caráter de imposição, ao contrário do processo de
aculturação, que pOSSUl feições de doutrinação. A ideologia ofi
cial de uma organização, principalmente da empresa, normalmente
carregada de um forte conte~do humanista, formada por um conjunto
de idéias, valores e modos de pensar, isto é, por uma cultura e
um ideal que lhe são próprios, é sistematicamente difundida pelos
seus escalões mais altos através de formas diversas.
tras formas, a ideologia é difundida pelas competições

Dentre ou
(op e r ac í.q

nais e esportivas), pelos discursos em acontecimentos sociais e
esportivos que congregam grande quantidade de empregados, pelos
cursos de treinamento (para desenvolver habilidades técnicas ine



rentes ao exercicio do trabalho ou os treinamentos de ree ucaç~o

moral), e finalmente, pelo jornal interno.



CAPITULO IV

o JORNAL INTERNO SEGUNDO O PONTO DE VISTA DE SEUS AGENTES

malL ao.6 emplLegado.6 de uma mane-i.lLa J1)a.{..6SUAVE,

como devem helL 6e-i.ta.6 a.6 at-i.v-i.dadeh - ELE SUA

VIZA AS IMPOSIÇUES DA ORGANIZAÇÃO" ...

-ç.ao de. um jOlLnal Ln t e nn o atuam hob um /u!.g-i.Ji1e

de au..:to-cen,~ulLa, de:tvtrl1-i.nado pe.lo co u t.ex t o da

olLgan-i.zaç.~o, o que ~ mu-i.:to p-i.olL do que a plL~

PIL-i.a c en.6 ulLa" ..•

ed-i.tolLe..6de jOlLna-i..6 -i.n:telLl'to.6- GIL-i.60h

no.6.6o.6)

Neste capitulo pretendemos apresentar os pri~

cipais resultados de sete entrevistas realizadas com os editores

dos jornais pesquisados. As entrevistas foram feitas a partir de

um roteiro (Anexo 1), com perguntas não estruturadas , permitindo

aos entrevistados dissertarem livremente sobre os assuntos coloca

dos. As poucas interfer~ncias do entrevistador foram utilizadas

apenas para elucidar ou reforçar colocações que poderiam oferecer

interpretações alternativas, mantendo-se, desta forma, fidelidade

às idéias expostas pelos entrevistados. As transcrições das res

postas fOTam feitas de forma concomitante com o desenvolvimento

das entrevistas, com a confirmação, por parte dos entrevistados,

sobre a forma e o conte~do de suas respostas que estavam sendo
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transcritas.

Estas entrevistas, inseridas dentro de 1 In

contexto mais amplo da pesquisa objeto desta dissertação, f o r arn

realizadas com a finalidade de fornecer respostas a questões a
seguinte natureza:

1. Quais seriam, do ponto de vista dos édito
res, os objetivos ou funções de um jornal interno, e em que medi
da o jornal por eles preparado estaria atingindo-os;

2. Qual a lógica que determina os metódos e
processos de seleção de textos e matérias de qualquer natureza,
para publicação no jornal interno. Quais os limites de liberdade
de comunicação impostos pela organização aos editores, e quais
os tipos de textos e informações que possuem prioridade no jO!

nal;

3. Qual seria o limite, em termos de conteú

do, para uma participação ampla dos empregados na editoração do
jornal e quais as razões para a não aceitação de textos

dos por empregados;

4. Verificar até que ponto o jornal interno

serve para s6lucionar problemas organizacionais. De outro lado,
quais os problemas que ele possa ter causado à organização;

S. Qual seria, do ponto de vista dos
res, o modelo "ideal" de um jornal interno.

edito

Os editores entrevistados estão distribuídos

segundo a Tabela 3 a seguir:
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TABELA 3

:n:S"JfRJlJ!"UIÇtO DOS EDITORES DOS JORNAIS I [f1::R.< OIS, SEGU.~O A PFO[-

lO
----

UNIDADE ENCARREGADA N1vEL DE I 'STRU PROFIS EXPERlEN
- CIA(N-.lOS

to JORl~ ÇÃO tos EDITORES SÃO EM J.INT)

Ass.Rel. Píib licas Sup. Completo Filósofo 4

Gerência Financ. Sup. Completo Advogado I

Servo Promoção Sup. Completo Publicitário 7

Ass. Com. Social Sup. Completo Rel.públicas 2

Ass. ReI. PÚblicas Sup. Completo Jornalista 4

Sup. Completo Jornalista 3

Sup. Incomple. Prog.Visual 7

ORCA.NIZAÇÃO

TELEBRAS1LIA
ONOGÁS
BA\JCOXPTO
SENAI-DF
COBAL

NOTA. Foram considerados editores os indivíd~os encarregados da
preparação e seleção de textos e reportagens para composi
ção do jornal, excluído o pessoal de apoio, como os encar
regados de datilografia, fotografia e impressão.

Como ~ possível verificar na Tabela 3, os edi
tores estão distribuídos nas mais diversas profissões, desde o Fi
lósofo, at~ o Advogado, com predominância bastante acentuada de
profissionais da área de comunicação, envolvendo o Publicitário,
o Relações Públicas, o Jornalista e o Programador Visual. Dentre
os sete editores, apenas um não possui formação de nível sup~
rior. Apenas uma das cinco organizações, a COBAL, possui equipe
de editores, com três elementos, sendo os demais jornais prepar~
dos por apenas um elemento ou eu-quipe, conforme expressão utili
zada pelos entrevistados.

Se considerarmos, no entanto, a distribuição
das profissões por organização, a predominância dos especialistas
em comunicação deve ser relativizada, porque, das cinco o rg an i za
ções teríamos três, ou 60\ do total, com jornais sob a responsabi
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lidade deste tipo de profissional, e duas delas, 40% do t tal,
com seus jornais sob a responsabilidade de outros tipos de pr~
fissionais.

A16m da simples constataçâo da pluralidade I.e
profissões envolvidas na ativ"dade, estas informaç6es nâo permi
tem, no entanto, quaisquer coment~rios mais significativos ares
peito da influ~ncia exercida pela for~açâo profissional do edi
tor sobre o perfil editorial do jornal. A política administrati
va da organização e a natureza do trabalho desenvolvido a nível
da unidade organizacional encarregada do jornal, parecem exer er
mu i to maior influência na sua linha edi torial do que a p rof i ssâ o
formal que po~sua o seu respons~vel. A an~lise da Tabela 3 indi
ca que quatro dos jornais pesquisados, ou seja, 80% do total, fa
zem parte das atividades de "Relações Públicas" das respectivas
organizações, desde que consideremos "Promoçâo" e "Comunicação
Social" como simples varlaçoes semânticas de Relações Públicas.
Esta proporçâo chega a 100% se levarmos em conta que o jornal
da ONOGÁS passou, a partir de dezembro de 1981, como nos decla
rou em entrevista o seu antigo editor, para a responsabilidade da
Assessoria de Relações Públicas, criada recentemente por aquela
empresa.

1. O JORNAL INTERNO E A I~JAG1EN DA O:RGPu~IIAÇÃO

Apesar da nossa amostra nâo permitir maiores
generalizações, a pesquisa parece confirmar que o jornal interno
está compreendido dentre os diversos mecanismos de comunicação
utilizados com a finalidade de criar uma determinada imagem da
organização. O jornal interno teria, como papel principal, proj~
tar a imagem da organizaçâo perante seu público interno e, suple
ti\amente, para alguns segmentos do público externo. Estes com
preendern, segundo dados da nossa pesquisa, familiares dos empr~
gados, empregados de filiais e subsidiárias, professores e estu
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dantes de comunicação, clientes e editores de jornais internos
de outras organizações, conforme nos relataram os editores enLre
vistados.

Corno abordamos no capítulo I, as organizações
modernas utilizam diversos métodos e mecanismos de comunicação
para desenvolver e manter uma ..t!lir.ge.m de. e.Xc.e..e.ê.I1c.ia perante seus

pGblicos. Ao mesmo tempo em que surgiram os relat6rios, manuais,
folhetos, cartazes, filmes, cat~logos e outros, destinados ao JG
blico externo, apareceram também as publicações internas destina
das aos empregados. E difícil delimitar de forma clara os tipos
de v~iculos de comunicação destinados a um pGblico especifico
externo ou interno, principalmente p~r~ue esta categoriiação
v~lida apenas como uma classificação formal. Um segmento ou um
individuo que numa determinada situação pertence a um tipo de p~
blico, pode, em uma outra situação ou momento diferentes, perte~
cer a outro pGblico da mesma organização. O exemplo mais elemen
tar é o caso do individuo que, na condição de empregado faz pa~
te do pGblico interno, porém, ao adquirir qualquer produto da or
ganização, pertence também a seu pGblico externo.

Todos os editores que entrevistamos indicara~
dentre os objetivos do jornal interno, esta função mercadol6gica
(desenvolvimento da imagem da organização), na medida em que o
seu conteúdo envolve informações sobre os produtos ou serviços
oferecidos, as atividades e a estrutura interna da organização
que o patrocina, além de suas realizações pate.n~a.e.i~ta~,como os
benefícios concedidos aos empregados. Foi possível perceber, de~
tre os entrevistados, dois pontos de vista antag5nicos em rela
çao ao papel desempenhado pelo jornal como um veiculo que deve
auxiliar para o desenvolvimento e manutenção de imagem da organ~
zaçao.

Uma postura passiva foi assumida por dois dos
entrevistados, que entendem ser função do jornal divulgar a org~
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nização e, também, os seus dirigentes. Dentre as funções do or
nal interno, eles citaram: "IJ1noftmaft aOll e.mpfte.gadoll hobfte. ah a t.i:

v i do de.s de.lle.l1vo.tvi...dall pe..ta oftga.ni...zaç.ão, be.m c.omo z e u s e.\}e.l1toó t;{.

pi...C.Oh, c.omo ahhi...J1atu..l1.ahde. C.OI1Vê.JJi...Oh , i...no..u..gu..:z.aç.Õe.h,

obje.ti...vo-ó da oftgo..nJ.zaç.a.o, pftJ.nc.J.pctlme.nte. e.nnoc.ando a-ó atJ.vJ.dade.h

de.óe.nvo.tvJ.da-ó pe..tOh di...ftJ.ge.nte.hnofta da oJtgo..nlzação, c.omo 0..6 pa~

tJ.c.J.paçõe.ó e.m pa.te.htftall, lle.mJ.n~ftJ.oó, vJ.-óJ.taó e. e.nc.ontfto.6 t~c.ni...

C.0.6 , qu..e.he.ftve.m paJta aüJ.ftmaft a J.mpofttâJ1c.la da oJtganJ.zação na .60

c.J.edade., be.m c.omo o pape..t de.he.mpe.nhado pe..tOh .6e.u..hdi...ftJ.ge.nte.h pa

/ta que. .6e.jam aUJll.gldoll he.u...t.qbje.tJ.vo.6".

o outro tipo de postura q e percebemos nos d~
mais entrevistados, se não chega a ser uma postura c.ft;{.tJ.c. a , pelo
menos revela uma consciência do editor a respeito do que o seu
jornal vem fazendo e aquilo que poderia ser feito, isto é, gost~
riam de encontrar um determinado ponto de. e.qu.i....tLbftJ.oentre as ne

cessidades de informações para os empregados e as formas como
elas são apresentadas. O jornal deveria, por exemplo, conforme
opinião de um dos entrevistados, "J.nn0JtmaJt 0..0.6e.rnpfte.gadoh .6obJte.

0.6 obje.tJ.voó da oftganJ.zação, .6u..a e.ótJtu..tu.JtaJ.nte.ftna e. Óu.aó Jte.a.tJ.

zaçoe..6, .6e.m qu.e. .6e.ja u.tJ..tJ.zado c.orno ve.Zc.u..to de. pJtomoç.ão pe..6óoa.t

de. .6e.u...6 dJ.ftJ.ge.nte.ó " •

Como a projeção da imagem da organização -e
normalmente destinada, de forma simultânea, aos públicos interno
e externo, percebemos também uma certa preocupação dos editores
no sentido de que o jornal interno não seja utilizado para fina
lidades externas. A promoção externa poderia ser feita através
de outros mecanismos, e não através de um veículo suposta e ofi
cialmente dirigido para os empregados.

Houve também depoimentos que refletem um cer
to de.llabano, indicando uma espécie de c.on6.tJ.to de. pap~lll, na me
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dida em que a posição de editor conduz o individuo a um tipo cc

comportamento que o aproxima muito mais dos interesses da org .nl
zação do que dos interesses de seus colegas empregados. As rit~
ç6es adiante descritas, retiradas das entrevistas realizadas, re
fletem bem este tipo de sentimento:

... "NofLmatme.n:te., o que. .s e e.ncon:tfLa e.m :te.,'U110.6

de. jOfLvwt -tn:tvl..l'l.Oe. um ve.Iculo de. comuvl-tcaç.ão com l-tl1gua

ge.m ba.6:tan:te. :te.)1de.)1C-t0.6a,u:t-tl-tzado pafLa pfLomove.fL a -LUla

ge.m da ofLgan-tzaç.ão e. de. .6e.u.6 d-tfL-tge.n:te..6,ou um jOfLnal ba.6

do ã.6 )JfLe..6.6a.6)JOfL le.-tgo.6, .6e.m )1.enlwma )JfLe.ocupaç.ão com o

públ-<"co a s e». a:túl.g-tdo e. .6em um mZn-tmo d~ :te.c)1.-tca"...

... "0 1'1.0.6.60jOfLnal :te.m apfLe..6en:tado t.ex.xo s e.

fLepOfL:tage.n.6 mU-t:to ma-<...6vol:tado.6 pafLa 0.6 -tn:te.fLe..6.6e..6daofLg~

n-tzaç.ão, ja que. e.le. -tn6ofLma .60bfLe. .6ua.6 a:t-tv-<"dade..6, .6ua.6

fLe.al-tzaç.~e..6 e.:tc., e. te.m .6e. cafLac:te.fL-tzado como um jOfLnal

e.l-t:t-tzado, e.m 6unç.ão do públ-<"co pafLa o qual e. de..6:t-tnado.

A.6 -tn6ofLmaç.~e..6 .60bfLe. a.6 a:t-tv-tdade..6 da ofLgan-tzaç.ão não de.

vem p 0.6.6U-tfL mu-t;ta ê: 1'1. tí a.s e. no j o fL)1o.I: " ..•

2. A FUNÇÃO INTEGRAÇÃO

Um dos maiores problemas dentre os que se
apresentam para os administradores das organizaç6es modernas e
manter uma relação de coerência, manter a "unidade" entre um cen
tro de planejamento e de direção, de onde partem as diretrizes
gerais e onde são tomadas as decisões estratégicas, e a plurali
dade de estabelecimentos, filiais, unidades de produção etc. (1),

(1) Ver a respeito RAVEL, Claude; "Formes Idêo logiques et gestion de l'entre
prise", em Économi.eet Polit i.que, Paris, n? 204-205, j uiLlet+aoiit, 1971, p.
61-73.
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para que os objetivos sejam atingidos com um 1 ínimo de ES T.]OS

em relação aos padrões adotados como no rrn ai s . O de senv o Jvime n t o
da sociedade e das forças produtivas que nela se inserem, eter
mina as formas a equadas de administração das organizações. Em
outras palavras, poderíamos dizer que em cada fase hi s t ori camc n
te d.ot.erminada , as orgnniza ç ôe s apresentam p ad r-óes de c omp Lexi da
de (incluindo o tamanho, a tecnologia e outras vari~veis) di e
rentes, ao mesmo tempo em que os trabalhadores apresentam no vas
concepç5es a respeito do papel que o trabalho representa na dini
mica social.

A integração da força de trabalho passou a
ser a p~lavra de ordem com o surgimento da Escola de Relações Hu'
manas, na medida em que os te6ricos da ci6ricia administrativa
perceberam que o homem ~ um ser social e que a sua produtividade
est~ muito mais relacionada com as suas condiç6es sociais ou com
os limites estabelecidos ao indivíduo pelo seu grupo social, do
que suas condições físicas ou bio16gicas. O voc~bulo integhação

tem sido usado de formas tão diferentes que se torna difícil a
sua colocação de maneira adequéda. As expressões, noJtal do GJtu

po, SatL!:'6ação no TJtabalh.o, Relaçõe.6 HUlI1ana.6adequada.6, ou Saúde

Ohganizaeional, para mencionar apenas alguns exemplos, se -nao

são sin5nimos de integração, pelo menos estão muito pr6ximas de

seus fins. Para os efeitos do nosso estudo, a integração reflete
um tipo de conduta no qual ocorrem mais relaç6es de cooperaçao
do que de conflito entre um ou entre v~rios grupos de trabalho
de uma organização.

Dentre os virios mecanismos integhadohe.6 que
sao acionados pelas organizações, o jornal interno tem sido tra
tado, pelo menos por parte daqueles que acreditam na sua eficiê~
cia, como um item privilegiado, principalmente para as organiz~
çoes de grande porte. Descontadas as variações de cariter pur~
mente sem~ntico, todos os editores entrevistados declararam como
uma das funções do jornal interno, auxiliar na integração dos em
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pregados, como ~ possível perceber pelo seguinte depoimento: O
jornal serve para:

... "AtualL":aJt 0.6 eJllpJtegado.6 com Jtelação aes

objet-tvo.6 da oJtgan-tz,1ção e 6azeJt cem qLLe. a z)'am.zl-ta do 2111

pJte.gado -s-tvtta-.6e paJi.tic.':).'((nte do .6QLt tJtabalho. u e s t:e .6Q, l-t

do, o jOJtnal co ..'J.tull1a o.p i e.s en t a»: e.vd:.Jtev-t.6ta.6 com etllplU?ga( 0.6

e 6 am-tl-taJte.6, 6e-tta.6 em .6ua.6 rve.6pect-tva.6 Jte..6-tdênc-ta.6. A 6~

m.zlia do empJtegado tamb~m 6az paJtte da oJtgan-tzação e ~ n

po n t.ard:»: que ela s e ]a. envolvida 110.6 en co ntn os s o c i.o.Ls , C(Jt

tZ.6t-tCO.6 e e..6poJttivo.6 que. .6~0 pJtomov-tdo.6. O e.nvolv-tm e.11lo

da z)'am.zl-ta do 01lpJte.gado no.6 pJtogJtama.6 da oJtgan-tzação 6az

paJtte. de Ltma e..6tJtateg-ta ma-t.6 amp-ea que te.m cpmo obje.t-tvo

tJtan.66oJtmaJt 0.6 6-tlho.6 d os empJte.gado.6 1'10.6 6utuJt0.6 e.mpJte.gE:

d os , A gJtande. meta ~ v o.Lo n Lz an: o e.mpJte.gado, le.vaJt e.m conta

.óeu.6 .6ent-tmento.6, LleuLl al1LSe.io.6, .6etL.6 pJtoblema.6, paJta que

ele .612. .6-tnta ma-t.6 paJtticlpante, como paJtte lntegJtante. de.

um .6l.6tema ma-t.6 amplo 60Jtmado pela oJtganlzação. A nO.6.6a 6~
l0.606la de tJtabalho tem pOJt ba.6e. uma admln-t.6tJtação human-t

zada, que. con.6l.6te. e.m c o t.o c an. o homem aC-tma da t~cn-tca, IM

me.d-tda em que. a t~cnica, ape..6aJt de .6ua.6 natuJtal.6 vantagel1.6

e. bene.6.zclo.6 pJtopoJtclonado.6 ~ human-tdade, de.6uman-tza a.6 Jte.

.e. a ç Õ e s e. ntJt e. a.6 p e s .6 o a.6 " ...

Como ê possível perceber pela citação acima,
a integração dos empregados se processa atrav~s de um esquema
bastante amplo, que envolve a filosofia de trabalho e as polít!
cas de pessoal adotadas pela organização, passando por todo um
sistema de VI v o.e.v -tm en t o deIe s em ativ idad es soc ia is , esp ort iv as,
artísticas e de lazer, patrocinadas ou não pela organização. To
dos os entrevistados entendem ser importante que o jornal divul
gue as atividades dos empregados, que não estejam, diretamente li

gadas ao trabalho, porque os torna mais conhecidos e valoriza as
qualidades individuais daqueles que tenham conseguido se desta
car em alguma outra 5rea, como por exemplo, nas ci~ncias, nas
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artes, na literatura, nos esportes, e assim por diante.

As atividades sociais, esportivas, de la~er e
outras das quais participam os empregados, não teriam uma d i vu I
gação ampla se não existisse um m ecan i smo interno como um jornal
que atua indiretam ntc no processo de integração, ao divulgar
tais atividades. ,'o entanto, o jornal atua também, conforme oP.!:.
nlao dos editores entrevistados, de forma direta, já que ê um
veiculo de comunicação com estilo de linguagem bastante pec~
liar, institucionalizado pelos padrões, simbolos e valores da or
ganização a que pertence. Os editores entrevistados entendem que
o jornal interno atua como elemento de integração, na medida em
que todos os empregados recebem o mesmo veículo de ,I -comunrcaçao,
com os mesmos textos, as mesmas noticias, com a transmissão de
uma mesma filosofia de trabalho, mesmo que os empregados possuam
origens e níveis culturais diferentes, ou que trabalhem nas mais
diferentes localidades. Ele seria, desta forma, uma espécie de
elo de ligação que não deixa os empregados se esquecerem de que
fazem parte de uma equipe mais ampla, que deve atuar de forma
coerente e uniforme, a partir dos padrões estabelecidos.

3. A SUAVIZAÇÃO DAS IMPOSIÇOES

O processo que acabamos de descrever, princi
palmente a função da linguagem do jornal interno na integração
dos empregados, significa, na verdade, que esta sua peculiarid~
de é um meio de socialização. Ao mesmo tempo que a linguagem do
jornal reflete a filosofia de trabalho da organização, ela tran~
mite também a sua ideologia, já que oferece uma forma particular
de interpretação do que ocorre na organização, em função de int~
resses concretos dos grupos que detêm o poder. Esta unificação
das formas e dos conteGdos das informações que são transmitidas,
visa institucionalizar uma cultura própria da organização, enten
dida a institucionalização corno uma rotinização, ou seja, ela



ocorre atrav~s do h~bito, da rcpctiç~o continuada e padronjz3( a
das atividades humanas, todas sujeitas a se tornarem habituais.

A efici~ncia da linguagem do jornal interno
est~ relacionada com a forma com que consiga traduzir e interpre
tar as jmposiç6es da organizaç~o. A ljnguagem tem ocupado gra~
des espaços com preocupações teóricas nos estudos de cientistas
sociais, especialmente os sociólogos e semiólogos. Para BERGER &
LUCKMANN(2), a linguagem constitui o mais importante conteúdo e
o mais importante instrumento da s00:.slizaç~o, ou seja, juntame~;,

te ~ inte~izaç~lingua~IO indivíduo, ocorrem ta~
bém a i1 ter io ri zaç ~o das oc iedade e da r eaIidad e objetiv a neIa
estabelecida. A linguagem compreende um sistema externo, ao indi
víduo, que sobre ele exerce efeitos coercitivos. A linguagem------
força os indivíduos a se comportarem segundo determinados p!
droes tidos corno soclalmente aceit~veis.

Este raciocínio aprOXIma-se do ponto de vista
de BARTHES, que entende ser a linguagem o mais importante reposi
torio do poder. BARTHES entende o poder corno um tipo de manifes
taç~o transocial, ligado à história inteira do homem, e não so
mente à sua história política, histórica. O poder est~ presente,
desta forma, em todas as instâncias onde ocorrem as relaç6es so
ciais. Ele se manifesta n~o somente no Estado, nas classes, nos
gru os, mas ainda nas modas, nos jogos, nos esportes, nas infor
maçoes, nas relaçoes familiares e privadas, e até mesmo nos im
PUTsos--riberadores que tentam cont est á-To . "Esse objeto em que
se inscreve o poder, desde toda eternidade humana, é: a 1,ingu!
gem - ou, para ser mais preciso, sua expressa0 obrigatória: a
~A lInguagem é uma legislaçao, a língua é seu código. Nao
v---emo-s-opod er qu e res ide na 1íngua, p orqu e esqu ecemos que -toda

(2) Ver BERGER, Peter L. & LUCJ\HA.-l\1N,Thomas; op. cit.,, p. 56,S7 e 179.
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língua ~ uma classificaç~o, e que toda classificaçio
siva,,(3).

ê C' 1'('5

Como j& sugerimos nesta dissertaç~o, as r la
çoes formais e impessoais entre os indivíduos fazem parte as
características das organizaç6es burocr~ticas, como ~ o caso das
que est~o compreendidas em nosso estudo. A formalizaç~o, que 1m
plic~ em relaç6es impessoais, se d~ na medida em que as organiz~
ç6es adotam normas escritas, atrav~s de regulamentos, manuais p~
ra empregados e outros, que servem para informar aos empregados
quais as formas mais eficientes e (ou) mais seguras para a execu
çao das tarefas, quais os limites de autoridade de cada indiví
duo fiace ã posição que ocupe na hierarquia, á lêrn de um conjunto
de nórmas sociais que devem ser observadas, .corno o resp~ito aos
superiores, maneira de falar e vestir, de tratar os clientes
etc.

o formalismo absoluto pode, no entanto, imp1i
car em inefici~ncia, principalmente porque as normas internas
possuem, geralmente, características de imposiç~o, prevendo, In
clusive, as sançoes para os casos de desobedi~ncia. Nesta medi
da, o jornal interno, ao adotar um estilo de linguagem infor
mal, serve, corno foi possível extrair dos depoimentos dos edito
res, para informar aos empregados, de maneira mais suave, como
devem ser executãdasas atividades e corno devem se comportar den
tro da organização e, em alguns casos, na própria sociedade. Um
dos editores entrevistados declarou, por exemplo, que ... "0 jo~

nal inte~no ~ o veiculo utilizado pa~a conduzi~ de uma 6o~ma

t~aba.e.ho e a.6 o~den.6 que .sã.o e.maJ1ada.6 da di~e.çã.o" ... Esta Li.ng ua

guagem coloquial interpreta a realidade com um colorido especial,

(3) BARTHES, Roland; "Aula", S. Paulo, Cultrix, 1980, p. 12.



procurando diminuir a res í s t ênc í a natural dos empregados as ll.!IJ~

sições da organização.

Parece 8bvia a afirmaç~o de que o objetivo fi
nal das normas e regulamentos formais, associado a outros m'ca
nismos utilizados pela organizaçâo, ~ procurar produzir empr g~
dos cada vez mais perfeitos, seja nos aspectos t6cnicos, relacio
nados com os índices de produtividade, seja nos aspectos de con
duta social. Em outras palavras, poderíamos dizer que a organiz~
ção procura tornar seus empregados cada vez mais eficientes e
mais socializados em relação a seus padrôes. O nível ideal Seria
aqueJe em que todos f osscm ~!lâ!l"<'o.6-padfLão: Os edi t o res entre

r- ..
vistados mencionaram' como um dos objetivos do jornal interno, for
necer aos cmpregados. conselhos s6bre orno exercer de forma majs
correta suas atividades (4) . Estes conselhos (imposiçôes sutis)
são fornecidos, geralm~nte, de duas formas: diretamente com a di
vulgação de textos ou gravuras sobre como deve trabalhar e como
deve portar-se o bom empregado, ou por via indireta, atrav~s de
reportagens e entrevistas que narram as experiencias de vida, ní
veis de desempenho e sucessos alcançados na carreira, por deter
minados empregados. São os exemplos que devem ser seguidos. Es
tas biografias só retratam, no entanto, os casos de sucesso;

elas não apresentam as discriminaçôes ou injustiças internas, que

porventura existam.

O jornal interno serve também para legitimar
determinadas práticas de gest~o de pessoal, utilizadas pelas or
ganizações. Das cinco organizações que compoem a nossa amostra,
duas delas, a COBAL e o SENAl-DF, utilizaram seus jornais inter
nos, como declararam seus editores, para diminuir a resistência

(4) Este papel desempenhado pelo jornal interno, jâ foi comentado quando apre
sentamos a análise de conteúdo dos grandes temas da imprensa patronal. Ver ca
pítulo anterior.



dos empregados à av a l 'i aç â o de desempenho. O jornal p ro cu r u cons_
cientiz&-los sobre os objetivos da avaliação, que teria como fi
nalidade principal, ainda segundo os entrevistados, o t r -LT,;olncn

to e o aprovei tamento de habilidades dos empregados, ou seja, e1 a
não estabeleceria punições 'para os maus empregados, mas tcnl~ria
ajud~-los a melhorar, e prcmi~ria os bons.

Como os demais mecanismos de gest~o de pes
~soaI utilizados pelas organizações moderrias, o sistema de avalia

'r- tIca Ideológi-;;;r5), na medida em que se apresenta como algo
,'çã6de desempenho é, segundo PAGBS e seus colaboradores, uma prá ~

q,ue

é feito em consideração aos valores humanos, para proteger o In
divíduo contra a arbit~ariedades dos chefes. Como o próprio nome
indIca, as.ume dupla funç~o com dois aspectos que sâo contraditó
rios: (1) o aspecto de controle do rendimento, selado por um )1'0

cedimento fixado por um sistema de notas que completa o conceito
ou nível. A relação entre as notas e as oportunidades 'de carrei,

ra, principalmente as muda~ças salariais, não é automática, Ja
que estas dependem de um conjunto de fatores externos à avalia
çao, como a antiguidade, a escolaridade do avaliado, os limites
para promoção e a parcela de poder do chefe; (2) o aspecto de
aconselhamento (colóquio) que permite a expressão individual das
aspirações, dos desejos, dos descontentamentos e das frustrações
dos indivíduos. O aconselhamento reforça a ideologia oficial dos
grandes princípios da organização. O sistema é legitimado em fun
ç ào dos princípios e práticas ideológicos nos quais se baseia: 1.
a luta contra a arbitrariedade dos chefes e a subjetividade; 2.
a igualdade de todos perante a avaliação; 3. a consideração pela
pessoa; 4. a liberdade de expressão; 5 a perfeição do sistema f!
ce à imperfeição dos indivíduos; ~. o fato de que cada um aplica

. .. .as regras a SI proprlo.

(5) Ver PAGfS, Max , et al1i; op. cit..,p. I09~114.
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4. OS OllJETXVOS SECm;O!ÚUOs ÚO j o((;fJ A 0

À primeira vista, parece que ji teriam 1(0

esgotados os coment5rios dos editores sobre os principais objet~
vos do jornal interno, pois, al~m de ~rojetar a imagem da organ~
zação e de seus dirigentes, ele auxilia no processo de
ção dos empregados e suaviza as imposiç6es das normas e regul~
mentos formais. Um outro aspecto, no entanto, parece ser 1m or
tante para que o jornal interno desperte o interesse para a sua
leitura: a grande variedade de assuntos que são abordados. Se to
m5ssemos como tcrm6metro de efici~ncia do jornal, o índice de
sua leitura, constataríamos que a variedade de seus assuntos te
ria como finalidade atender as mais variadas prefer&ncias de um
p0blico eminentemente h~terog~neo, ~omo ~ o caso do grupo de em
pregados de uma organização qualquer, notadamente as de m~dio e
grande porte. A partir destes assuntos variados, poderiam ser
enunciados, dentre outros, alguns objetivos secundirics do ]O!

nal inte rno :

1. Servir como meio de lazer e entreteniment~
reste sentido, os jornais pesquisados apr~
sentam seç6es com jogos, palavras cruzadas,
charadas, piadas, horóscopo, curiosidades
etc., destinadas a virios tipos de leito
res, e teriam como finalidade, conforme de
poimentos dos editores entrevistados, a
descontração. Aliis, a própria interrupção
momentânea do trabalho, para a leitura do
jornal, ~, tamb~m, uma forma de lazer. Co
mo nos declarou um dos entrevistados ..."es

!ta a o!tganização, na me.dida e.m que. o mome.n

to da le.itu!ta ~ tamb~m o mome.nto de. t!tan~
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~SSÀO ----------~-----
2. Aumentar o ni ve I de conhecimento geral \:(}s

empregados, com informações as mais varia

das, como conhecimentos sobre culinária,
modas, artes, literatura, cinema, teat ro ,

latas e fatos hist6ricos importantes, ou
seja, informações que chamaríamos de c.ul;t[L

!La ge.Jwl. O jornal interno apresenta estes
temas de forma superficial, a nivel infor
mativo apenas, como forma de atingir a
maior quantidade possível de leitores, . -Ja

que; segundo os entrevistados, o aprofqnd!
mento na sua análise certamente nao inte
ressaria a uma grande proporç~o de leito

res.

3. Auxiliar na manutenção de um es tado de equ i~~.----~----------~~-
líbrio entre individuos e entre setores da
organização. Conforme a opini~o dos entre
vistaJos, o jornal apresenta entrevistas e
reportagens com empregados, com a finalid!
de de apresentar os mais competentes, ou
para levantar o moral daqueles que necess~
tam de estimulos. O jornal apresenta tam
bêm, de forma semelhante, reportagens com
unidades da organização, seja uma seçao,

divisão etc., direcionando-as para as que
apresentem desempenhos acima da média, ou
aquelas cujo trabalho necessite ser legit~
mado perante os demais setores.

S. A PERCEPÇÃO.DA EFICI~NClA

Na verdade, a eficiência de um j-orna T s-omerrte
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pode ser verificada depois de uma pesquisa de opiniao com seu i

blico. Desta forma, este item possui apenas a finalidade de a)T~

sentar os pontos de vista dos editores, a respeito de como L lêS

percebem a efici~ncia dos respectivos jornais, isto ~, se S a
l' iam send o atin gi dos seu sob jct ivos. A s o i11iões variaram u.C S l e
a simples afirmativa, at~ o desejo de ver o jornal com um perfil
editorial diferente do que ele possui, conforme descrevemos a se

gUlr.

o editor do jornal do Banco XPIO entende que
os seus objetivos estariam sendo alcança os, na medida em que
ele transmite a filosifia de trabalho do Banco, ao mesmo tempo

em que apresenta informações' sobre os mais variados assuntos,

funciOllClndo como um veículo de integração de empregados localiz~
dos nos mais diferentes pontos do territ6rio nacional, e em ou

tros países.

As opiniões dos tr~s editores que formam a

equipe do jornal da COBAL foram divergentes. O editor-chefe en

tende que os objetivos do jornal estariam sendo atingidos, , -
Ja

que os empregados, principaJmente os que trabalham em filiais
distantes da matriz, reclamam quando o jornal é entregue com
atraso. O jornal seria um meio desses empregados se atualizarem
sobre o que est~ ocorrendo na empresa (as mudanças, as
des etc). Entende, tamb~m, que os interesses da empresa estariam

novida

sen@o atingidos, pois os seus dirigentes não t~m reclamado das
info rmaç ões que o jorna 1 transmi te. Os ou tros do is edi tores acham
que o jornal não estaria atendendo a seus objetivos. Em primeiro
lugar, porque não possui um público definido: mais da metade de
sua tiragem é destina4a ao público externo, isto é, a empresa e~
taria projetando sua imagem aquele público, através de um ..

velCU

lo de comunicação destinado a seus empregados. Em segundo lugar,
porque os empregados não são consultados sobre as informações

que gostariam de ser transmitidas pelo jornal. As matêrias que
tratam do que a empresa vem fazendo, deveriam estar mais direcio



135

nadas aquilo que vem sendo feito em benefício dos empregados.

O jornal da TELEBRASrLIA é eficiente, segun.!o
entende seu edi tor, na medida em que os cmpregados adolLam vcr
suas fotos e suas hist6rias de vida serem retratadas pelo jornal.
Ji houve, inclusive, declarou o editor, um cmJrcgado que sugeriu
que iria fazer algo anormal, para ser notícia no jornal. Em uma
das pesquisas internas feitas pelo editor, com mais de oitenta

empregados que preencheram um qu~stion~rio sobre o jornal, ap~
nas um deles o classificou como indi6elLente. Os demais respond~
ram que o jornal é importante.

O editor do jornal do SENAl-DF entcnde que
seu sob j'etivos estat iam send o p a rciaIm en te atingidos, j~ qlie o
scu conteGdo est~ ~uito mais direcionado as atividades e r~aliza
ç6es da organização, em prejuízo das noticias sobre
associativas desenvolvidas pelos empregados.

Finalmente, o editor do jornal da O IOGAS en

atividades

tende que ele estaria sendo subutilitado, pOIS serve atualmente
para levar informações sobre a empresa de uma localidade a outra.
O jornal teria sido criado para se constituir em um mecanismo de
participação dos empregados, e como meio de provocar um melhor
relacionamento na empresa, ou para eneulLtalL a distãncia existen
te entre dirigentes e dirigidos, criada pelo crescimento da em
presa. Ainda segundo este entrevistado, a tendenciosidade do pe~
fil editorial de um jornal interno est~ muito relacionada com o
papel e com a posição ocupados pelo seu editor. Segundo nos de
clarou, se o jornal é preparado por elementos que ocupam funções
gerenciais, ele certamente apresentar~, em função de diferenças
de pontos de vista e de níveis culturais, "uma linguagem que p~
de. l'Iáo!JelL a mai!J lLeplLe.6el1tauva da glLal'lde maiolLia dO!J emplLeg~

dO!J, bem eomo pode dilLeeiol'lalL o eontefido palLa a.6!Jul'lto.6que inte

lLe!J!Jama emplLe!Ja, em plLejuZzo daquele!J que podelLiam !JelL de maiolL

intelLe!J6e palLa 06 emplLegado!J. E.6te 6ato pode tamb~m plLovoealL uma
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,(!ibiçao n.Oll e:m}JfLegado.6 ma,{:.6 humilde.6 I o b.6tac.ulizal1do a p(1 ~ t i.c i.

pação".

Como já su gc rino s , ainda que de forma ma t i r a
da, o papel que desempenha o edi tor de um jornal interno colo
ca-o em uma posiç~o de dubiedade, pelo menos num sentido: o e e
JO de fornecer í.nf ormaç ôe s que contenham conteúdos relevantes p~
ra o público ao qual são destinadas, especialmente em função dos
c6digos apreendidos por uma formação profissional especializada,
e os limites de liberdade de expressão determinados pela estru
tura de poder, e pela estrutura burocr~tica da organizaç~o que
financia o veículo de comunicação. Parece 6bvio que o conteúdo
das informaçoes que são transmitidas pelos meios de comunicaç~o
~ determinado pelos interesses dos grupos que os financiam. O
jornal interno não foge i regra. Da mesma forma que os meios de
comunicação de massa servem para reiterar e reforçar a aplicação

- d - - (6) - 1 d --e execuçao e normas SOCIaIS , o Jorna e uma organIzaçao 'er
ve para finalidades similares, dentro de um universo que lhe e
próprio. Os editores entrevistados, apesar de todos eles não te
rem se manifestado abertamente sobre este tema, reconhecem os li
mites de liberdade de expressão a que est~o sujeitos. Um dos en
trevistados, ao falar de suas impressoes pessoais sobre a ativi
dade em questão, disse-nos:

••• "Eu. vejo o jotl..nal in.tefLno como algo de

muit.o t.en.del1cio.6o, n.a medida ~m que .6LLa lil'!guagem é a un
guagem da ofLgal1izaçã.o. Es t:« catwctefLl.6tic.a, no e n t.a.nt:o ,
não exclui a pO.6.6ibilidade de .6efl..em ellc.ontfLado.6 jÓ'''~~LU.6 em

[6) Ver LAZARSFEill.Paul F. & iv1ERTON,Robert K.; "commi.caçâo de massa, gosto
popular e ação social organí zada", em COHN. Gabriel [organizador), "C~
nicaçâo e í ndils tr í a cultural", S. Paulo, Editora Nacional, 1975,p 236-24L



OJt..ga.ni Z(lç.Ôe.-6 q Lt.e. pO.6.6ua.111um Jt..e.la.:ti v o e.q uilZb.fl..Á.o e.Vl.:trle. C'{)

in.:te.Jt..e..6.6e..6 de. ambo.6 loJt..gcmizaç.ão e. e.mpJt..e.gado-6 J. A 0lÚJ {(lO,

ou linha e.di.:toJt..ial, [ calcada a paJt...:tiJt.. da.6 opiniôe-6 dc~ di
fL-tge.n.:te.-6. A pO.6.6Zve.l übe.Jt..do ..de. de. Jt..e.dação dos e.di.:to/t(>s e.
de..:te.Jt..millo_da pe.f.o.6 obje.:tivo.6 do jo/t11al e. da o/tganizaçêi.o a
que. .6e.Jt..ve. A cen.su/ta, ape.6aJt.. de. velada, e x.i.s t:e." ...

Ali~s, mais importante do que a censura, a ~u
to-censura exerce sobre o editor urna pressão muito mais acentua
da. A auto-censura ~ decorrente da internalização, por parte co
individuo, de determinadas normas de conduta que devem ser obscr
vadas em função do seu papel na organização. A este respeito,
~lERTON sugere: "A estrutura burocrática exerce sobre o funcioná

.,
pLznado. Se a burocracia deve funcionar satisfatoriamente, ne ces

rio uma const?nte pressão para torni-l0 me..:t5dico, p!Lude.n.:te., di.óci

sita um alto grau de confiança na conduta dos funcionários, ou
seja, um grau excepcional de conformidade com as resp ons ab ili d~

des atribuidas. Dai a importância fundamental da disciplina, que
pode estar tão desenvolvida em uma burocracia religiosa como no
ex~rcito. A disciplina s6 pode ser efetivada se os padr6es ideais
sao sustentados por fortes sentimentos que assegurem dedicação

aos pr6prios deveres, uma aguda percepção ~os limites da pr6pria
autoridade e competência, e a realização metodizada das ativida
des de rotina,,(7). Esta internalização de um determinado padrão
de conduta ficou bem clara quando os entrevistados declararam ter
autoridade para decidir sobre 6 que deve e o que pode ser public~
do nos respectivos jornais, tendo em conta, naturalmente, a filo
sofia de trabalho, o perfil editorial do jornal e as normas (fo!:.

mais ou não) derivadas da direção.

Este padrão disciplinar nao ~, contudo, um
privil~gio dos editores de jornais internos. O grau de internali

((7) ~1ERTON,Robert K.; ''EstruturaBurocrática e Personalidade", em CJ\!'1POs,Edmun
do (organizador); "SocioJogia da Burocracia", op, cit., p. 113. -
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zaç âo de certo p ad r-â o de conduta está relacionado, pr i.n cip aLmen i e,
com a posiçao ocupada pelo indivíduo na estrutura interna a org~
nizaçao e com a natureza de suas funç6es. Estas característico s,

aliadas a outros fatores, como a antiguidade, determinam a inL~n
sidade do c.ompIl.OJll,t/.HO do empregado com as normas e padrões a se
rem observados. Não se pode, por exemplo, exigir o mesmo grau le
compromisso de um empregado de carieira e de 'um iniciante, ou de
um chefe de seçao e de um operário semiqualificado. O editor do
jornal interno está, via de regra, situado muito pr6ximo da dire
ção geral, característica que lhe di condiç6es ~e saber o que es
tá ocorrendo na organização como um todo, o qu~ deve ser notícia
e como deve ser apresentada pelo j o rn al . Por .e s t as mesmas razoes,
o seu grau de comprometimento tende a ser bastante elevado.

Neste sentido, a prioridade das informaç6es
que sao transmitidas pelo jornal interno está relacionada com
seus objetivos, e ~ determinada, segundo depoimentos dos editores
entre~istados, em função de: 1. atualidade do assunto. O jornal,
via de regra, apresenta as notícias do que ocorreu no período co
berto pela edição, ou dos fatos que estejam prestes a ocorrer;

# 2. os textos devem apresentar informaç6es que interessam ã grande
maioria dos empregados: variedade de assuntos, modificações ocor
ridas em relação às atividades, as realizações da organi zaç âo e o
que vem sendo feito em benefício deles; 3. o conteúdo deve ser
coerente com a filosofia de trabalho, que determina o perfil edi
torial do jornal.

O editor utiliza, ainda segundo dados das en
trevistas, dentre outros, os seguintes meios para preencher a pa~

" hta de uma edição: (1) contatos frequentes com pessoas-c aves da
organização, normalmente localizadas em posições de direção
mui to próximas destas, para colher informações sobre a.s novidades

ou

do período, com a finalidade de manter os empregados atualizados
sobre o que esti ocorrendo na organização; (2) contatos com ele
mentos da associação de empregados ou entidade similar, de onde



partem as informaç8es sobre atividades de cariter associativo e
senv oLvi das pelos empregados; (3) através de notícias remeti, ;JS

por correspondentes, localizados em filiais, sucursais e (ou) un i

dades distantes da sede ou matriz, na medida em que o jornal de ve
possuir uma característica glolalizante. isto ~, fazer com que t~

da a organi r aç â o esteja presente nele; (4) solicitações, at ravó s
do pr6prio jornal, ou em contatos informais, inclusive nOl c. o Jt.Jt.C2.

dOJt.C2.l, para que os empTegados Temetam colaborações, como piadas,
contos, poesias, cUTiosidades. acontecimentos pitorescos etc.,
(5) tTanscrição de textos de livros, de enciclop€dias, de revis
tas ou jornais, inclusive pTepaTados por outTas . -organlzaçoes;
(6) sugestões Je dirigentes a respeito d~ fatos ou nptícias sobre
os quais haja interesse em ser dada divulgação mais ampla.

o CIQlNTEOOO 00 JORNAL E OS LI~nl'ES IDE PAATICIPAÇAO DOS

DOS

o conteúdo do jOTnal inteTno, como já relata
mos nesta dissertação, está sempTe subordinado aos interesses da
organização que o patrocina. Não que Temos com isso afiTmar, que,
os assuntos que interessam à organização, necessariamente não se
jam os mesmos que interessam aos seus empTegados. Da mesma forma
que existem interesses conflitantes, existem tamb~m inteTesses
mútuos entre a organização e o indivíduo. O conteúdo do jornal
evita apresentar ou debater os assuntos que se referem aos inte
Tesses conflitantes. DentTe estes assuntos, poderiam ser arrola
dos todos aqueles que possam causar, nos empregados, uma indisp~
sição contra a cultura organizacional, deixando transparecer dis
cTiminações internas. D~ forma semelhante, o jornal interno evita
apresentar temas pol~micos que envolvam reflexão sobre a real ida
de da vida cotidiana.

Dentre os assuntos internos, os editores men
cionaram que dei~am de ser- abordados no jornal,temas



no t í ci as sobre programas e normas internas que possam conter »os
síveis discriminações existentes na organização. As difer 'IlÇ3S

sao muito comuns, como, por exemplo, nos regulamentos sobre TBS

tão de pessoal, que prev~em tratamentos preferenciais para ocupa~
tes de cargos hierarquicamente superiores, desde a forma como de
ve ser registrado o comparecimento ao trabalho, até às oportunic.l~
des de carre i ra ; (2) entrevistas com indivíduos que tenham de s c«

do hierarquicamente, em função de clivagens internas, ou para dar
lugar a outros elementos mais simpáticos à direção; (3) textos
que cTitiquem os dirigentes ou a filosofia de trabalho da organ,i
zação pTincipalmente se tais críticas tiverem por base razoes s m
fundamento 16gjco. Todos os entrevistados declara!am que nao!rec~
beram artigos desta natureza, o que era esperado, porque o empr~
gado, mesmo que se sinta insatisfeito no trabalho, não tomaria a
iniciativa de zazer tal contestação por temer represália.

Os assuntos de natureza externa que nao sao
abordados' pelo jornal interno, sao vários. Segundo os entrevista
dos, o jornal evita apresentar temas que tratam de sexo, economia,
política; enfim, temas que apresentem reflexões críticas sobre a
realidade social - que eventualmente possam ir de encontro aos
costumes socialmente tidos como aceitáveis e as diretrizes e pr~
gramas do sistema econ6mico e político do país. Dentre os jornais
pesquisados, apenas um, o do SENAl-DF, publicou artigos desta na
tureza. No entanto, este fato ocorreu numa época específica, qua~
do o jornal era preparado por empregados, isto e, antes de tornar-
se um me canismo de comuni cação adminis trativa daquel a or'garu.zaçao .

A participação dos empreEados na editoração
do jornal fica, portanto, limitada ao po.ó.óZvel, face a linha edi
torial do jornal. Esta participação restringe-se aos contos, po~
sias, piadas, desde que apresentem, segundo o julgamento do edi
tor, um padrão de qualidade razoável e que nao possuam conota
çoes pornográficas. Os textos preparados por empregados podem ser
rejeitados, tanto pelo conteGdo como pela forma qu~ apresentem.
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Indagamos a todos os editores entrevistalos,
se o jornal por eles preparado j~ teria aju ado, de forma conc"c
ta, a resolver algum problema da orgariizaçao, e, por outro lado,
que problemas ele poderia ter causa0.

o jornal do Banco XPTO já auxiliou, de forma
concreta, segundo seu editor, em atividades do Banco. Em dois me
ses, atuando como veiculo de propaganda; o jornal conseguiu ven

.
der 10.000 unidades de fitas cassette, gravadas por uma das empr~
sãs do grupo. A venda foi promovida pelo sistema de reembolso po~
tal. O jornal divulgou,informações sobre a qualidade e outros as
pectos do pr6duto, al~m do endereço para o qual deveriam ser enca
minhados os pedidos. O jornal j~ ajudou também a diminuir os efei
tos negativos causados pela implantação do sistema de caixa auto
m~tico no Banco. Os gerentes de ag~ncias viam a m~quina como ini
miga dos empregos de seus auxiliares e deles pr8prios. O jornal
promoveu ampla campanha sobre os benefícios da máqu ina, principal
mente os relativos ao atendimento mais rápido e mais eficiente
aos clientes, e as possibilidades de conquista de novos clientes
para o Banco, conseguindo, desta forma, conscientizar os gerentes
sobre a não existência do perigo de desemprego. O jornal já foi
utilizado, também, com sucesso, como veículo de recrutamento in
terno.

Os depoimentos dos demais editoTes nao cheg!
ram a ser tão precisos quanto o acima mencionado. Existe, pelo
que foi possível perceber, uma crença generalizada da parte dos
editores, de que o jornal interno, a exemplo de outras pr~ticas
de Recursos Humanos, como as atividades associativas, os benefí
cios indiretos, o treinamento, dentre outr6s, ~ investimento que
produz retornos intangíveis, pelo menos se analisado com um enfo
que imediatista. A divulgação das atividades de caráter associati
vo desenvolvidas pelos empregados, nas ~reas esportivas, artísti



cas e de lazer, que servem para integr~-los e torn~-los mais co
nhecidos, ~ feita de forma mais eficiente atrav~s do jorlal inter
no, se comparado com outros meios, como os cartazes, avisos, Clr
cu Iares etc. Da mesma f orrna , o jornal torna o sistema de comunica
ç ào in t erna ma j s inform aI, redu zindo o s efe itos n eg ativos das l' e
laç6es formais e impessoais produzidas pelo porte e pela cultura
da organização. Ele diminui, segundo os editores, a distância
existente ~ntre a direção e a base, seja no aspecto hier~rquico
(nGmero de posiç6es de supervisão existentes entre o dirigente e

I

os empregados de execução), seja no aspecto espacial (unidades
geograficamente distantes).

Não houve informação :dos editores,sobre pr~
blemas que possam ter sido causados pelos respectivos jornais.De~
tre os que consti tuem a nossa amostra, apenas o jorn aI do SB-JAI-DF

ainda não foi formalmente submetido à pesquisa interna, de opini.
ão dos seus leitores. Nos casos em que houve pesquisas desta natu
reza, praticamente a totalidade dos entrevistados (ou responde~
tes), classificou o jornal, segundo os editores, como um instru
mento importante no sistema de comunicaç6es administrativas. Es
te fato não exclui, ~ 6bvio, as manifestaç6es de empregados sobre
os tipos de informção que gostariam de ver incluídos no jornal, e
que não são apresentados, conforme j~ descrevemos neste capítulo.

9. O JllODElLO IDEAL DE JORNAL" INTERNO

o conceito de id~af é, a exemplo do conceito
de racional, uma abstração, na medida em que toda abstração envol
ve det erm i na do s cr i t é r ios de julgamento que, analisados sob po~
tos de vista diferentes, podem conduzir a in~erpretaç6es confli
tantes e a novas abstrações, o que implica em uma esp~cie de movi
mento circular, isto é, o raciocínio parte de um determinado po~
to e a ele volta sucessivas vezes. A nossa preocupação em saber o
ponto de vista dos editores sobre o modelo ideal de um jornal in
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terno, estava voltada muito mais para verificar as diferenças e
opinião do que para tentar apresentar um modelo de jornal lue
atingisse ao m~ximo seus objetivos, com um minimo de esforço e de
fricções. Houve unanimidade entre os editores, no sentido de qle
nao ll~ uma hecelta adequada para se produzir um jornal ideal, pOE
que ideal ~ algo de imagin~rio o que não impediu, no entanto, ue
o raciocinio fosse desenvolvido na direção de hazo~vel, como subs
tituto do termo ideal. Vamos apresentar os pontos de vista os
editores, separando o item em duas partes: quanto ao conteúdo e
quanto i forma com que o jornal deve ser preparado.

O seu conteúdo deveria estar relacionado com
as necessidades de seu público, apesar da heterogeneidad~ de que
j~ falamos. O jorn~l de~eria ser u~a esp~cie de porta-voz efetivo
dos empregados, no sentido de canalizar suas reivind~cações, seus
anseios, e encaminhar a solução de seus problemas. Deveria o jOE
nal manter os empregados informados sobre os problemas e aconteci
mentos de natureza econ6mica, politica e social, isto ~, devido i
sua periodicidade (normalmente mensal), ele poderia apresentar ca
racteristicas de uma revista de informações, que chegaria at~ as
mãos das pessoas que não possuem condições financeiras para adqu!
rir urna revista ou publicação semelhante. As informações sobre a
organização que o patrocina, poderiam estar mescladas junto is de
mais, direcionadas para aquilo que ela vem fazendo em beneficio

dos empregados, sem necessariamente projetar urna determinada lma
gem com finalidade mercadológica.

As opiniões sobre a forma corno deve ser prep~
rado, surgiram com pontos de vista bem distintos. Cinco dos edito
res entrevistados encaminharam o raciocinio para o lado t~cnlco

da coisa. Segundo eles, as preocupaçoes fundamentais devem estar
direcionadas para esquemas que envolvam pesquisas de oplnlao para
determinar ~s prefer~ncias de leituia, delimitação e definição de
caracteristicas do público, levantamentos de necessidades e raciQ
cinios semelhantes, que refletem urna vis~o tecnicisia, instrumen
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tal, que nao difere mui to das formas de p en samerit o preva Le co n t r S

. d d 1-' (8) .na SOCIe a e tecno og i ca em que VIvemos. Os outros dois en t re
vistados entendem que um jornal ideal é aquele que nasce e é ) l'C

" --

parado através da participaç~o espontinea dos empregados. Ele ( e

veria ser pr parado de forma toletiva, onde todos pudessem
cipar, d'pen cndo das habilidades pessoais ou de grupos.

A diferença mais significativa que pudemos
perceber, como a possível causa para esta divergência de opiru oes,
foi formação profissional dos entrevistados. Os cinco edi
tores que estão mais preocupados com os aspectos técnico-formais
do jornal, são os profissionais da irea de comunicaç~o. Pode-se
supor que a razao desta postura,esti relacionada 'com a preocup~
ção, ainda que internalizada de;forma inconsciente, de garantir
um espaço profissional, através da monopolização da atividade de
edição de jornais internos. Se os outros dois editores (um Filôs~
fo e um Advogado) entendem que uma atividade inerente a seus res
pectivos campos profissionais, poderia ser desenvolvida sem a pa!
ticipação do profissional adequado, é urna pergunta que a nossa in
vestigação não tem condições de responder.

Procurando resumir o que foi dito neste •.cap~
tulo, poderíamos afirmar que as opiniões dos editores, a respeito
dos objetivos do jornal interno, não diferem muito do que é visto
na teoria pertinente, isto é, caberia ao jornal: atuar como meca
nismo de manutenção da imagem da organização; criar condições p~
ra a existência de um grupo mais integrado e equilibrado; e, fi
nalmente, garantir uma melhor compreensão e aceitação das ordens
emanadas da direção. Pelo que é possível dedu~ir das entrevistas
com os editores, a influência do jornal interno na socialização

(8) A respeito do conceito de raciocInio tecnicista, instnrrnentalou unidirnen
sional, que implica uma espécie de ideologia da eficiência, que rege as açoes
dos homens nas sociedades ditas industriais,ver HA..RCUSE,Herbert; "A ideolo
gia da sociedade industrjal: o homan unidjmensional", R.Janeiro, Zahar, 1979.
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dos empregados ocorre na medida em que todos os membros recebem o
mesmo veículo de comunicação, com os mesmos textos, as mesmas no
tícias, transmitindo uma mesma filosofia patronal para indivícllOS
diferentes social, econ6mica e culturalmente. A nível do controle
social"o papel desempenhado pelo jornal interno est~ relacioncdo
com sua capacidade de, atrav~s de uma linguagem que lhe e pec~
liar, informar aos empregados, de forma coloquial, como devem ser
executadas as atividades - suavizando as imposições da
çao.

organlz~

A 16gica que determina o contefido do jornal
interno esti relacionada, segundo os editores entrevistados, com
a política de trabalho e coma filosofia, administrativa d'a organ i

zaçao. O perfil editorial do jornal' esti subordinadci aos interes
ses da organização e de seus dirigentes. O editor tem consci~ncia
da sua função de representante dos interesses da organização. AI
guns deles chegaram a extravasar uma esp~cie de conflito interno,
derivado da dubiedade de sua posição, enquanto profissional, por
um lado, em confronto com a necessidade de fidelidade ao cargo de
editor de jornal interno, de outro lado. O nível de comprometime~
to a que est~ sujeito o editor do jornal interno, geralmente loca
lizado pr6ximo da direção, faz com que ele atue sob um regime de
auto-censura, com perfeito conhecimento dos seus limites de liber
dade de atuação.



CAPíTULO V

o 30_ TAL INTERNO SEGUNDO O PONTO DE \'1 STA DÉ SHJJS LE 1TO S

••• fiO jOJtna.t ê mu.-i.to .únpoJttante., pon.qu e.

atJtav~.6 de..te. 6ic.amo.6 a paJt de. tu do aqu.-i..to qu.e.

e..6tâ o co n.n.e ná o d en Oi o de. nO.6.6a e.mpJte..6a" ...

• • • fiO joJtl1a.t ê pou.c.o -i.mpoJttal1te., pOJtqu.e.

.6u.a.6 ~n6oJtmaç5e.~, e.ntJte.v-i..6ta.6 e. Jte.poJttage.n.6,

.6ao c.an.6aLL.va.6 'e. a Jte.daçãoê pou.c.o e. x pJ!.-i.c.ati.
vali .••

(de.po-i.me.nto-6 de. .te.-i.toJte..6 do.6 jOJtna-i..6 pe..6qu.-i..6~

do.6)

Como procuramos esclarecer em capitulos ante

riores, as organizaç6es procuram socializar os empregados e man

ter sobre eles o controle social, como forma de viabilizar o atin

gimento de seus objetivos e garantir a sua sobreviv~ncia. Argume~

tamos também, que, os métodos e técnicas de socialização utiliza

dos no ambiente de trabalho devem, para ser eficientes, possulr

similaridade com seus semelhantes, existentes a nível da socieda

de mais ampla, a fim de garantir certa coer~ncia entre a realida

de social e a realidade organizacional.

o jornal interno, enquanto parte do sistema

de comunicaç6es administrativas da organização, se inscreve como

um dos canais 0necanismo) de socialização no trabalho, na medida

em que suas informaç6es procuram fazer com que os empregados se

tornem um grupo mais homogêneo, identificando-os com um objetivo
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comum: o da organização. A organização procura, atrav~s do j0111a1

interno, tornar o comportamento de seus membros o mais adequado
ao atingimento de seus objetivos. Para verificar se realmente o
jornal influ~ncia o comportamento dos empregados, e at~ que ponto
esta influ~ncia se manifesta, faz parte de nossa pesquisa a an~li
se de opin6es de empregados das organizaç6es pesquisadas, cujos

resultados principais são apresentados a seguir.

1. A ESTR~~ DA PESQUISA

A partir de uma perspectiva mais ampla - a re
lação entre a ~ocialização no trabalho e o jornal interno -, esta

i j I

parte de nossa pesquisa foi estruturada para verificar principal

mente: ..
1. O nivel de efici~ncia do jornal, isto e, em que me

dida ele atinge seus objetivos. Este teste seri feito com base

nas seguintes dimens6es: porcentagem de empregados que l~em o jo~
nal; intensidade e local da leitura; o grau de import~ncia atri
buido ao jornal pelos empregados; os tipos de infoTmação transmi
tidas pelo jornal, mais lidos pelos empregados.

2. Os objetivos do jornal interno segundo o ponto de
vista dos empregados. Confrontar com o ponto de vista dos edito

res.
3. O grau de participação dos empregados na composlçao

do conteúdo do jornal, ou seja, quais os tipos de colaboração pr~
,,~paradas por empregados e a frequencia com que sao aceitas. Verifi

car as raz6es da não aceitação.

4. Se os empregados lêem outros jornais ou revistas
que circulam para a população em geral. Este ~ um item de contra
le e visa verificar a possivel correlação entre a aus~ncia da lei
tura do jornal interno e de outros jornais e revistas.

S. Possiveis correlaç6es entre a leitura, aceitação e
percepção do papel desempenhado pelo jornal, e a situação do em
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pregado com relação ao cargo, sexo, idade, tempo de serviço, tJma
nho de sua familia e nivel de instrução.

Para a col~ta lOS dados foi preparado um uas
tionirio (Anexo 11) composto de dez itens, com perguntas estrutu
radas, semi-estruturadas e nêio estruturadas. O grau de estrutura
ç âo das respostas e st â r eLacion ado , basicamente, com nosso grau
de conhecimento pr~vio- dasalterna~ivas de respostas possiveis, e
com a necessidade de esclarecimentos adicionais em alguns itens.
A opção pelo questionirio, se comparado com outros mecanismos de
coleta de dados, se explica em raz~o do questionirio ser 6 instru
mento mais adequado a esta fase da investigação. O tamanho da
amostra, avaridade do~ assuntos abordados, o cronograma da pe~
qtiisa e a necessidade de maior padronização nas respostas, con
tra-indicavam a utilização de entrevistas pessoais, ou OUtTO meio.

Como parte do ritual metodológico da pesquis~
foram feitos, antes de decidirmos pelo modelo utilizado, dois ;te!.>
;te!.>-pilo;to com o questioniTio, submetidos a grupos de empregados
de uma empresa p6blica sediada em Brasilia-DF, nâo incluida na
amostra utilizada. Num dos modelos de teste incluirnos escala de
avaliaçâo em determinados itens, como alternativa para facilitar
um possível tratamento -estatístico posterior. A escala foi abando
nada, depois de percebermos que os respondentes com menor
de instrução tinham dificuldades para entendê-la. Após os

nível
neces

sirios ajustes no formulirio, face aos testes realizados, conside
ramos o modelo como definitivo, para fins de distribuição.

Os questionirios foram distribuidos a empreg~
dos das cinco organizaç6es que comp6em a nossa amostra,
dos atrav~s de sorteio ~leatório simples. O tamanho da

escolhi
amostra

foi fixado em 1% do total de empregados que trabalham no Distrito
Federal, em cada uma das organizaç6es, com o limite inferior e li
mi te sup er i or de 12 e 24 emp regad os , respectivamente, por organ i,

zação. Estes limites foram fixados para que as quantidades das
amostras individuais não viessem a interferir de forma muito signi.
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ficativa nos resultados globais. A opçao pela escolha de empreg!
dos lotados no Distrito Federal teve por finalidade: (1) tornar
vi~vel a distribuição dos question~rios, em razão da forma de en
trega escolhida; (2) detectar, em relação a duas das cinco organi
zaçoes, que possuem suas matrizes em outros Estados, •. .

pOSSl"\'ClS

correlaç6es entre a aceitação do jornal e a percepçao do papel
por ele desempenhado, com a localização do empregado em relação i

direção geral da organizaçao.

A fim de evitar possíveis problemas no 2ndiQe

de netonno dos questionirios, foram adotadas as seguintes ~edidas
preventivas: (1) para cada amostra individüal, foi acrescida urna
quantidade eC1uival~nte a 50% d? número encontrado, conforme item
anterior; (2) entregamos os question~rios pessoalmente aos empr~
gados, acompanhados de uma carta (Anexo 111), na qual fazíamos um
relato sucinto da pesquisa e solicit~vamos do destinatirio o seu
preenchimento; (3) além da carta, reforçamos verbalmente os obj~
tivos da pesquisa e a forma de tratamento que seria dada as infor
maçoes; (4) cada empregado sorteado recebeu um envelope, endereç~
do e selado, para ser utilizado na devolução do qu est í oná r io, após

preenchido.

Apesar das precauçoes que tomamos, e mesmo

tendo sido esclarecido a cada empregado sorteado, a garantia de
confidencial idade das informaç6es, principalmente pelo fato do no
me do respondente não aparecer no question~rio ou no envelope-re~
posta, em três das cinco organizaç6es (Banco XPTO,ONOGÁS e COBAL),
não ocorreu o retorno da quantidade mínima estipulada. Para con
tornar a situação, voltamos aos empregados sorteados, solicitan

do, mais uma vez, o preenchimento dos question~rios. 56 assim foi
possível completar a amostra mínima. A opção de sortear novos ele
mentos foi abandonada face i possibilidade desta saída acarretar
distorç6es ao caráter de aleatoriedade da amostra. O alto índice
de recusa no preenchimento do question~rio deve ser visto como
elemento limitador dos resultados, principalmente porque os empr~
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gados que se negaram a fornecer informações, certamente os-uem
opiniões diferentes daqueles que as forneceram.

2. A coarosrçxo

A Tabela 4, a seguIr, fornece uma VIsao geral
da amostra de empregados para os quais foram entregues os que st io,
- .narIOS.

TABELA .(

DISTIUBUlÇAO DA AMOSTRA DE REGADOS·, SEGUNDO· A ORGANIZAç..t\O----------~--------------~------------~------
PREGADORA

EI

BlPREGAOOS NO QUANTIDADE DE QUESTIONÁRIOS
ORGANIZAÇ,'J\O D.F.

M1NIMO· DISTRI RETORNO g

QUANT. % FIXAOO BUrroS o

..•.
COBAL 600 14,6 12 18 14 17,9
TELEBRASILIA 2.200 53,3 24 36 26 33,4
Ol\DGt\S 500 12,2 12 18 12 15,4
SmAI-DF 220 5.3 12 18 14 17,9
BANCO XPTO 600 14,6 12 18 12 15,4

TOTAL 4.120 100,0 72 108 18 100,0

NOTA: Das cinco organizações, apenas o SENAl-DF atua somente no
âmbito local. Desta forma, os seus empregados que traba
1ham no Distrito Federal significam o total do seu quadro
de pessoal.

Como ê possível verificar pelos dados da Tabe
la 4, apenas em dois casos - Telebrasflia e SENAI-DF, n~o houve
uma equival~ncia entre a proporcionalidade de empregados e o nCme
1'0 de questionários. No caso da TelebrasÍlia, para uma proporçao
de 53,3% de empregados em relação ao total, seus 26 questionários
correspondem a 3314% da amostra. A situação do SENAl-DF ê inver
sa; seus empregados significam apenas 5,3% do total, enquanto os
questionirios preenchidos, em nGmero de 14, atingem 17,9% da amos
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tra. Estas discrepâncias se explicam em razao do numero de empr~
gados de ambas as organizaç6es estar bem afastado da m~dia, que
se situa em torno de 800 empregado~ por organizaç~o. De qualquer
sorte, face aos limites de question~rios fixados para cada organi
zação, não era de se esperar que houvesse, em todos os casos, uma
correspond~ncia entre a proporção de empregados e a de questioni
rios.

As Tabelas S, 6 e 7, adiante, apresentam a1g~
mas características importantes da amostra utilizada.

TABELA S

DISTRIBUIÇÃO DA MoOSTRA DE BIPREGADOS'" SEGill\'IXl A NATUREZA E O Nr

VEL DO CARGO OCUPADO

N<?DE RfPREC.MDS SEGUNOO o CARGO/NTvEL

ORGANIZAÇÃO AJ)\1INISTRATnros SUPERVISORES TECNICOS IDTAL

1 2 3 S.TOT. 1 2 3 S.TOT. 1 2 3 S.TOT.

COBAL 3 S 3 11 1 1 2 1 1 14
TELEBRASTLIA 4 6 10 1 1 2 1 7 6 14 26

Oi\'OGÁS 3 S 8 4 4 12
SENAI-DF 1 4 3 8 1 1 2 2 2 4 14
BA.l\)COXPTO 8 8 1 1 3 3 12

TOTAIS 8 26 11 4S 2 2 3 7 4 16 6 26 78

NOTAS: (1) Os cargos foram agrupados segundo as categorias ADMI
NISTRATIVO, SUPERVISOR, TECNICO, tendo em conta o tipo de
atividade da organização e o nome do cargo indicado pelo
respondente.
(2) Os níveis 1, 2 e 3 se referem, respectivamente, a po
sição hierirquica do individuo na organização. 1 = supE
RIOR; 2 = INTE~1EDIÁRIO; 3 = INFERIOR. Para estas categ~
rizaç6es foram levados em conta, basicamente, o tamanh~
da organização e o nive1 de instrução do empregado.
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TABELA 6

DISTRIBUIÇÃO DA MIDSTRA DE DIPREGAOOS, SEGill\1i])QO SEXO

FEMININO MASCULINO T O T A LORGANIZAÇAO
QUANT. % QUANT. %

COBAL 3 21,4 11 78,6 14
TELEBRASILIA 10 38,S 16 61,S 26

ONOGÂS 2 16,7 10 83,3 12
SENAI-DF 2 14,3 12 85,7 14'.
BANCO XPTO 4 33,3 8 66,7 12

T O TA L 21 26,9 57 73,1 7$

. TABELA· 7

DISlrRlBUIÇ1\O DA MrtJSTRA DE EHPREGAOOS, SEGUNDO A IDADE E . O TE lPO

DE SE.~VIÇO

ORGAN IZAÇAO N9 DE IDADE MEDIA TEMPO DE SERVIÇO *
EMPREGADOS (ANOS) MEDIO (ANOS)

COBAL 14 30,6 3,4
TELEBRASILIA 26 31,S 7 ,2
ONOGl\S 12 27,6 1,6
SENAI-DF 14 30,4 3,4
BANCO XPTO 12 26,3 4,2........

T O T A L 18 29,3 4,0

* Na atual organização
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Como e possível perceber pelos dados das tab~
las anteriores, a amostra apresenta uma predomin~ncia de empreg!
dos a.dmiVli..ó.t/1..a..tivoJ.i, em relação aos que possuem funções técnicas.
Considerando que os indivIduos que ocupam cargos de supervlsao,
desenvolvem tarefas administrativas, t~ríamos 52 empregados, ou
66,7% do total, em cargos administTativos, contra 26 empregados -
33,3% do total, em cargos técnicos, o que nos dá uma relação de 1
técnico paTa doi§ empregados administrativos. A amostra apresenta
73,1% de homens (57 empregados) e 26,9% de mulheTes (21 empreg!
das), o que indica o predomínio bastante acentuado de indivíduos
do sexo masculino. A idade média do grupo é de 29,3 anos, sem
grandes dispersões em torno desse nDmero, o que caracteriza cer
ta homogeneidade da faixa etária dos elementos da amostra. O tem
po d~ serviço médio (na atual organização) ê de 4 anos, sendo que
as maiores variações em torno dessa média, ocorrem com a Telebra
sÍlia, com 7,2 anos, e com a ONOGÃS, com 1,6 anos.

Em quatro das cinco ortanizações (COBAL, TELE
BRASTLIA, SENAI-DF e BANCO XPTO) os elementos da amostra aprese~
taram uma média de escolaridade que se situa entre o segundo grau
completo e o superior incompleto. Já a ONOGÃS apresentou uma me
dia inferior às demais, situada entre o primeiro grau completo e
o segundo grau incompleto.

De qualquer sorte, ê justo ressaltar que, as
características da amostra, acima descritas, podem possuir alguma
validade em termos de análise dos resultados desta pesquisa, nao
sendo valida a generalização destes dados para as organizações c~
mo um todo, principalmente se for considerado que tomamos como
universo a regiao do Distrito Federal. De outro lado, é possível
que o grupo dos empregados que deixou de responder aos questioni
rios possua características diferentes destas que estamos aprese~
tando.
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3. A PENETRACÃO 00' JORNAL· UffERNO

A exemplo do que ocorre com outros jornais de
circulação di~ria, parece 6bvio que dentre os requisitos par~ que
um jornal interno possa obter rndicesrazo~veis de leitura, ~ ne
cessário que as informaçóes por ele transmitidas sejam as que ln
teressam mais de p~rto a seu pfiblico, isto 8, o contefido das in
formaçoes deve estar o mais próximo possível dos interesses de
seus leitores. Apesar da heterogeneidade que ê comum encontrarmos
entre o grupo de empregados de uma organização de determinado po~
te, ~ possível identificar alguns tipos de assuntos que interes
sam i grande maioria dos seus membros, como as notícias sobre as
atividades em desenvolvi~ento e (ou) programadis, e as op6rtunid~
des oferecidas pela organização aos empregados.

Segundo os resultados da nossa pesquisa, o
jornal interno ~ lido por todas as categorias de empregados, ocu
pantes dos mais diversos cargos na hierarquia organizacional, e
com diferentes níveis de escolaridade, desde o ajudante de expedi
ção em um almoxarifado, ate o engenheiro, o administrador, ou o
chefe do departamento. A variação ocorre apenas na intensidade da
leitura, como mostra a Tabela 8 adiante.
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Conforme demonstra a Tabela 8, 51 responde~
tes (65,4%) declararam que folheiam o jornal e lêem os. textos que
julgam ser mais importantes. Apenas 22 dentre os indivíduos da
amostra (28,2%) declararam que lêem com interesse todos os textos
dos respectivos jornais internos. A pesquisa indica que a capa do
jornal não parece ser um elemento mqtivador da leitura, porque
apenas 3 respondent~s, ou 3,9% do total, mencionaram que selecio
nam os textos a serem lidos em função das noticias nela apresent!
das. A quantidade de nao-Ieitores identificados na pesquisa, além
de insignificantes - apenas I indivíduo, ou 1,3% do total, é loca
lizada em uma organização: ONOG~S. Esta constatação dos não-leito
res pode estar relacionada com o fato do jornal da ONOGÃS ter SI

do (em relação à data da pesquisa): insti t.uido recentemente, e nao
possuir, ainda, uma periodicidade e um esquema de distribuição bem
definidos.

o local e horirio da leitura do jornal esti
equitativamente distribuido entre o setor de trabalho (durante o
horirio normal), nos intervalos para refeiç6es ou descanso, ou
após o expediente e na residencia, como mostram os dados segui~
tes:
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TARELA . 9

ORGANIZAÇÁO - FREQUE~ LOCAL/HO~~RIO DA LEITURA
. OTAL

CIA ABSOLUTA E RELAT.
(A) (b) (C) (D)

6 2 6 14COBAL (42,9) (14 ,2) (42,9) (100,0)

9 11 6 26TELEBRASILIA (34,6) . (42,3) (23,1) (100,0)

1 3 7 1 12
ONOGÁS (8,3) ,(25,0) (58 ,4) (8,3) (100,0)

10 3 1 14
SENAI-DF (71,4) (21,4) (7 ,2) (100,0)

1 7 4 12
BANCO XPTO (8,3) (58 ,4) (33,3) (100,0)

T O T A L
27

(34,6)
26
(33,3)

24
(30,8)

1
(1,3)

78
(100,0)

LEGENDA DE LOCAL/HORÁRIO DA LEITURA:
(a): Durante o horirio normal de irabalho
(b): Durante os intervalos para refeições ou descanso, ou apos o

expediente normal de trabalho
(c): Na residência
(d): Não lê

Apesar da distribuição dos locais de leitura
ter-se apresentado, do ponto de vista global, de forma equitati
va, com cerca de 1/3 de respostas para cada urna das opções (ver
Tabela 9), ~ interessante observar que, nas empresas onde ~ mais
visivel a figura do proprietirio, no caso a ONOGÃS e o XPTO, am
bas empresas privadas, foram registrados os menores índices de
leitura do jornal interno durante o horirio normal de trabalho, o
que sugere a existência de um ritmo mais intenso de trabalho e
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urna maior rigidez disciplinar nas empresas privadas, se compar~
das com empresas públicas.

Esta intensidade maior no ritmo de trabalho,
associad~ a urna disciplina mais rigida, impediriam ao empregado a
interrupção moment~nea do seu trabalho para a leitura do jornal,
muito embora este seja um veiculo de comunicaç~o oficial da empr~
sa. Esta constatação pode, segundo a opinião de um dos editores
entrevistados, conforme comentamos no capitulo IV, ser prejudi:.
cial à organização, na medida em que o momento da leitura do jo~
nal é também o da transmissão, aos empregados, da filosofia de
trabalho, dos valores e simbolos da organizaç~o, isto é, de sua

ideologia.

A maior incid~ncia de empregados que afirma
ram ler o jornal interno durante o horário normal de trabalho, v~
rificou-se no SENAI-DF, com um indice de mais de 70%, ou 10 dos
seus 14 empregados que preencheram o questionário. Esta é a menor
dentre as organizações que compoem a nossa amostra. Isto signifl
ca que o tamanho da organizaç~o pode explicar grande parte da va
riância da qualidade das relações que ocorrem no trabalho? Parece
que sim. Quanto menor o grupo,·menores as necessidades de normas
formais sobre os padrões de comportamento esperados pela organiz~
ção, e mais intensas serão as relações informais entre os seus

membros. Esta constatação apenas confirma um pressuposto aceito
pela teoria organizacional, de que há urna correlação entre o tama
nho da organização e o nivel de formalizaç~o.

Dentre os 26 respondentes que lêem o jornal
~interno durante os intervalos para refeições ou descanso, ou apos

o expediente normal de trabalho, 19 deles, ou 24,4% do total, as
sociaram este horário de leitura no fato de que suas atividades
n~o admitem interrupções. Os outros 7 individuos (9% do total)
afirmaram que as respectivas chefias não perm.iten este tipo de lei
tura durante o horário normal de trabalho. N~o existe grande difi
culdade em detectar a existência de determinados tipos de ativi
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dad~ que nao admitem interrupções, como os serviços de telefonis
ta ou caixa de Banco. No entanto, a constatação da existência de
supervisores que não permitem a seus subordinados a leitura do
jornal interno no local de trabalho, ~ um sint6ma de que alguns
elementos não vêem o jornal como um meio de comunicação oficial
da organização.

Houve tamb~m uma razoável proporçao de respo~
dentes - 24 empregadOs, ou 30,8% do total - que afirmaram fazer
a leitura do jornal interno nas respectivas residências. B sinal
de que a socialização do ~mpregado (atrav~s do jornal interno) ,
se prolonga até sua família. Em 19 destes casos, cerca de 20% do
total!da amost~a, o jornal é lido pelo empreg~do e respectivos fa
miliares. Este fato nos fornece uma medida miis exata do grau de
penetração do jornal interno, enquanto meio de socialização. A ln
fluência da organização será mais intensa, na medida em que seus
símbolos e seus valores sejam reproduzidos nao apenas pelos seus
empregados. mas também pelos familiares destes.

4. AUfPORTÂNCIA 00 JORNAL IJ\'l"fERNO" E SEUS USOS SOCIAIS

o jornal interno parecer ser, conforme mostra
a nossa pesquisa, um importante meio de comunicação, segundo o
ponto de vista de seus leitores. Os resultados estão na Tabela 10.
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'TABELA 10

IHPORTÂNCIA 00 JORNAL' INTERNO,' SEGlfflil)() O PONTO DE' VISTA DE SEUS
LEITORES

ORGANIZAÇÃO / FREQ~ GRAUS DE IMFORTÂNC IA 'IU'Ib\L

CIA ABSOLUTA E RELAT. SB1 Th1.roR POUCO D1POR uno RTANTE MUITO IM
TANCJA - T.ANTE PORTAf\rrE

3 9 2 14
COBAL (21,4) (64,3) (14,3) (100,0)

1 18 7 26
TELEBRASILIA (3,9) (69,2) (26,9) (100, O)

2, 6 4 12
O. :oGA:s (16,7) (50, O) (33,3) (100,0)

1 6 7 14
SENAI-DF (7,1) ,(42,9) e50, O) (100, O)

1 8 3 12
BANCO XPTO (8,3) (66,7) (25, O) (100,0)

TOTAL
2

(2,6)
6

(7,7)
47

(60,2)
23

(29,5)
78

(100, O)

Como demonstram os numeros acima, cerca de

90% dos respondentes, ou 70 elementos da amostra, julgam o jornal

interno como um mecanismo importante, sendo que cerca de 30% de

c1araram achar o jornal mu.ito impoJz.tal1te.. Apenas uma pequena pr.Q

porç~o de leitores, 8 indivídúos, ou 10% da amostia, n~o atribuem

import~ncia ao jornal interno. Transcrevemos, a seguir, as ju5t!

ficativas mais típicas, fornecidas pelos respondentes, que dão

uma melhor idéia dos critérios de julgamento utilizados para 'de

terminar a import~ncia do jornal:
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a) O JOlRR,u INTERNO t H-lPORTM'l"fE ro~QUE:

... "ablavê.!> â et.e óic.amo.!> a paJt de tudo aquilo

que e..6tã oc.oJtJte.ndo d en tn o de. nO~.6a empJte.6a" ...

• •• "poJt c.ongJte.gaJtolJ il1te.Jte..6~e.6 d os e.mpJt e.9~

â o s e da empJte..6a, apJtox.{:mando-o.6 mutuame.nte",.,

••• "poJt divulg.aJt na e.mpJte..6a: o que. ..6omo.6, o

que 6aJte.m0.6, o que ác.o/1tec.e. ewt»:« no.6" .••

· •• " e.l e. põe 0.6 6 u n c..{: o n ãJti o s a P aJt d o li a c. 01'1 te.

c.ime.nto~ na e.mpJte..6a1 s ejo: uma tJtan.6óe.Jtênc.ia, uma pJt o mE..

ç.ão ou uma agênc.ia nova que. abJtiu em algum lugaJt di.6tan

-{:e.. t uma ma;ne.iJta de ,tnte.gltaJt o s óunc.ionâJt.{:olJ ã emp~eJ~a,

aume.ntando .6ua dime.l1.6ao li v Ls i:a: de.t.e.s'' .••

•• • "poJtque ele Jtelata algunlS be.l1e.ó:;{:c.io.6 que a

empJte.6a 110li 6avoltec.e, ao.6 empJtegadolJ" ••• ,

b) O JORNAL IN fER,NO DEJXA DE SER nlPOR.TANTE POR~UE:

· •• "e.6tâ. s a i.nd o as.n a s a d o" .•.

... "pef1.áe muito e.s ptu;o c.om deteJtmiVlado.6 a.6.6un

tO.6. O que develtia .!>e.J!.óeito, .!>e.Jtia mai.6 iVl.óoJtmaç.õe.6 p~

Jta 0.6 .!>eJtvidolte4" •••

,,"" d' tí ..•. . o• • •. e .-t . .{. c...{.-<.. o jOJtnal c.he.gaJt ao no.6.6O .6e.tOJt.

E me..6mo quando c.he.ga ainda óic.am c.om bUJtoc.Jtac.ia paJta no.!>

.r.. "en-vl. egaJt •.•

••• "nu nc a c.he.ga ã.6 mao.6 d o s 6unc.ionãJtio.!> " ...

· .• ".6ua4 útÓ oJtmaç.õ es , e.ntJtevi.óta.6 e n.epoltt~

9 en.6 .6ao c.aVl.6at.{:va.6 e a n.e.d a çào ê POUc.o e.xplic.ativa" ...

Segundo os depoimentos que acabamos de trans

crever, a importância do jornal interno está relacionada com o

grau com que ele consiga: (1) transmitir aos empregados a lmagem

de uma organização dinâmica, sólida e poderosa; (2) tornar os em
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pregados mais conhecidos, aproximando-os mutuamente; e (3) divul
gar as atividades da organização, para que os emprega~os saibam o
ponque do seu trabalho. De outro lado, as razões que fazem o jO!
nal deixar de ser importante, não estão relacionadas, segundo Op!
nião dos respondentes, com o jOhnal em ~i, enquanto mecanismo de
comunicação administrativa, mas com as suas condições operaclo
nais. Neste sentido, o jornaJ perde em termos de importincia se:
(1) deixar de ser distribuído ou se for distribuído com atraso;
(2) privilegiar determinados assuntos, como os que interessam ao
público externo, em detrimento de informações que sejam de maior
interesse para os empregados; e (3) apresentar um estilo redacio
nal que n~o seja o mais adeq~ado ao público a ser atingido.

, i

As maiores preferências de leitura no jornal
interno est~o relacionadas com determinados tipos de texto, cujos
conteúdos dizem respeito aos crit~rios utilizados no julgamento
do grau de importância do jornal. Os textos que fortalecem alma
gem da organizaç~o e os que divulgam as oportunidades de carreira
e benefícios oferecid6s, s~o os mais lid6s, conforme resultados
apresentados a seguir (Tabel~ 11).
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TABELA" 11

PREFERtNCIAS DE LEITURA NO JOR.lML" INfERNO," SEGUNDO O CONTEUDO OOS

TEXTOS

INFORMAÇOES SOBRE (CONTEüDO) FREQtJENCIA
N9 (%)

53 68

51 65

44 56

41 53

36 44
13 17

1. Atividades desenvolvidas e outras realizaç6es
da organização

2. Oportunidades de carr~ira e beneficios cotice
didos pela organização aos empregados

3. Entrevistas e reportagens com colegas de tra
balho

4. Mat~rias leves e humo~isticas, einot!ciasso
bre ativi~ades associ~tivas I

5. Informaç6es sobre cultura geral
6. Anuncios "classificados

" \ .

NOTAS: 1. A soma das freq~ências @ superior ~ amostra (78 empre
gados), porque a'pergunta admitia mais de uma respost~

2. A freqüência relativa (%) foi calculada em relação ao
tamanho da amostra, n=78.

A descrição das principais razoes apontadas
pelos respondentes para julgar a importancia do jornal interno,
associada às preferências de lei tura (Tabela 11), 'fornecem uma vi.
são mais nitida da influência exercida pela comunicação, atrav~s
dele, no processo de socialização dos empregados, senao vejamos:

Houve uma grande proporção de elementos da
amostra, 53 empregados (68% do total), que indicaram preferir ler
no jornal interno os textos que se referem às realizaçoes da org~
nização, como as inauguraç6es, comemoraç6es, as atividades desen
volvidas e as programadas. Isto significa, especificamente, o con
junto de informaç6es sobre a performance organizacional, quetran~
mite a imagem de eXQel~nQia de que ji falamos. Em proporção seme
lhante, os textos que tratam das informaç6es sobre as oportunid~
des de realização profissional e social, oferecidas pela organ,!,
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zação, foram indicados dentre as preferências de leitura por SI
empregados, ou 65% do total. Estes tipos de texto visam produzir
nos empregados uma sensação de segurança em troca da identifica
çao com os objetivos da organização. Esta identificação signifi
ca, na terminologia Weberiana, o principio de ~idelidade ao ca~
90. O cargo assume, para o empregado, o cariter de uma profissão,
a serviço de uma finalidade objetiva impessoal, como a Empresa, o
Estado, o Siridicato etc.~

Os outros dois conjuntos de leitura que dcu

pam a terceira e quarta posições nas preferências de leitura sao
lidos, segundo demonstra a nossa pesqui~a, por mais da metade dos
empreg ados: (1). entrevistas e reportagens cpm colega$ de trabalho

, ~ I

e noticias sobre anivers~rios, noivados, casament6s, festa~, com
44 respostas, ou 56% da amostra; e (2) mat~rias leves e humoristi
cas (piadas, charadas, palavras cruzadas) e informações sobre ati
vidades esportivas, artísticas e de lazer, desenvolvidas pelos e~
pregados, com 41 respostas, ou 53% do total. Estas constatações
revelam a importância das relações informais,. e dos respectivos
grupos sociais informais que delas derivam, como mecanismos que
atuam no sentido de satisfazer as necessidades sociais dos mem
bros do grupo, como de amizade, comunicação, "status", e diminuem
os niveis de formalizaçao e despersonalização de que tratam os r~
gulamentos. Na medida em que o jornal interno procure dar ênfase
a estas informações, certamente estari atuando no processo de ·so
cialização dos ~mpregados, fortalecendo determinados tipos de re
lações que auxiliam na manutenção de um elevado nivel de moral do
grupo.

A categoria de textos malS lidos coincide com
a oplnlao dos respondentes a respeito dos usos sociais
vos) do jornal interno. No questionirio distribuído aos

(objeti
empreg~

dos sorteados, incluímos um item onde p ergun t âv amo s : "na ôlut op~

l1úio, o [o n.n.ai: {n cm a do jo~nall .6e~ve atualmente pa~a:". Houve
uma considerivel concentração de opinões, em todos os jornais que
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serviram de base ~ pesquisa, no sentido de que o jornal interno
atende muito mais aos interesses da organização do que aos de
seus empregados (Tabela 12).

TABELA 12

OBJETIVOS DO JOIUx'U'nrrElRNU " SEQJNDO O PO. TO DE VISTA DE SEUS LEI

TORES

o B J E T I V O s .FREQllENC IA

N'T (% )

SS 71

3S 4S

34 44

31 40

18 23

1. P~bli~ar as notícias de maior inter~sse da org~
nlzaçao

2. Divulgar as campanhas de aumento de produtivid~
de

3. Melhorar o nível do relacionamento existente 'en
tre os empregados, tornando-os mais conhecidos

4. Melhorar o nível do conhecimento geral dosem
pregados .

S. Orientar os empregados sobre a interpretação
das normas internas, e esclarecer dúvidas sobre
direitos e deveres

6. Servir como meio de descanso e relaxação dosem
pregados

7. Publicar as notícias de maior interesse dos em
pregados

13 17

13 17

NOTAS: 1. A soma das freqU~ncias 6 superior ~ amostra (78 em~re
gados), porque a pergunta admitia mais de uma respost~

2. A freqüência relativa (%) foi calculada em relação ao
tamanho da amostra, n=78.

Se tomarmos como critério de julgamento ornes
mo utilizado para anilise dos dados da Tabela 11, ou seja, se dei
xarmos de considerar os itens que não tenham alcançado pelo menos
metade das respostas (em relação ao número de respondentes), pod~
ríamos dizer que o jornal interno é utilizado, segundo o ponto de
vista de seus leitores, para publicar as notícias de maior inte
resse da organização, como as inaugurações, comemorações, ativid~
des desenvolvid~s, o desenvolvimento de novos produtos. Este po~
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to de vista nao difere muito do que têm os editores entrevistado~
Ao transmitir estas informaç6~s, o jornal estari traba~hando para
desenvolver e manter uma determinada imagem da organizaç~o pera~
te seus empregados e determinados segmentos do pfiblico externo.
Esta imagem da organizaç~o implica, de outro lado, na produção de
uma imagem de seus dirigentes em termos semelhantes. A organiz~
ção dinâmica, sólida e poderosa pressupõe a existência de adminis
tradores agressivos, inteligent~s, capazes, predestinados ao su
cesso. A organizaçao produz (e o jornal interno transmite) indiví
duos à sua imagem e semelhança.

o fato de termos constatado uma grande itici
dência de empregados que preferem ler, no jornaJ interno, ~sin
formações sobre as ativ idade s da org an ização e suas rea 1izaçõés, e
mesmo estando eles cientes dos usos sociais do j ornaL, nâo si.gní,
fica que estejam satisfeitos com este perfil editorial. Alguns
respondentes gostariam que houvesse um maior equilíbrio entre as
informações institucionais e as reportagens com seus colegas de
trabalho, como expressaram alguns empregados:

..• "e.u a c.h o que. o jOJtna.l (nome. do jOf!..)1a.l) -na.o

nOld o e.mpJt e.go, ou ~e.ja., o de.~e.mpe.nho de. todo~ de.ntJto da.

(nome. da. e.mpJte..6a.)" ••.

... "e.u a.c.ho que. o jOJtna.l (nome. do j'oJtna.ll 'e s

t~ ma.i.6 liga.do a. (nome. da. e.mpJte.~a.), c.om ~ua.~ ina.ug~Jta.ç~e.~

e. .6e.u~ vn es Lâ en t.e s , Cne.Lo que. de.ve.Jtia.m e.ntJte.vi~ta.Jt O~ óu~

c.ion~Jtio~, de s d e: o c.OJ'ttZI1uo·ã ge.Jtê.nc.ia., pa.Jta. ~a.be.Jt

vive.m, de. onde. vêm, o que. pJte.teYlde.m" ..•

c.omo

Existem também algumas manifestações que rev~
Iam uma certa insatisfação de empregados com possíveis diJte.c.idna.

-me.nto.6 do jornal, na medida em que. sejam privilegiados em suas p~
ginas determinadas ireas ou individuos. Segundo os editores entre
vistados (como comentamos no capitulo IV), o jornal procura apr~



157

sentar reportagens com setores da organização que apresentam
vel de desempenho acima da expectativa, ou nos casos em que o

~n1
se

tor esteja necessitando afirmar-se perante os demais. São tamb~m
apresentadas reportagens com empJte.gadoé,-mode.lo, para t r a n sm i t i r

aos colegas um determinado padrão de ifici~ncia que seria deseji
-velo Estas sao reportagens que visam promover um melhor equil!

brio entre setores ~ indivrduos, segundo os interesses de aumento
da produtividade. "Elas podem, de outro lado, provocar d e s equ i l f

brios, corno sugerem os seguintes depoimentos:

... "Já. que. s om o s :todé, de. uma liO 6amIfi.a, ou

lie.ja, da me.lima e.mpJte.~a, de.~e.Jti.a:te.Jtmai..5 co 11he.cim en t.o

com o~ nO~Aoli pJtOpJti.oli cole.ga~ de. ~e.Jtvi.ço. Que. e.u ~ai.b~
, i

de. nOé,lia foja nunca 60i. pubfi.cado nada no jOJtnaf [nome.

d· o 1 "o jOJtna-L •••

••• "Quando o [nome. do jOJtnafl apJte.~e.n:ta pe.~

lioali COmO de.li:taq~e., pOJt ~ua e.6~ci.~nci.a no :tJtabafho ou.

pOJt ou:tJtOli mo:ti.vo~ que. e.fe. acha i.n:te.Jte.li~an:te.li,lie.Jti.abom

que. 6o~~e. de. :todali ali aJte.ali e. nao ~Õ pOJt de.:te.Jtmi.nadali

ãJte.a~ ou Ve.paJt:tame.n:toli"•••

S. A PARTICIPAÇÃO OOS EMPREGADOS

Como ji tratamos no capítulo IV, os editores
exercem um pode.Jt de. polIci.a sobre as colaborações preparadas por
empregados em geral, destinadas a publicação no jornal interno.
Estas colaborações podem ser rejeitadas tanto pela forma como p~

10 conteúdo que apresentam. Aliis, o próprio contexto da organiz~
ção produz no empregado uma conscientização a respeito dos limi
tes de liberdade de expressão. Um dos respondentes, ao responder
no questionirio o item relativo ª participação dos empregados no
conteúdo do jornal, disse: "e.licJte.vZ uma ma:te.Jti.a, mali e.fa cJti.:ti.ca

va o joJtl1af e. ac.f1e.i.me.lhoJt não e.11vi.a-la". A auto-censura, ao nres
mo tempo que se constitui em uma regra a ser observada pelos edi
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tores, inibe a participação dos empregados no contefido do jornal.
O depoimento que acabamos de transcrever fornece uma idéia do
grau de internalização, por parte do indivíduo, das normas de con
duta a serem observadas, face ao papel que lhe cabe desempenhar
na organização. O empregado é conduzido a internalizar as censu
ras institucionais de seus comportamentos espontâneos, para ado
tal' um padrão disciplinar que exige um alto grau de conformidade
com as responsabilidades atribuídas.

A i~flu~ncia ideol6gica e psicol6gica exe~ci
da pela organização sobre seus empregados, chega a ultrapassar,
em certas situações, os prôprios limites do grau de compromisso
que ser;la esperado . Um do s respondentes, ocupante do cargo de iA~
xiliar' de Vendas numa das empresas da amostra, ao fazer sugest5es
sobre o perfil editorial do jornal de, sua organização, disse: "eu
e.6c.n.even.ia uma c.o.tuVla que ten.ia c.omo t2.tu..to: FU.VlC.ioVlân.i..o, e.s s.e.s

.6~0 0.6 Eeu.E din.eitoE; e.6te.6 ~~o oE .6eu.8 deven.e.6". Esta postura p~
deria ser pr6pria de algum dirigente, no entanto, a id~ia surgiu
do ocupante de um cargo inferior na hierarquia da organizaçao.E~
te ª um exemplo vivo de como a estrutura de significados v~lidos
numa empresa são absorvidos e reproduzidos pelos seus membros. O
individuo, ao reproduzir os significados da empresa, torna-se
agente de sua pr6pria submissão. Aqui caberia a pergunta: O jO!
nal interno seria diferente, deixaria de ser um instrumento de
controle social, se fosse preparado pelos empregados? A nossa ~es
quisa não tem condição de fornecer a resposta.

Segundo os resu~tados da nossa pesquisa, nao
é possível afirmar que os empregados participam na composição do
conte~do do jornal interno. Apenas 5 dentre os 78 respondentes,
ou 6,4% do total, afirmaram ter participado, de alguma forma, com
colaborações para publicação no jornal das respectivas organlz~
ções. Acresce que 4 desses 5 empTegados colaboraram com: "iVlnOn.m~
çõeh .6obn.e o andamento de atividade6a6eta15 ao s e.t.a« de tn.aba.tho"

(2 respondentes) , "al1i1,'tc.io c..R.a.6.6.26icado" e "pan.:tic.ipação em no'tE..
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gfLa6ia ju.Ylto c.om OU.tfLO.6 c.ole.ga.ó", ambos com 01 respondente. O

quinto elemento afirmou ter colab.orado com a remessa de "notic.iâ.

fL-tOli .605fLe. o andame.Ylto de. C.U.fL.6011,pi.ada.ó e.tc..". Além da pequena

quantidade de colaboradores detectados em nossa amostra, as cola
boraç6es sao, como acabamos de transcrever, de nivel institucio
nal, isto é, dizem respeito is atividades desenvolvidas pela org~

. -nlzaçao.

Apesar dos resultados insignificantes relata
dos acima, foi possivel perceber que, a participaçao dos empreg~
dos na editoração do jornal estâ relacionada com a distancia dos
mesmos em relaçao à direçao.geral da organização, e, "consequente
mente, do editor do, jornal. No caso .da s organizaçoes onde o uni
verso da amostta fi~ou restrito a filiais, não detectamos nenhum
respondente que ji tenha colaborado com o jornal interno. Esta
foi a única diferença substancial que encontramos na pesquisa com
os leitores que se relaciona com a distincia do empregado em r~la
çao à direção geral da organizaçao.

Todos os respondentes que informaram ter p'r~
parado colaboraç6es para os respectivos jornais internos, afirma
ram que elas foram publicadas. Este fato invalida a nossa Lnten

çao de verificar que tipos de razão são apontados como causa da
nao aceitação de textos e outras colaboraçoes diversas, prepar~
dos por empregados, para publicaçao no jornal.

6. AS OUTRAS FONTES DE LEITURA

Quando planejamos a pesqulsa com os emp r e'ga

dos, imaginamos testar a possIvel corre laça0 entre a aus~ncia da
leitura do jornal interno, com a ausência da leitura de outros
meios de comunicaçao, como revistas e jornais de circulação para
público nao específico, isto ê, os que são vendidos para a popul~
ção em geral. Incluímos uma pergunta no question~rio, especific~
mente para esta finalidade, e conseguimos identificar 6 dentre os
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indivíduos que compoem a amostra, ou 7,7% do total, que não lêem
outros jornais ou revistas.

Entretanto, apenas um dos respondentes decla
rou nao ler o jornal de sua respectiva organização. Apesar deste
indivíduo ser um dentre os ~ue não l~em outras publicaçoes, serla
temerário, em vista da insuficiência de ocorrências do evento,
afirmar que a ausência da leitura do jornal interno está relacio
nada com a ausência da leitura de outras publicaçoes. Não há eVl
dências suficientes que possam comprovar ou rejeitar a hipótese.

7. AS INFE~N1CaS ESTATISTJCú\S

Os testes de hipóteses estatísticas realiza
dos nesta investigação se basearam no seguinte: Teste de homog~
neidade de distribuição (qui-quadrado), com comparaçoes simples
entre as variáveis dependentes (que dizem respeito as opinioes dos
empregados sobre o jornal interno) e as variáveis independentes
(características dos indivíduos que compõem a amostra).

Foram identificados, no anexo 11, as seg~i~
tes variáveis que apresentavam possibilidade de serem testadas "es
tatisticamente:

a) VARIAvE IS D"EPENDENTES
- intensidade da leitura
- import~ncia do jornal
- local/horário da leitura
- preferências de leitura
- objetivos do jornal

b) VARIÁVEIS INDEPENDENTES
- cargo
- idade
~ tempo de serviço
- tamRnho da familia
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- nivel de instrução
- sexo

Foram testadas as distribuiç6es das varlaveis
dependentes, comparando-as com cada uma das variáveis independe~
tes, em tabelas lxl. O nível de significância escolhido foi igual
a 0,05. Utilizamos processamento eletrônico para os testes, o que
dispensa a apresentação do valor crítico do qui-quadrado, já que
os resultados apresentam o seu valor calculado, associado a prob~
bilidade CP) de ocorrer a hip8tese de que as variáveis não sejam
dependentes.

7.1. Os Result~dos

Os testes nao evidenciaram a exist6ncia de ~e
lação entre a intensidade da leitura e o "grau de importância"
atribuldo ao jornal pelos empregados. com nenhuma
independentes (caracter!sticas da amostra) (1).

das -, ~ .varlavelS

O local e horário utilizados pelos empregados
para leitura do jornal interno, estão re1acionad6s, segundo nossos
dados, com o nível de instrução. Os resu 1tados es tão na Tabela 13.

(1) Para evitar a invalidação do teste estatístico, face à dispersão dos da
dos, foram eliminados nestas duas variáveis, as dimens6es que apresentaram'nU
mero muito reduzido de infonnações.Na variável "intensidade de leitura", élT
minamos as dimens6es 3 e 4 da tabela 8. Na variável ":importânciado jornal":
eliminamos as duas primeiras dimensóes da tabela 10.
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TABELA 13

LOCALjH1!OM.RIO DE LEITUAA J)(} JJOlRRAL" INTERNO"," SEGmn)O "O" "N"1VEL DE

" INSTRUÇ1\lll DOS EMPREGADOS

LOCAL/HORÁRIO NIvEL ""DE" INSTRUÇAO T O T A L
DE

LEITURA 19 GRAU 29 GRAU 39 GRAU

HORÁRIO NORMAL 1 10 16 27
DE TRABALHO (6,67) (26,32) (66,67) (35,06)

DURANTE INTER 7 14 5 26
VALOS OU APd5 (46,67) (36,84) (20,83) (33,77)
EXPEDIENTE

7 14 3 24
RESIDENCIA (46,67) (36,84} (12,50) (31,17)

......

15 38 24 77TOTAL (19~48) (49,35) (31,17) (100,00)

Qui-quadrado: 17,381 Graus de liberdade: 4
Valor de P: 0,0016

NOTA: Um dos empregados declarou não ler o norni1, o que explica
a diferença entre o total nesta tabela (77) e o total da
amostra (78).

Como era esperado, os dados da Tabela 13 indi
cam haver evid~ncia de que, quanto maior o nivel de escolaridade
do empregadó, maiores oportunidades ele teri de utilizar parte do
seu hor~rio de trabalho para leitura do jornal interno. Apenas
6,67% dos empregados com escolaridade a n iveI de 19 grau af í rma
ram ler o jornal durante o hor~rio normal de trabalho. Esta ~r~
porção sobe para 26,32% para os de 29 grau e 66,67% para os que
estão em nível superior (39 grau). Esta relação se explica em ra
zão do fato de que, geralmente, individuas com maior nivel de es
colaridade ocupam cargos mais elevados na hierarquia da organiz~
çao, o que lhes permite alguma margem de decis~o indi~idual so
bre a utilização do tempo no trabalho, isto ~, quanto mais alta a
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posiçio do empregado, menor seri a rigidez da disciplina a ele im
posta pela organizaç~o.

Ainda segundo os dados da Tabela 13, o jornal
interno penetra na residência do empregado numa relaçio lnversa
mente proporcional a seu ntvel de escolaridade. Enquanto 46,67%
dos empregados com instruçio a nivel de 19 grau declararam fazer
a leitura do jornal nas respectivas residênciis, esta proporçao e
de apenas 12,5% entre os que possuem nivel superior

Como~ possivel verificar ,pelos dados da Tabe
la 14, os empregados com menor tempo de serviço preferem ler, no
jornal interno, as informações sobre os beneficios concedidos p~
la organlzlç~o a seus empregados,.e as noticias s~bre legislaçi6.

TABELA 14

DISTRIBUlçAO OOS BlPRlEGAOOS QUE PJR,E1FElR,ENILER AS 'INFORM..I\Ç(OíES SOBRE

BENEF1cIOS E OPORTUNIDADES DE CARRJEIRA" SEGtTh.'lOO O 1rDn:ro' DE SERVIÇO

NATUREZA DA TEMPO DE SERVIÇO (anos)
T O T A L

RESPOSTA O 2 2---15 mais ce 5

24 14 13 51
PREFEREM (82,76) (50,00) (61,90) (65,38)

5 14 8 27
NÃO PREFEREM (17,24) (50,00) (38,10) (34,62)

. . . . . .

29- 28 21 78
TOTAL (37,18) (35,90) (26,92) (100,00)

Qui-quadrado: 6,908 Graus de liberdade: 2
Valor de P: 0,0316
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Cerca de 83% dos 29 empregados com até 2 anos
de serviço afirmaram ter preferência pela leitura, no jornal ln
terrio, dos textos que tratam dos beneffcios concedidos pela org~
nização a seus empregad6s, tais corno: seguro, alimentação, prom~
ções, aumento de salários, cobertura de despesas medicas e modifi
cações ocorridas na legislação trabalhista. Esta proporção é equi
librada (50%) em relaçao aos empregados com mais de 2 e até 5
anos, subindo um pouco mais (61,9%) em relaçao aos que contam com
mais de 5 anos de serviço. A alta incidência de novatos que pref~
rem ler estes textos, parece estar associada ao fato de que a ne
cessidade do empregado conhecer suas oportunidades na organizaçã~
e os benefícios que ela oferece, é mais intensa na fase

i
inicial

de sua carreira: ê preciso conhecer os limites da carreira e as

regras que a governam.

Os testes estatisticos evidenciaram, também,
certa relação entre o sexo do empr~gado e a preferência pelas lei
turas sobre "cultura geral", conforme Tabela 15, adiante.

TABELA 15

DISTI!nB[]II~O DOS EMPREGADOS QUE li>REFJERlE)( - LER' "INFORl'-!.i\"ÇOES S(Q)BRE

CULTURA GERAL', - SEGUNDO O SEXO

NATUREZA DA
RESPOSTA

S E X O TOTAL

MASCULINO FEMININO

PREFEREM
22

(38,60)
35

(61,40)

14
(66,67)

7
(33,33)

36
(46,15)

42
(53,85)NÃO PREFEREM

TOTAL
57

(73,10)
21

(26,90)
78

(100,00)

Qui-quadrado: 4.865 Graus de liberdade: 1
Valor de P: 0.0274
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Foram considerados como de "cul.tura geral" os

textos relacionados com a literatura, arie e conhecimentos gerais,
como poesias, contos, pintura, fotografia, cu1iniria, geografia,
história, natureza, Estes tipos de texto foram incluídos dentre
as leituras preferidas por 2/3 dos empregados do sexo feminino,
contra apenas 1/3 dos empregados do sexo masculino. Estas parecem
ser as informações mais "femininas" do jornal interno.

Finalmente, o teste com a variivel "objetivo
do jornal" também apresentou os resultados que eram esperados. A
percepção dos objetivos do jornal interno está, segundo os resul
tados da Tabela 16, fortemente relacionada com o nível de escola

ridade do empregado.

TABELA 16

DISTRIlBlUlç.~O005 EMJPlRlEIW\DOSQUE vta.U O JOR1~ I~VfE~lG COMO ill4 ~{E

CANI5MO DE COJ.flJNICAÇAOINSTITUCIONAL, SEGUNDO O NíVEL DE INSTI<lX2D

NATUREZA DA NIvEL DE INSTRUÇÃO TlGTAL
RESPOSTA 29 GRAU GRAU1 Q GRAU 39

6 28 21 55
SIM (40,00) (71,79} (87,50) (71,00)

9 11 3 23
NÃO (60,00) (28,21) (12,50) (29,00)

TtOTAlL
lS

(19,23)
39

(50,00)
24

(30,77)
78

(100,00)

Qui-quadrado: 10.078
Valor de P: 0.0065

Graus de liberdade: 2

Como revelam os dados acima, mais de 87% den
tre os empregados com escolaridade de nível superior v€em o jO!
nal interno como um mecanismo de comunicação institucional, na me
dida em que tem por objetivo principal publicar as notícias de
maior interesse da organização. Esta evidência ji não é tao signi
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ficativa dentre os respondentes com nível do 29 grau (cerca
72%), desçendo e~ segutda para 40%, no caso daqueles que têm

vel de escolartdade de 19 grau.

de
.,n;L

Vimos neste capítulo, com base nos resultados

da pesquisa realizada, que o jornal interno 6 lido por todas as
categorias de empregados, mesmo que se localizem em diferentes p~
sições na hierarquia interna da organização, e possuam diferentes
níveis culturais e profissionais. A forma modal de leitura ~ aqu~
la na qual o empregado folheia o jornal e lê os textos que julga
serem mais importantes aos seus interesses. Esta constatação era
esperada, principalmente se considerarmos que ~ muito difícil ha
ver uma ~omogeneidad~ de preferê~cias de leitura entre os indiví
duos que compõem o público leitor de um jornal qualquer, inclusi

ve o jornal interno.

Segundo o julgamento de seus leitores, o jo!.

nal interno, enquanto mecanismo de comunicação administrativa, -e
importante, já que serve para deixá-los informados sobre o que a

organização vem fazendo para atingir seus objetivos, seja no pl~

nO do desenvolvimento de suas atividades, seja no que diz respei
to as oportunidades de carreira e benefícios oferecidos aos seus
membrcs. Dentre as justificativas dos respondentes que afirmaram
nao ser importante o jornal interno, nenhuma delas o indica como
uma coisa inútil. Pelo contrário, segundo eles, as condições op~
racionais do jornal, como os tipos de texto que apresenta, o es
tilo redacional e o esquema de distribuição, é que determinam o

seu grau de importância.

Ainda segundo os resultados da nossa pesquis~
a participação dos empregados na composição do conteúdo do jornal
e mínima, praticamente insignificante. Além de insignificante, es
ta participação está relacionada com a distancia do empregado em
relação à direção geral da organização, e, conseqüentem,ente, ao
editor do jornal. Os empregados que colaboram na pauta do jornal
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sao aqueles que estao ~ais próximos do editor, seja no aspecto fí
stco, seja no aspecto h~erârquico.



Em nosso estudo procuramos apresentar a organ~
zação formal como objeto de dominaçao simbÓlica, e como organismo
que reproduz as relações sociais que ocorrem na sociedade. Disse

" mos tambgm que, a exemplo do que ocorre no meio social, a organl
zaçao necessita de manter seus membros em estado de e uilíbrio so
cial,
cia! a que são submetidos os empregados.

A organização apresenta-se como um sistema de
-~

mediação que procura transformar qS contradiçpes de natureza polí
tica, econômica e ideológica, em contradições psicológicas, como
forma de manter seus membros identificados com seus objetivos. E~,....
ta identificação ocorre na medida em que o indivíduo internaliza
as normas, valores e símbolos, isto é, a cultura da . -organlzaçao.
Ao internaliza r a cul tura organi zacional, o empregado internali za
também suas formas de interpretação do real, e, neste sentido,
passa a ter uma afinidade ideológica com a organização.

Dissemos também que sao inúmeros os mecanismos
de manutenção do equilíbrio social na organização, e que eles se
multiplicam de várias formas e em vários momentos. Estes mecanis
mos, somados, constituem o que denominamos de e~thutuha o~ganiz~

~onai, que torna-se responsável pelo processo de internalização
por parte do indivíduo, das normas de conduta institucionais. Es
ta estrutura é, no entantc, apenas o reflexo da estrutura social
e das relações sociais das quais deriva, ou seja, as interações
sociais que ocorrem numa organização nao diferem muito das que
ocorrem na sociedade.

o 'ornaI internol enquanto melO de comunicação
administrativa, faz arte dos mecanismos utilizados pela organiza

'sível o comportamento dos seus membros. Nes
te sentido ele €, a exemplo dos manuais e regulamentos, um meio
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A exemp~o do que ocorre com outros meios de
comunicação de massa, o jornal interno abst@m-se de revelações
desnecessárias sobre as falhas estruturais no funcionamento das
instituições. Ele representa, neste sentido, um mecanismo de iso
lamento do choque potencial entre duas formas de visão da realida
de: a ideal, normativa, e a pragmatica, persistenteC~).

De outro lado, a nível instrumental, ou funcio
nal, o jornal interno pode ser visualizado como um instrumento
que contribui para melhorar a comunicação entre a direção e os em
pregados, já que transmite inLoJ~~ções sobre a filosofia de traba
lho e sobre as atividades em andamento e ~s programa~as, al€m de
servir para esclar mp..;e.g.ado seas direitos e seus deveres.

,0 jornal pode também ajudar a promover um melhor
entre os empregados, apre~entando informações sobre suas ativida

relacionamento

des associativas, e outras, que fortalecem as relações informais

na organização.

A organização procura fazer transparecer que o
jornal é um meio de comunicação dos empregados. No entanto, a nos
sa pesquisa parece confirmar que o jornal interno € um meio de co
muni cação pah~ e não do~ empregados. ° jornal interno, ao transmi
tir a filosofia de trabalho da organização, apresenta-se como um
mecanismo de transmissão e de inculcação ideológica, e como ins
trumento de dominação. ° nivel ideológico do seu conteúdo é deter
minado pelas regras responsáveis pelo código do seu discurso.

(1) A respeito do caráter de tendenciosidade do conteudo das inferrr,açOestrans
mi.tidas pelos meios de comuni.caçâode massa, ver BREED, Warren; "Comunicação
de massa e integração sociocultural", em CO-IN, Gabriel (organizador1; "Comurri
cação e indú~tria cultural", S. Paulo, Iacional, 1975, p. 215-229.



A N E X O I

ROTEIRO DA E~TREVISTA FEITA COM OS B)ITORES DOS JORNAIS PESQUISADOS

1. Quais seriam, no seu entender~ os objetivos (funç~es) de um jornal interno?

2. Você acha que o jornal estaria atingindo esses objetivos, ou-----------
seja, os mencionados acima? SIM D NAO O
Por que? _

3. Como são gerados os textos para o jornal isto e, como a equl
pe encarregada do jornal age para preencher suas pãginas? _

4. Você acha que o jornal
todos os empregados?
Por que? _

apresenta informaç~es que interessam a--------
SIM D NAO O

5. Como e feita a seleção de materias e textos diversos para publicação no jornal
?-------------------------------------------------------------
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6. Jã houve casos de rejeição de matérias ou quaisquer tipos de textos preparados
por e~pregados? SIM [] NAO []
Em caso afirmativo, quais foram as razões principais? ----------------------

7. Que tipo de textos e informações possuem prioridade no jornal
e por que? -------------------------------------------------------------

8. Existe um IIconselho editorial" para o jornal SIM O NAO O
Em caso afirmativo, quais suas funções e como age?

9. Quem decide sobre os textos que devem ser publicados no jornal ?-------------

10. Como é feita a distribuição do jornal
a. Em horãrio previamente determinado?

Em caso afirmativo, indicar:
SIM O NAO D

b. A entrega aos empregados e feita pelas respectivas chefias? SIM [] NAO [J
c. Outro me todo? Qual? _

d. Ele é distribuldo a todos os empregados? SIM O NAO []
11. Qual o setor do(a)

rio), o jornal
que patrocina (do ponto de vista orçamentI

?----------------- --~------------------------------------
12. r obrigatória a apresentação de um orçamento periõdico (semestral, anual, ou

outro perlodo), para a preparação do jornal? SIM D NAO O
Em caso afinnativo, jã houve "cortes" no orçamento? Por que? ----------------

13. Como surgiu a ideia de um jornal interno no(a) ?------------ -------------
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14. O jornal jã ajudou,--------
ma do(a) ?--------

de forma concreta, a resolver' algum proble
SIM O NAO O

Em caso afirmativo, poderiam ser mencionados exemplos? ------------

15. O jornal jã causou problemas ã(ao) ?-------- --------------
SIM O NAO O

Em caso afirmativo, poderiam ser mencionados exemplos? ------------

,
.16. Como você acha que deveria ser um modelo "ideal" de jornal interno? -----

17. CARACTERIZAÇAO DO ENTREVISTADO

Nome: -------------------~--- Cargo: _
Nlvel de Instrução: Profissão:------------------ ---------------
Tempo de trabalho: 1. Na organização atual:

2. Com jornal de empresa:
anos meses

mesesanos
Outras experiências profissionais:

Data·. / /---------



ANEXO II

F«DRMULARlIO PAIRA SONDAGEM DE I!JJPH Ilto SOBRE JORNAlIS INTERNOS

Este formulãrio tem por finalidade, conforme carta que lhe foi entregu~
colher suas opiniões e informações sobre o jornal

Favor responder os itens abaixo, indicando as respostas que lhe pareçam
mais adequadas a cada caso. Caso algum espaço não seja suficiente, utilize o verso
da folha, indicando, na sua resposta, o numero do item correspondente. Voce pode
lançar suas respostas utilizando caneta ou mãquina de escrever. Utilize o meio que
lhe seja mais fãcil.

Antes de começar a responder, favor ler todos os itens do formulãrio.

1. Quando voc~ recebe ti jor~al
(assinale apenas um~ alternativa)

, ~ual a sua reação mais comum:

[J nao leio este jornal

[] leio com interesse todos os textos

[] folheio o jornal e leio alguns textos que julgo serem mais importantes

[] leio as noticias constantes da capa. Caso haja- informações
leio apenas os textos que se relacionam a estas informações

importantes,

[] outra (indicar) _

2. Se você lê o jornal , a sua leitura e feita: (assinale a respo~-------
ta que mais se aproxima da sua situação)

[J durante o horãrio normal de trabalho

[J durante os intervalos para refeições ou descanso, ou apos o expediente nor
mal de trabalho, porque o meu chefe não permite a leitura deste jornal no
horãrio de trabalho

[] durante os intervalos para refeiçoes ou descanso, ou apos o expediente nor
mal de trabalho, porque minhas atividades não admitem interrupções

[J em minha resid~ncia

[] em minha residência. Os meus familiares também l~em este jornal
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3. Você acha o jornal

O nao o conheço

O muito importante

D importante

O pouco importante

D sem importância
Justifique sua resposta:

(assinale apenas uma alternatiya)

4. Dentre 'os ~ssuntos abaixo ~elacionados, quais saosuas preferências d~ leitura
no jornal ? (assinale uma ou vãrias alternativas)

[] informações sobre os beneficios concedidos pelo(a) aos em
pregados, tais como: seguro, alimentação, promoções, aumentos de salãrios,
cobertura de despesas medicas, etc, bem como as modificações ocorridas na
legislação trabalhista e previdenciãria

[J entrevistas e reportagens com colegas de trabalho e noticias sociais, como
os anuncias de aniversãrios, noivados, casamentos, festas

[] materias leves e humoristicas (piadas, charadas, palavras cruzadas, etc) e
noticias sobre atividades esportivas, artisticas e de lazer desenvolvidas
pe los empr egad os

o informações sobre as realizações do(a) , como as inaugur~
ções, comem()r.aºões~deS'Qrição de atividades desenvolvidas, a implantação de
novas atividades, etc.

[] anuncios feitos por empregados para compra e/ou venda de bens moveis e
veis, como automóveis, titulos de clubes, aparelhos eletrodomesticos e
som, terrenos, casas, apartamentos, etc

. -uno
de

[] informações relacionadas a literatura, arte e conhecimentos gerais, como
poesias, contos, pintura, fotografia, culinãria, geografia, história, natu
reza, etc

[J outra (indicar)
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5. Na sua opinião, o jornal serve atualmente para: (assinale uma
ou mais alternativas, que lhe pareçam mais importantes)

[J publicar as notlcias de maior interesse dos empregados, como suas reivindi
cações, suas queixas e seus problemas

o publicar as notlcias de maior interesse do(a) como as
inaugurações, comemorações, atividades· desenvolvidas,. a implantação de no
vas atividades, etc

[] melhorar o nlvel do relacionamento existente entre os empregados, tornando-
os mais conhecidos

D orientar os empregados sobre a interpretação das normas internas e esclare
cer sobre seus direitos e deveres

[J divulgar as campanhas destinadas a melhorar a qualidade do trabalho, como
os concursos de desempenho, concursos de boas ideias, caixas de sugestões,
conselhos sobre como trabalhar de forma mais eficiente ou mais segura, etc

[] servir como um meio para ° descanso e a relaxação dos empregados

[] outra (indicar)

6. Você já enviou alguma colaboração, ou materia de qualquer natureza, para publl
cação no jornal ?---------------- SIM O NADO

Caso positivo, descreva o tipo de colaboração enviada:

Caso negativo, descreva o porque:

7. Se você ja enviou alguma colaboração para o jornal
publicada? SIM D

, ela foi------------------
NAO O

Se foi publicada, você tem conhecimento dos motivos da aceitação? (indicar)
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- -Se nao foi publicada, voce tem conhecimento dos motivos da rejeição?· (indicar):

8. Se você desejar fazer algum comen tàr io adicional sobre o jornal
como cr1ticas, elogios, sugest~es, suas impress~es sobre as informaç~es que sao
transmitidas ou informaç~es que você gostaria que fossem apresentadas, utilize
o espaço abaixo:

9. Você lê algum outro jornal ou revista, que não seja publicado apenas para empre
i 1 . -

gados, isto e, que sejam vendidos para a população em geral? SIM [] NAO [J
Caso positivo, poderia indica-los:
a. c.
b. d.

-Caso negativo, descreva o porque _

lO. Este 1tem serve para colher algumas informaç~es sobre voce e sua situação no
traba 1ho
a. Nome do seu cargo:
b. Sexo: Masculino O
c. Idade: (em anos)
d. Tempo de serviço no(a)

D menos de 01 ano
N9 de filhos - possui:e. que voce

f. Seu n'ível de ins trução e:

Feminino D

[J (em anos)
D nenhum [J __ (n9 de fil hos)

D primei ro grau incomp 1eto O segundo grau completo

D primeiro grau completo O superior incomp 1eto

D segundo grau incompleto D superior completo
NOTA: Este formulario, depois de preenchido, deve ser devolvido para:

TOMAs DE A. GUIMARAES
SHI-SUL - QI 23, conj. 16, casa 21 - fone: 248.6972
71.600 - Brasl1ia - DF



A N E X O II!

Brasllia, de de 1982

Ilm9(a) Sr(a)

Solicito sua colaboração no sentido de responder os ltens do
formulãrio anexo, que tem como finalidade colher informações e opiniões sobre o
jornal , publicado pela organização na qual você trabalha.

Estas infol1llaçõesfazem parte de uma pesquisa mais ampla, que
compreende vãri os j orna is internos, publ icados por ou tras empresas e organ iza'çôes

semelhantes.
o seu nome foi escolhido por um processo de sorteio, no qual

todos os empregados tiveram chances iguais de serem sorteados. As suas informa
çoes, bem como as infol1llaçõesde outras pessoas, inclusive de outras empresas, p~
ra as quais foram remetidos formulãrios iguais a este, receberão um tratamento si
giloso, o que equivale dizer que o seu empregador não terã conhecimento das mes
mas. Os resultados finais da pesquisa, com a interpretação das respostas de todos
os formulãrios distribuldos, serao divulgados sem referências a nomes das pessoas
que os preencheram.

As suas respostas devem retratar seu ponto de vista pessoal.
Não existem respos tas 11 certas 11 ou "erradas ". Depoi s de preenchido, favor devolver
o formulãrio para o endereço indicado na ultima pãgina do mesmo. Para isto, basta
que você o coloque dentro do envelope anexo, que jã se encontra endereçado e sela
do, depositando-o em qualquer caixa ou agência do correio.

Agradecendo sua atenção, subscrevo-me

Atenciosamente,

TOM~S DE A. GUIMARAES



BIBLIOGRAFIA CO~SULTADA

ALTHUSSER, Louis; IIIdeologia e aparelhos ideolõgicos do estadoll ,
Lisboa, Editorial Presença, 3a. ed; 1980

BARTHES, Roland; IIAulall, S.Paulo, Cultrix, 1980

BERGER, Peter L. & LUCKMANN, Thomas; liA construção social da rea
lidade: tratado de sociologia do c onh e c tme n t o!", Pe t r ó p o l i s ç vc
zes, 4a. ed. 1978

BLAU, Peter M. & SCOTT, W. Richard; 1I0rganizações formais: uma a
bordagem c omp a r a t i v a!", S. Paulo, Atlas, 1970

BOS1, Ec l e a ; IICul tura de Massa e cul tura popul ar: 1 ei turas de op~
r à r i a s ? , Petrõpolis, Vozes, 1973

.. ., • I

CAMPOS, Edmundo (organizador); "So c io l o ç i a da Bu r oc r a c i a :", R. de
Janeiro, Zahar, 4a. ed. 1978

CANFIELD, Bertrand R.; "Re l a ç ô e s Publicas", S. Paulo, Pioneira
1970, 2 vol.

CHAMPION, Dean J.; liA sociologia das organizações", S. Paulo, Sa

raiva, 1979

COHEN, Maurice & GSCHWIND, Patrick; IIt'image de marque de l'entre
p r i s e?! , Paris, Les Editions D'Organisation, 1971

COHN, Gabriel (organizador); IIComunicação e í n díis t r i a c u l t u r a l " ,

S. Pa u lo , Na c i o na 1, 1 975

OURKHE IM, E mil e; 11As r e g r as dom e t o dos o c i 01 õ 9 ic °11, S. Pau 1o , Na
cional, 9a. ed. 1978

ETZIONI, Emitai (organizador); 1I0rganizações c omp l e x a s :! , S. Pau-
lo, Atlas, 1981

FOUCAULT, Michel; "V i q i a r e punir: nascimento da p r i s â o :", Petrõp~
lis, Vozes, 1977

GOFFMAN, Erving; "Manicômios, prisões e c on v e n t o s ? , S. Paulo, Pers
pectiva, 1974

GROSSBERG, Law r e n c e & CHRISTIANS, Clifford G.; "He r-m e n e u t i c s and
the study of c ornmu n i c a t io n !", mimeo, University of 11linois

1978

GUERREIRO RAMOS, Alberto; "A nova ciência das organizações: uma
reconcei tuação da riqueza das nações", R. de Janei ro, FGV, 1981



189

HAGE, Jerald & AIKEN, Michel; "Relationship of centralization to
other properties", N. York; Administrative Science Quarterly ;
vol. 12. n9 01, junho/67

HALL, Richard H.; "Organizaciones: estructura y processo", Madrid,
Prentice/Hall Internacional, 1973

HANDY, Charles B.; ."Como compreender as organizações", R. de Ja
neiro, Zahar, 1978

KOSIK, Karel; "Dialética do concreto", R. de Janeiro, Paz e Ter
ra, 1976

MARCUSE, He r b e r t ; "A ideologia da sociedade industrial: o homem u
nidimensional", R. de Janeiro, Zahar, 5a. ed. 1979

MILLS, C. Wright; "A imaginação sociológica", R. de Janeiro,Zahar,
5 a. e d. ,1980

MOTTA, Fe r n 'an d o C. P r e s te s ; • " Bu r o c r a c i a e a u t o g e s tão: a p r o p o s t a de
Proudhon", S. Paulo, Brasiliense, 1981,

& PEREIRA, Luiz C. Bresser; "Introdução
ã organização burocrãtica", S. Paulo, Brasiliense, 1980

PAGEs, Max, et alli; "L'emprise de l'organisation", Paris, Presses
Universitaires de France, 1979

PALMER, Richard; "Hermeneutics", Evanston, NorthWestern University
Press, 1969

PARSONS, Talcott; "El sistema social", Madrid, Ed. Revista do Oci-
dente, 1966

PERROW, Charles; "Anãlise organizacional: um enfoque sociológico",
S. Paulo, Atlas, 1976

POITOU, Jean-Claude; "La presse patronale dans la grande entrepri-
se", em Economie et Politique, Paris, n9 206, septembre, 1971

QUI RI NO, T a r c" z i o R.; "A i n t e r p r e ta ç ã o d a e d u c a ç ã o nas o c i o 1 o g i a de
Max Weber", em Comunicações, 7, Recife, Pimes, UFPe, 1975

; "Processos de socialização ocupacional", R.-----------------------
Bras. Est. Pedag., Brasllia, v. 63, n9 146, jan-abr/80

RATTNER, Henrique; "Tecnologia e Sociedade", S.Paulo, Brasiliense,
1981

RAVEL, Claude; "Formes idéologiques et gestion de l'entreprise",em
Economie et Politique, Paris, n9 204-205, juillet-aoüt, 1971

REDFIELD, Charles E.; "Comunicações administrativas, R. de Janeiro,
FGV, 1967



190

RICOEUR, Paul; "Interpretação e i de o l oq i e s :", R. de Janeiro, Francis
co Alves, 1977

SALAMAN, Graeme; "Towards a s o c í o l o qy of organisationa1 structure",
The Socio10gica1 Review, n9 26, a~osto/78

SI~10N, Herbert A1exander; "Comportamento administrativo: estudo dos
processos decisórios nas organizações administrativas", R. de
Janeiro, FGV, 3a. ed. 1979

TAYLOR, Frederick W.; "Principios de administração cientifica", S.
Paulo, Atlas, 1966

THOMPSON, James David; "Dinâmica organizacional: fundamentos socio-
lógicos da teoria administrativa", S. Paulo, McGraw-Hi11 do
Brasil, 1976

TORQUATO REGO, Francisco' G.; liA c omun i c a çà o na empresa e o jorna1i~
mo empresarial: :visão critica e ,tentativa de elaboração de um
modelo para publicações internas", tese de doutoramento, S. Pau
10, ECA-USP, 1973

; "Jorna1ismo empresarial: lições da ex-------------------------------
1: periência", S. Paulo, cadernos PROAL, n9 4

TRAGTENBERG, Mauricio; "Burocracia e ideo10gia", S. Paulo, JS:tica
1974, reimpressão 1980

VILLETTE, Michel; "0 acesso às posições dominantes na empresa", S.
Paulo, EAESP-FGV, mimeo, 1976. Extraido de "Actes de la Recher-
che em Sciences Socia1es", Maison des Sciences de l'homme, Pa
ris, 4, ju1ho/75

WEBER, Max; "Economia y sociedad", Bogotã, Fondo de Cultura Econõmi
ca, 1977, 2 vo1

; "Ensaios de Socio10gia", organizado por H. H. Gerth e
-----------

C. Wright Mil1s, R. de Janeiro, Zahar, 4a. ed. 1979


