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"São

os outros

tarde,

que nos dizem quem somos. Mais

ou endossamos

nós, ou tentamos

a

não aceitar
esforçar

'sabemos'

por extirpar

que

fomos

e

condenados,
uma

dos

outros.

No

identidade
aprendemos

por

as

social

a

com nossos
si

entanto,

a

ou

buscamos

posteriormente,

ser aquilo

que

fomos

próprios

atos

a

qual

fazer confirmar

quaisquer

nos

'estrangeira'

mesma,

vicissitudes,
já

foi

que
nossa

pelos
sejam,

primeira

concedida.

que nos disseram

somos. "
Ronald Laing

nos

que, no fundo de

essa identidade

criar

obstinadamente

Podemos

que somos. Podemos nos

dotados

identidade

dela. É diffcil

outros.

para não sermos aquilo

esforçar

que fazem de

nos desvencilhar

versão

nós mesmos,

de

a definição

(in Chanlat 1992, p.128)

Nós
que
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RESUMO

Esta dissertação
brasileiro

tem como tema o estudo da rádio peão, equivalente

da grapevine americana

nas orqanizações.
sobre

o

O trabalho

assunto,

.

surgimento
segundo

seus

diversas

metodologias

algumas

recomendações

Palavras

contém

abrangendo

e transformação,
aspectos

para aprofundamento

e dos rumores e boatos que circulam

seus

a tipologia,

sociais

a revisão
principais

do assunto.

para as empresae

existente

mecanismos

e classificação

e psicológicos.

de pesquisa

da teoria

de

dos rumores,

Também

analisa

Ao final

são feitas

e sugeridos

alguns

as

temas

futuro do assunto.

chaves:

Comunicação

- Comunicação

nas organizações

- Rumor - Boato - Fofoca - Rádio peão

•. Comunicação

informal

viii

ABSTRACT

The main subject of this study, is the rádio peão, (the brasilian word to
the american grapevine)
basicaly

a

teory

transformations,
and psycological
studing.

At

sugestions

the

and the rumor (or gossip) in organizations.

review,

including

types and classification
approachs.
end,

the

analysis

growing,

of rumors, according to social

It also analyses the research

some

of

It is

organizational

methods of

recomendations

and

of new approachs areavailable.

Key words:
Communications

- Communication

in organizations

- Informal communi-

cations - Grapevine - Office grapevine - Rumor - Gossip

ix

UMA BREVE HISTÓRIA

Esta dissertação,

como qualquer outra, tem sua história:

cheia de idas e vindas, vitórias e frustrações.
relatar,

uma história

É isto que pretendo aqui

com o intuito de situar o leitor no contexto que deu origem a

este trabalho.

Sou engenheiro
hoje no setor.
ocorreram

de Telecomunicações
É bom recordar

transformações

telecomunicações
Telebrás

e

brasileiras

pela

criação
holding

importantes

monopólio

das

das

empresas

operadoras

moderna de telecomunicações,

obsoleta e deteriorada

setor

das

da Embratel,

do

Telebrás.

até

1968 a 1980 que
no

tais como, a criação

consolidação
a

que foi no período
muito

brasileiras,

com

capitaneadas
estrutura

a

formado em 1968 e trabalho

da

telecomunicações
regionais,

O país precisava de uma infrapois a então existente,

estava

por anos de exploração e baixos investimentos.

Esta breve lembrança visa apoiar-me em dois aspectos que considero
relevantes para este trabalho.

O primeiro deles diz respeito à grande demanda por gerentes existente
então, fato este, que implicou
bastante
assumi

improvisada,

uma experiência

gerencial

precoce

e

pois tão logo adentrei no mercado de trabalho,

posição de chefia com responsabilidade

de gerenciar

pesso,as

e projetos complexos.

É claro que foi uma experiência

notável e todos que a viveram lembram

saudosos destes tempos de grandes realizações,

mas também foi uma

x

experiência
lidar

sofrida,

com pessoas

desafio.

era,

Foi quando

comunicações

o

pois,

segundo

com uma formação
como

mantive

informais

aspecto

diz respeito

de

brasileiras,

dissertação,

que

sendo

os primeiros

nas organizações,

tem para mim particularmente
organizações

continua

à relevância

e creio que também

um diagnóstico

atenções

durante boa parte da fase curricular

estava

Tal tema

"maduro"

o suficiente

então

uma forte

imparcial

de dissertação

histórico

para o estudo

das

como tema inicial
da

gestão

muito

do

de minhas

do curso de mestrado.

à conclusão

enfrentar

tal

de que eu

empreitada

isto é, fui agente ativo daquele

autocrítica

e auto-censura

e cientificamente,

e

que

processo,

me impedia

como se espera de um trabalho

de mestrado.

Durante

toda minha vida profissional,

efeitos,

por vezes

agia livremente

danosos,

pude observar

de um mecanismo

a existência

e os

de comunicação,

que

dentro das organizações.

De uma maneira
este aspecto

das

que, como se tratava de um tema no qual investi

toda minha vida profissional,

abordá-lo

por consumir

para

com o tema

histórico

do tema se deveu basicamente

também por constatar

havia

acabou

um grande

que tal período

o que me levou a elegê-lo

seria

hoje,

técnica,

base deste trabalho.

Telebrás.

não

até

contatos

Sistema

A substituição

eminentemente

puramente

nas organizações

no relacionamento

intuitiva

e natural,

sempre

o que, tenho certeza,

com subordinados,

dei atenção

muito ajudou-me,

pares e superiores

hierárquicos.

a

xi

Meu primeiro
informais)

contato,

se

responsável

deu
pelos

(mercadológicas)

Foi neste
técnicas

com o tema (comunicações

quando,

por

aproximadamente

assuntos

de

propaganda

e

dois

anos,

relações

fui

públicas

da Telebrás.

período,
para

de forma concreta,

que pela primeira

o tratamento

vez descobri

do assunto

a existência

e mais ainda,

de

que deveria

existir, dentro da função relações públicas, uma área especificamente
voltada
isto,

para a comunicação

na

maioria

das

com o chamado público

vezes,

quando

existia,

interno.

constava

Só que

apenas

do

em particular

no

regimento interno.

Foi durante

a fase curricular

Curso de Comunicações
Izidoro

Blikstein,

relevante

e

organizações,

Assim,

na Organização,

o

ministrado

pelo

que comecei a perceber que o assunto,

digno

de

atenção

mas

também

que,

Professor
não só era

tal

qual

nas

era pouco explorado na área acadêmica.

com o estímulo

pesquisar

do curso de mestrado,

tema

e a orientação

rádio

da

do Professor

Izidoro,

peão, aprofundando

o

estudo

decidí
dos

mecanismos e da tipologia dos rumores dentro das organizações.

Especificado

o tema passei,

bibliográfica,

iniciando

pela consulta ao banco de dados internacional

apontou

a

Dialogo

que

correlacionados

sem perda de tempo,

existência

de

940

para a pesquisa

títulos

com o assunto, entre os quais selecionei

de

trabalhos

118 abstracts

xii

e posteriormente

45 textos integrais que são citados em sua maioria na

blblicqrafla."

A seguir pesquisei o tema nos bancos de dados de publicações
das Universidades
FGV,

cujo

e teses

Estaduais Paulistas (UNICAMP, UNESP e USP) e da

resultado

foi

trabalho

que tratasse

sociais,

mas com enfoques

desanimador,

pois

não encontrei

nenhum

do assunto, exceto alguns da área de ciências
diferentes.

No campo das organizações

o

resultado foi nulo.

Vale observar
bibliográfica:
assunto

alguns sérios problemas com que deparei
se de um lado, havia uma escassez

(na

estrangeiros

verdade

apenas

apesar

de

dois),

por

numerosos,

na pesquisa

de livros

outro

lado

revelaram

sobre o

os

uma

artigos
grande

superficialidade.

Os dois
Gordon

livros

acima referidos

W. Allport

sociological

são The

Psychology

of Rumor

e Leo Postman de 1948 e Improvised

a

study of rumor de Tamotsu Shibutani de 1966.

Após a leitura de ambos os livros e dos textos selecionados,
conclusão

News:

de

de que toda a

base teórica do trabalho

cheguei a

encontrava-se

no

livro de Allport, que era quase sempre tomado como referência explfcita
ou não pelos
textualmente:

demais

autores;

o próprio

"The work of AI/port

Shibutani

and Postman

(1966,

p.5) cita

(1948) is the most

1 Como estes textos foram obtidos diretamente dos arquivos do banco de dados, não será
possível referenciá-Ios corretamente, indicando o lugar de sua publicação, bem como o
número da página das citações.

xiii

study of this kind",

comprehensive

referindo-se

obviamente ao estudo

do rumor.

É oportuno observar que ambos textos têm como referência

o período

da segunda guerra mundial, onde grande atenção foi dada ao assunto
por parte do governo americano, até mesmo com a criação de agências
anti-rumores.
segredos

Interessantes

militares

exemplos são discutidos

(ex. projeto

segurança de comboios

da bomba atômica)

de transportes

indicações

fundamentais

bibliográficas

feitas

e sem restrições,

e a questão

da

marítimos.

No que tange aos aspectos semiológicos
as

com relação aos

do problema, a orientação

pelo

permitindo

Professor

e

Izidoro

foram

uma boa análise

deste

ângulo da questão.

A fase seguinte
empírico).

foi a definição

Inicialmente

do enfoque do trabalho,

pensavamos em dar um tratamento

(teórico

ou

mais prático

ao assunto, fazendo uma breve revisão da teoria, seguida de estudos
de casos práticos

levantados

no Centro de Pesquisas

da Telebrás

(CPqD) onde trabalho.

Após as primeiras

entrevistas

e durante a discussão

com o grupo, o

objetivo inicial - a coleta de casos de rumores no CPqD - cedeu lugar a
um objetivo maior, na medida em que os participantes
muito mais, não pelos episódios
destes

episódios.

consistentes

em si, mas pelas causas geradoras

Foi o que me levou

e, portanto, a aprofundar-me

teoria existente e disponível

se interessavam

a buscar

explicações

mais

um pouco mais na revisão da

sobre o assunto, utilizando

as reflexões e

xiv

reações

do

grupo,

argumentação

no

caso

prático

do

CPqD,

como

reforço

teórica.

Tal foi em linhas gerais o percurso que me levou à realização
trabalho.
no

da

Espero poder despertar

aprofundamento
após

do

tema,

este

o interesse
que

de outros pesquisadores

intuitivamente

"mergulho",

deste

importante,

e

fundamental

para o estudo e a prática gerencial.

já

decididamente

considerava
me

parece
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OBJETIVO

DO TRABALHO

Este trabalho

tem por objetivo

mecanismos, a tipologia

A

comunicação

genericamente
regras

estudar

o funcionamento,

os

e os efeitos dos rumores nas Organizações.

informal

nas

organizações

pode

ser

definida

como todo tipo de comunicação que não esteja sujeita a

estabelecidas

comunicação

central

e/ou

normalizadas;

essa

falada e a escrita, estabelecida

definição

abrange

pessoalmente

a

ou através

de qualquer meio ffsico ou eletrônico.

Para o escopo
comunicações
aspectos

e

mensagens

comportamantais

principalmente
palavras

deste trabalho,

das

2 Gatekeepers
comunicação

cujos

consideradas

conteúdos

apenas

digam

aquelas

respeito

aos

e pessoais dos membros da organização

relações

não serão estudados

gatekeepers2

serão

empresa
os canais

vs

empregado.

informais

Em

e

outras

de comunicação,

etc.

são indivíduos que funcionam tipicamente como elos informais
entre o mundo externo e interno das organizações.

de ligação

e

xvi

REVISÃO SEMÂNTICA

Antes de entrar no assunto propriamente
terminologia

dito, analisarei

a questão da

usada em inglês e em portuquês.s

Em Inglês segundo Webster (1971):

GOSSIP

1: a person

spiritual/y

related

to another

through

being his

sponsor et baptism. 2: A friend or comrade. 3: a person who habitualv
retails

facts.

personal

rumor

or behind-the-scenes

or sensational

or behind-the-scenes
nature.

(grifos

exchanged.

of or intima te.

nature: rumor monger. 4a: rumor. report. tatt/e.
informations

nossos).

4b

eSD. of an intimate

1: a conversation

4b 2: light familiar

in

or Dersonal

which

chatty talk or writing.

gossip

is whispered

is

4c: the subject

5: a humorous party pastime in wich a sentence

matter of gossip.
anecdote

information

or

from one person to the next around the group

and the final version compared with the original statement.

RUMOR: to moan; complain;

to roer; grumble;

hoarsenes;

1a: common

disseminated

to

howl,

belief

1b: an instance

roar.

having no discernible

of rumor:

a statementor

coarse

talk

or

voice; hoerse,
opinion:

widelv

foudation or source. hearsav.
report

current

without

known authority for its truth: esp: an unconfirmed piece of information
explanation

disseminated

agencies or sources.

amongthe

any
or

public bv other than formal news

1c : archaic talk or report of a notable person or

3 Dentro dos objetivos e limites do presente trabalho.
na bibliografia produzida nos EUA.

concentrei

a pesquisa

bibliográfica

xvii

event : fame. (grifos

nossos)

indistinet

noise.

1: grape 2. 2: (prob. so ealled fr. the grapevine's

being

2b: a soft low indistinet

GRAPEVINE:
thought

sauna,

of as a humble

report:

esp.:

telegraph

one

murmuro

substitute

without

: an informal

2a: arehaie a prolonged

for a telegraph

foundation

in faets.

means of eireulating

2b

information

private

3: a figure-skating

both skates.

(grifos

nossos).

4: a wrestling

2a: rumor.

1: or grapevine

information.

gossip. 2b 2: means of spreading
sourees.

line).

news. rumor or

obtained

seeretly
pattern

or from

traeed by

hold in wieh one or both arms or legs are

twined about those of an opponent.

5: a sidewise

waltz step in wieh one

foot keeps erossing first before and then behind the other.

Observação:

Segundo Mishra (1990)4

guerra

civil americana,

árvore

em árvore

para

circulavam
creditar

onde as linhas telegráficas

através

uso da inteligência

o termo grapevine tem origem na

dos campos de batalha,
dos exércitos.

eram quase sempre confusas

àquelas

linhas

ou melhor à

eram dispostas

na forma de vinhas,

As mensagens
e imprecisas,

grapevine

de

que por elas

o que levou-os

qualquer

a

rumor então

surgido.

4 Mishra (1990) " The term grapevine
can be traced to Civil War days, when vinefike
telegraph
wires were strund from tree to tree across betttetiekis and used by army
intelligence.
The messages
that came over these fines were often so confusing
ar
ínaccurate
that sun any rumor was said to come from the grapevine. "

xviii

Em português

Rumor:

segundo

Ferreira

(Do let. rumore)

murmúrio

(1975):

1: Rurdo de coisas

de vozes; burburinho.

que se deslocam.

3: Informação.

notfcia

2:

. fama. 4. ver

boato. (grifos nossos).

Boato:

(Do tet. boetu, "mugido ou berro de boi") Notrcia an6nima que

corre publicamente

sem confirmação:

atoarda.

balela.

falaço.

rurdo.

rumor. voz. zunzum. zunzunzum. (grifos nossos).

Fofoca:

Mexerico. intriga. bisbilhotice.

Cochichar:
intrigar.

(grifos nossos).

1: Falar em voz baixa; musstter, murmurar.

enredar.

(grifos

2: Mexericar.

3: Dizer em voz baixa, segredar,

nossos).

murmurar.

Mexericar:
malquistar.

1: Narrar

em

segredo

intrigar ou enredar. 2: Andar com mexericos:

3: Deixar-se entrever: descobrir-se.

Mexerico:
carrilho.

e astuciosamente

revelar-se.

com

BrasilRS.

Confusão

(grifos nossos).

mexida. mexido. mexinf/ório.
ou mistura

de

fazer intrigas.

1: Ato de mexericar: enredo. intriga. bisbilhotice.
mexericada.

fim

(grifos

de vários objetos,

chocalhice.
nossos).

2:

de coisas ou de

animais que deveriam estar separados; desordem, balbúrdia.

Como se pode perceber,
as palavras

existe

uma equivalência

rumor, boato e rumor e gossip,

também

designa

demais

palavras

o agente

ou o próprio

portuguesas,

de significado

entre

sendo que esta última

conteúdo

da comunicação.

As

como fofoca, cochicho e mexerico, já

xix

possuem conotações

pejorativas

e intencionais

como de "intriga"

e de

"malquerença" .

Quanto

a

português,

grapevine

não

se

conseguiu

a não ser o termo

rádio

nenhum

peão

equivalente

em

que não consta

do

dicionário.

Uma vez analisada
entendimento

a terminologia,

necessário

estabelecer

de comunicação,

que estabelece

entre meio (ou mídia) e a mensagem. Assim,

que o primeiro
comunicação,

seria a rádio peão, ou seja, o meio por onde flui a

e o rumor seria a mensagem propriamente dita.

com

disseminação

o

de

informações,

meio

ou

isto

no sentido
é:

notícia

Esta definição

das discussões

teóricas

mecanismo

notícias,

e rumor, um tipo particular

pela rádio peão,

confirmação.

significado

de

organizações

analisadas,

a

pode-se dizer

Portanto dentro do escopo deste trabalho, será adotado o termo
peãoS,

o

claro do contexto em que os termos serão empregados.

Para isto foi usado o conceito
distinção

torna-se

rumores

de

dado à palavra
anônima

que

rádio

informal
dentro

de
das

mensagem que circula
em ambas as Irnguas

corre

publicamente

sem

de rumor será mais adiante revista à luz

do assunto. Por enquanto vale a definição

do

mestre Aurélio.

5 Rádio peão: será adotado este termo, apesar da distorção introduzida pela palavra
peão, pois na verdade todos os nfveis funcionais dela se utilizam, não somente os
"peões" ou funcionários subalternos.

CAPíTULO

1 - INTRODUÇÃO

".

2

1.1 Apresentação

Na

literatura

trabalhos

empresarial

existentes

simplesmente
brasileiro

Ambos

o volume

de

sobre o que eles chamam de office grapevine

ou

grapevine,

cujo

seria a conhecida

os

termos,

mecanismo
boatos,

americana

em

inglês

pelo

qual

jargão

empresarial

referem-se

fluem

ao

as notícias,

dos funcionários,

mesmo
rumores,

independentemente

status e formação profissional.

bibliográfica

que antecedeu

apenas o banco de dados internacional
títulos

no

e português,

etc, de interesse

da sua hierarquia,

Na pesquisa

equivalente

rádio peão ou rádio corredor.

de comunicação

fofocas

é considerável

relacionados

com

este trabalho,

Dia/og, obtivemos

grapevine,

gossip

consultando
cerca de 940
e

informal

communications.

No setor

de comunicação

provavelmente
que

tratam

preocupação
organização.

da década

da FGV (SP) existem

dois filmes

de 50, The Grapevine

e communtcetions»,

especificamente
bem

antiga

É oportuno

do
dos

salientar

assunto,
americanos

o

que

com

que, em geral,

quando já foi devidamente

especialistas

das organizações,

e estudiosos

apenas um modismo.

6 Os resumos dos roteiros desses filmes estão no Anexo.

demonstra
este

aspecto

um assunto

tema de um filme educativo,

(16 mm),

uma
da

se torna

"digerido"

mesmo que tenha

pelos
sido
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Com estas informações,

cabe observar que o assunto foi e continua

sendo, alvo de atenções por parte dos empresários
organizações

americanas.

Na literatura

publicada

trabalho

que tratasse

no Brasil,

não foi possível

especificamente

e estudiosos

localizar

da comunicação

das

nenhum

informal

em

empresas.

o

curioso

considerados

deste

fato

é

pragmáticos

tidos como extremamente

que

diferentemente

e muito objetivos,
amistosos,

dos

americanos,

n6s, brasileiros,

comunicativos

somos

e informais.

Será

que no trabalho somos diferentes deles?

Além desses aspectos, que podem ser definidos
outras

questões

também

serviram

como circunstanciais,

de estfmulo

para

se estudar

o

assunto.

A primeira

delas

é a polêmica

questão

das estruturas

formais

vs

informais, já que, para varies autores, são justamente as informais que
fazem

as empresas

funcionarem.

A constatação

pragmática

dessa

afirmação são os efeitos das chamadas "operações padrão" pelas quais
consegue-se

praticamente

paralisar

as

empresas

vítimas

de

tais

movimentos.

A

outra

questão

diz

respeito

as

dificuldades

conseguir qualquer resultado empresarial,
laços de conhecimento
ambiente

de trabalho.

pessoal

encontradas

se não são estabelecidos

para
os

e até mesmo de amizade dentro do

Isto pode ser comprovado se recordarmos

dos

4

nossos "inícios"

em ambientes empresariais

esta experiência

sabe o que é sentir-se um "peixe fora d'água".

Entretanto,

fenômeno não é tipicamente

este

tem uma maneira peculiar

de tratá-lo.

anos de duas gigantes japonesas

novos. Quem já passou por

brasileiro

John E. Rehfeld,

Company

"ensinamentos".

que ele denomina

Dentre eles, há o

com a facilidade

de "Know the

com que os japoneses

Durante o dia passavam todo tempo discutindo

pesadamente

os problemas

radicalmente

de

dezoito

Taught Me"; relata sete

onde diz que, como todo visitante a negócios no Japão,

ele ficava perplexo
de marcha".

CEO por 12

nos EUA, (Toshiba e Seiko), em seu

artigo "What Working for a Japonese

Whole Person",

e os japoneses

assunto

horas começava

eram consideradas

empresariais,
e se tornavam

uh,

time" não fosse prejudicado:

proibidas,

intensa e

mas à noite eles mudavam
totalmente

novo dia, onde conversas

praticamente

"trocavam

sociáveis.

Às

sobre trabalho

a fim de que o "personal

reservando um tempo para o estritamente

social. os homens de negócio japoneses são forçados a se conhecerem
melhor e em um nível muito mais pessoal e de forma mais completa.
Assim o autor passou a perceber como aquilo era importante
relações de trabalho,
comunicações
tempo

podia

sentiam,

pois estruturava

muito mais fáceis.
antecipar

Afirma também que depois de certo

muita energia

pensavam

e

em tentar adivinhar

o

queriam ou sobre as chamadas agendas ocultas.

Rehfeld (1990)1.

7 Tradução

mútua e tornava as

o que seus pares e superiores

o que economizava-lhe

que eles realmente

a confiança

para as

livre e resumida do texto referenciado.
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1.2 O problema a ser estudado

Com o intuito

de delimitar

com clareza

o problema

proposto,

duas

hipóteses serão testadas.

A primeira delas é que se a rádio peão é um fenômeno social presente
em todas as organizações,

trata-se,

como nos ensina a sociologia,

de

um fato social.

A segunda

hipótese

e talvez a mais importante

é que, sendo a rádio

peão um fato social, será ela digna de estudo e atenção?

Como base para a discussão
de fato social apresentada

por Durkheim (1971, p.11): "toda maneira de

agir fixa ou não, suscetfvel
exterior;
dada,

da primeira hipótese, recorro à definição

de exercer sobre o indtvtduo uma coerção

ou então ainda, que ~ geral na extensão de uma sociedade
apresentando

manifestações

uma

extetênaie

e apple

americano,
queda

pie.

É parte

das

grapevine

é americana

como

integral

do sistema

político

e social

como mostram os exemplos do episódio dos Iran-contra;

de Jim Bakker;

presidência

independente

individuais que possa ter" .

Mishra (1990) inicia seu artigo dizendo:
mom

própria,

a desistência

etc. Roosevelt

mantinha

de Gary Hart à candidatura

a

um ouvido sempre atento a ela;

Richard Nixon e seus homens tentaram ignorá-Ia.

De que estamos

falando? Ignorada por alguns, temida por outros e usada por muitos.
aquela rede nebulosa da "verdade",

a

É

que tudo sabe, tudo vê. Se você
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quer saber a história

real ou apenas aquele grão de verdade, ligue-se

na grapevine.

A enfática

afirmação

unânime posição
universalidade

de Mishra foi usada apenas para exemplificar

de todos os estudiosos

do fenômeno,

consultados

tanto na sociedade

a respeito

a
da

como nas empresas

americanas.

No

caso

brasileiro,

baseando-se

mesmo

não

apenas na experiência

possuindo

dados

científicos

e

pessoal do autor deste trabalho,

não existem dúvidas em transplantar

as afirmações

de Mishra para o

nosso país e nossas empresas.

Assim,

rádio

peão

é

organizações.

Além

disso,

indivíduo,

uma

maneira
exerce

de

uma

agir

presente

coerção

uma vez que qualquer desvio do

exterior

comportamento

em

todas

sobre

o

esperado

ou aceito como regra pelo grupo social (no caso a organização

a que

pertence) o transforma em alvo e assunto dos seus mecanismos.

Ela

também

é geral

independentemente
.,;»

na organização
organizações

a toda

a orpanlzação,

das estruturas

hierárquicas

e independentemente

existentes,

uma vez
e funcionais

também dos diversos

que

atua

existentes
tipos

de

do que se conclui que a rádio peão é um fato

social.

Para a segunda hipótese levantada, que questiona o real interesse pelo
estudo

da rádio

peão, será necessário

abordar

aspectos de interesse da ciência da administração

a questão

sob três

de empresas:
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• estudo das culturas organizacionais
o

estudo da ação da sociedade ou grupo social sobre os indivíduos

li

estudo das organizações

o

primeiro

de maneira geral

aspecto é o do estudo das culturas organizacionais.

coloca Schein (1986, p.21):
de pressupostos

externa

para serem

membros

como

de acordo

tarefa simples,
como certos,
percepção

a forma

correta

pelos

com

conjunto

descobriu

e que funcionam

válidos

ou

os problemas

e ensinados

de perceber,

pensar

estudar

cultura

de

bem o

a novos
sentir

organizacional

em

desaparecem

e se tornam quase que invisíveis

assim constituído,

não é

passam a ser aceitos

membros de uma organização,

consciente

assemelha-se

da

a estranhos.

O

ao do antropólogo

os pontos mais desarticulados

para entender a

social em seu todo.

Para este autor,

a cultura

de três diferentes

organizacional
níveis:

Os objetos/criações

da organização,

ou seja, arquitetura,

de comportamento

racionalizações.

valores

pela

e pressu-

dizem respeito ao ambiente físico
tecnologia,

vestimentas,

padrões

visíveis, documentos formais da organização etc. Os

representam

comportamento,

pode ser apreendida

objetos/criações,

postos básicos.

valores

inventou,

pois assim que os pressupostos

que necessita investigar

análise

interna

considerados

com Schein,

estudo da cultura,

organização

lidar

é o

a esses problemas".

relação

Ainda

como

e integração

suficiente

organizacional

que um grupo

ao aprender

desenvolveu,
adaptação

básicos

"cultura

Como

o que as pessoas

e que
Esses

na maioria
valores

dizem ser a razão

das vezes
são

difíceis

são
de

de seu

idealizações
se

ou

observar
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normalmente.
chave

da

Para identificá-los
organização

documentos
determina

formais.

ou

é necessário
proceder

O último

nível,

entrevistar

uma

análise

o dos

da cultura

sempre que encontrar

pode perceber

resistência

existência

para discutir

profunda

pressupostos

como os membros de um grupo percebem,

O pesquisador

os membrosnos

básicos,

pensam e sentem.
de um pressuposto

algum assunto dentro da

organização.

Até aqui procuramos
de significados

mostrar

compartilhados

consensual

sobre a própria

encontra-se

evidenciada

Apesar

do consenso,

extremamente

difícil

da organização.
já que representa

os sistemas

culturais

que permitem

organização.

como um conjunto

a comunicação

Entretanto,

pela via.

nessa análise

não

a dimensão do poder.

quanto

a importância

ao pesquisador

É um ponto delicado

das relações

de poder,

ter acesso a esse espaço

é

dentro

e na maioria das vezes intocável,

o real sistema de dominação.

Como coloca Pagas (1987, p.51): "o exercfcio do poder não consiste em
ordenar,

tomar decisões,

mas em delimitar

espaço no qual são tomadas as decisões.

o campo, estruturar

o

(...) O poder ~ de fato

detido por aquele que cria a regra do jogo, pois ele propõe de uma
só

vez

o

participantes

conjunto

condições

às

quais

são

de participar

do jogo,

de influenciar

os

os

ou de lhes dar ordem para exercer seu poder: este ~

atualizado pelo próprio jogo, uma vez que os jogadores
as regras".

sujeitos

assim como suas relações mútuas. O criador da regra

não tem necessidade
participantes

de

respeitem
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Entender estrutura
a cultura dessa

do poder

de uma organização,

organização,

significa entender

já que cultura e poder são diretamente

relacionados.

Segundo Bertero (in Fleury, 1989, p.38): "na medida em que se pode
destacar poder, sem todavia esquecer que ele é um elemento e um
componente

da própria cultura organizacional,

enquanto

ve-to sob

distintos: o primeiro é aquele em que o poder molda

trésaspectos
ou modela

é possfvel

culturas

o segundo ressalta

organizacionais;

sancionador

mantenedor

de uma cultura

o poder

organizacional

o terceiro aspecto é o do poder enquanto transformador

existente;

de culturas organizacionais".

É

preciso

destacar

importância

das

praticamente
estrutura
estudo

ainda

parcelas

impossível

formalizada
da

organização

cultura

estudo

informais
a

das
das

existência

seja idêntica
organizacional

de

relações

poder,

organizações.

se

informal,
concentrar

a

Sendo

organização

uma

a estrutura
deve

de

cuja

o foco do
sobre

a

informal, já que ela representa a real estrutura do poder.

Resta salientar
organizações.

no

a importância

do aspecto

"discrepância"

Muito comum e tanto mais significativa

nível da estrutura

do poder onde for detectada,

respeito às divergências

dentro

das

quanto maior o

a discrepância

diz

entre o discurso formal e a prática. É de real

valia para mostrar a diferença entre a forma como a pessoa constroe a
realidade e como efetivamente a executa.

Assim,

tanto

do ângulo

SChein, como da análise

do estudo

dos valores

das relações

e pressupostos

de poder,

é fundamental

de
o
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conhecimento
inclufda

das

a questão

relações

informais

das comunicações

dentro

das

informais

organizações,

e, é claro,

ai

o estudo da

rádio peão.

o

segundo

aspecto

é o estudo da ação da sociedade

ou grupo social

sobre o indivfduo.

Berger (1986, p.84)
sobre

os indivfduos

trabalhem

em

pessoalmente
dade

diz:

dos mecanismos

"onde

grupos

quer

compactos,

(aquilo

que

os

seres

nos

quais

da sociedade

humanos
são

vivam

conhecidos

sociólogos

chamam

de leal-

de

grupos

mecanismos de controle a um s6 tempo muito potentes

e muito sutis são constantemente
potencial.

que

de controle

e aos quais estão ligados por sentimentos

pessoal

primários),

falando

Tratam-se

aplicados ao transgressor

dos mecanismos

de persuasão.

real ou
ridfculo.

difamação e opróbrio." (grifos nossos)

Se considerarmos
se desenvolvem

que

cada

vez mais, é no ambiente de trabalho

as amizades

e que os rumores

afetar também em nfvel familiar,
humano no qual transcorre

da rádio peão podem

o autor acima ainda relata:

de prestrgio.

nossos)

os

de um indivfduo. A desaprovação.

a

o ridfculo ou o desprezo nesse grupo mais

(ntimo. tem efeito psicológico
(grifos

ou

também constitui

(...) É neste cfrculo que se encontram

laços sociais mais importantes
perda

"0 grupo

a chamada vida privada da pessoa,

seja, o cfrculo da famflia e dos amigos pessoais,
um sistema de controle.

que

muito mais sério que em outra parte".
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Falando

especificamente

ocupacional
traz

sobre trabalho,

na sociedade,

consigo

um

impunemente".

Berger ainda diz: "todo papel

até mesmo em empregos

código

de

conduta

que

não

acima referem-se

e último aspecto

das organizações

Comentando
p.98)

sobre

que devemos

individuais

as organizações

que

comportamento

à rádio peão

nas organizações.

analisar

modernas

"a uniformidade,
contrariam

como

autodeterminação,

é quanto

ao estudo

também

as

frustração

é o desenvolvimento

(...)

entre

necessidades

Assim, o surgimento

das estruturas

das pessoas

para

-e a expressão

consequência

desta

satisfação

e

para

suas

e, por consequência,

das

e auto expressão."

informais

é um fator

como bem enfatiza

de diferenças

tomarão decisões próprias

si, e assim encontrarão

de autodeterminação

informais,

A

de

de uma estrutura informal entre as

pessoas do sistema. Elas interagirão,
cooperarão

o fator

realização

e talentos.

(1987,

e a fragmentação

necessidades

espontaneidade,

de pertcies

Katz & Kahn

a rotina

não somente

individual

empresa;

violado

de maneira geral.

dizem

comunicações

ser

quase que diretamente

ou aos efeitos de sua ação sobre os indivíduos

terceiro

pode

(grifos nossos)

Estas afirmações

o

muito humildes,

extremamente

os autores,

relevante

"um problema

para

a

continuado

para a teoria e a prática de organização é como dirigir o entusiasmo e
motivação de grupos informais para a realização da tarefa coletiva. "
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Logo, como se pode concluir pelos argumentos apresentados,
das

comunicações

merecedor

de

organizacionais,

informais
atenção,

e particularmente,

quer

comportamentais

Ela é um fato social importante

estejamos

o estudo

da rádio

falando

de

peão

é

aspectos

ou culturais das organizações.

para o correto entendimento

e análise

dos fenômenos sociais que ocorrem dentro das organizações,

quer seja

do ponto de vista do estudo das culturas

organizacionais,

do ponto

ou do ponto vista

da própria

vista

do controle

empresa,

sobre os indivíduos

uma vez que exercem a função de perpetuação

dos valores

da mesma.

Durkheim (1971) observa que o passo seguinte é o distanciamento
objeto

em

preconceitos

o assunto

estudo,

em

outras

palavras,

a

eliminação

dos

existentes.

é quase sempre eivado de conotações negativas. Como já foi

visto, as próprias

palavras usadas em português carregam em si altas

doses de preconceitos:
etc. Tais preconceitos
das

ou

do

mensagens

pode

fofoca,

boato, mexerico,

escândalo,

não são de todo equivocados,
ter

caráter

negativo,

zunzum

pois o conteúdo

como será

visto

mais

A rádio peão nada mais é do que um mecanismo real, utilizado

pelas

adiante.

pessoas de um grupo social, no caso de empresas, para fazer circular
----\)

informações

que estas mesmas pessoas consideram

suas necessidades.

importantes

para

13

A maneira com que este mecanismo é utilizado,

contém um significado

positivo ou negativo, dependendo do ponto de vista de quem o observa.

-t;

O conteúdo da mensagem é que vai carregar em si esta conotação.

O passo

seguinte,

delimitação,

como

ainda

que significa

ensina

Durkheim

o estabelecimento

(1971)

é o da

de limites

de inicio

no individuo

dentro

e

término do fato social.

Entende-se
organização,

que

o

fato

sobretudo

integrado e participante
na ânsia de entender
que ele faz ali,

social

se origina

nas necessidades

desse individuo

da

de se sentir

dos problemas do grupo a que pertence. Assim
e principalmente

busca suas respostas

de justificar

para si mesmo o

por todos

os meios de que

dispõe.

Se o fenômeno
~

rádio peão/rumor

tem origem nas necessidades

indlvtduos, ele termina na satlsíação

Até este ponto,
integrada.
exposição,
palavras,

o assunto

dessas mesmas necessidades.

rádio

peão/rumor

Doravante, por uma questão
as

análises

serão

feitas

foi tratado

metodológica

de forma

e de clareza na

separadamente.

Em outras

o fato social será estudado em duas partes principais:

(rádio peão) e a mensagem

dos

(rumor).

o meio
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CAPíTULO

2 - O RUMOR

15

2.1 Introdução

o nosso

ao estudo do rumor

cotidiano é pleno de exemplos de rumores, boatos etc. Existem

até canais especializados

einstitucionalizados

em difundi-los,

colunas sociais dos jornais e até revistas "especializadas"

Aprofundando-nos
o que é

como as

no assunto.

um pouco mais na questão, podemos perceber

chamado de modo simplista

de rumor constitui

que

na verdade,

uma grande variedade de mensagens cujos conteúdos expressam vários
tipos de intenções, objetivos e significados.

Falar de rumor significa
é, interação
entender

antes de mais nada falar de comunicação,

isto

entre pessoas. Assim o objetivo desta parte do trabalho

um pouco

melhor

os mecanismos

do rumor,

é

como ele é

gerado, de que ele se alimenta, enfim, qual o seu ciclo de vida.
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2.2 Semiologia do rumor

Allport

{1948, p. ix)8

em seu livro The psychology

of rumor define

rumor como uma proposição especffica (ou tópica) de verdade. passada
de pessoa

para pessoa.

usualmente

de forma verbal.

não contendo

seguros sinais de evidência.

Já

Shibutani

sociological
comunicação
com objetivo

{1966,
study

p.17)9
of

em

rumor

sua
diz

obra
que

Improvised

rumor

news:

uma forma

é

a
de

onde as pessoas compartilham seus recursos intelectuais;
de construir

uma interpretação

significativa.

ante uma

situação ambígua.

Por hora, o interessante

é apenas destacar

o aspecto da interação

entre pessoas, que está presente em ambas definições,
de um fato, proposição
segundo.

Melhor

interpessoal

o
da

Prof.

dizendo,

no primeiro e situação

o processo

do rumor

ambígua no

é uma interação

ante um fato.

Izidoro

edição

específica

e a presença

Blikstein

brasileira

de forma

muito

clara,

na apresentação

do livro Semiologia e comunicação

lingüística

de Buyssens (1967, p.11) relata que:

8 Allport (1948,
p.ix)"A
rumor, as we shall use the term, is a specffic
(or topical)
propositon
for belief, passed a/ong from person to person, usua/y by word of mouth,
without secure standards
of evidence being present".
9 Shibutani I (1966, p.17) "A recurent
form of communication
through
together in an ambiguos situation
ettemotto
construct
a meaningful
by poolíng their intellectual
resources".
'

which men caught
interpretation
of it
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" ... ao proceder

deste modo, presta-nos

um grande serviço o Prof.

Buyssens: colocando a semiologia como a ciência geral dos vários
sistemas de comunicação,

isto é, o ato comunicativo

da semiologia,
manifestação

só pode ser considerada

sémtco,

elemento

ou

melhor,

de influenciar
em

os semelhantes

sociedade.

eminentemente

uma

Qualquer

se contiver o

significação

premeditada,

vê

não

se

concebe

como

vida

e sim índice:
de

nem

manifestações

chuva

constituem

sem

que

fugir

a escuridão
nada. mas
ou

doença
natural:

comunicação,

a significação

imprescindfvel:

é

social

manifestação

fndices

na

comunicativo

então o mito da linguagem

Desfaz-se

do elemento

ato

de um rosto não comunicam

interpretados

as

qualquer

não é comunicação

respectivamente.
todas

o

se

da nuvem ou a palidez
ser

a fim de obter-lhes a colaboração

(.. .) Pois bem,

dessa classificação

carecem

comunicação

Como

social:

comunicação.

podem

sêmtco.

ou

(... ) De fato, a comunicação nasce da intenção nossa

intencional.

vida

o autor começa por determinar a matéria

pois

intencional.

Isto não quer dizer que os fndices não possam. num outro tipo de
análise servir de subsfdio à análise semiol6gica:
entanto.

a interpretações

repertório

À luz desses conceitos

acima (proposição

e o

(grifos em negrito do

Ele pode ser real ou apenas

Buyssens.

Será

quando

se tratar

tipo: uma declaração

a questão do fato,

especffica

ou uma situação

todo o processo de construção

do rumor.

intencionalidade

no

nossos).

Este fato é que desencadeia

real

Ir

será analisado primeiramente

apontado nas definições
ambígua).

que variam conforme a experiência

dos indivfduos que os observam.

autor; os sublinhados

estão sujeitos.

um índice,

de algo

como nos diz

que contenha

da empresa ou da chefia;

uma
um
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memorando
presidente

interno;

a notícla da indicação

do novo diretor

ou do novo

da empresa etc.

Mas as seguintes

situações

do computador;

constituem

a chegada

descritos

no Anexo);

(Brasília),

para o Centro

exemplos de índices:

das novas máquinas

a transferência

(mostradas

da secretária

de Pesquisas

a compra
nos filmes

da presidência

(item 5.3.5);

o nervosismo

do

chefe após uma reunião com o seu superior;

o abraço ou o cumprimento

especial

da empresa;

ser

recebido

convidado

do presidente

para

ou diretor

uma reunião

ou festa

particular

o ser ou não
da direção

da

empresa etc .

. O conceito
intencional,

de fato apresentado,
espontânea,

não inclui a análise

forjada,

casual,

verídica

de sua natureza,
ou não.

Trata-se

apenas de um fato.

Tendo-se

então o fato, as pessoas vão interagir,

recursoe

intelectuais,

significativa
definição

Nesta

do

com

mesmo,

objetivo

como

nos

de construir
disse

uma

Shibutani

seus

interpretação

(1966)

em sua

de rumor.

interação

presentes:

três

o primeiro

outros

fatores

do ato

Informação,

agentes

sobre

Izidoro

quando

aquele

comunicativo

deles é o fator importância, isto

tem aquele fato para a vida dos agentes
fator

compartilhando

ou melhor,
fat01O;

que

nível

o terceiro,

fala do uso dos índices

10 Este fator nos remete diretamente
nas empresas.

em interação;

o segundo

como já apontado

à questão da eficiência

farão

é, o valor que

de informação

na análise

se

é o

tem

estes

pelo

Prof.

semiológica,

das comunicações

é o
formais
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fator julgamento

ou a interpretação

dada pelos agentes do fato em si,

que varia conforme

a expériência,

qual estão inseridos

esses agentes ou indivíduos.

Assim esquematicamente

RUMOR~

o repertório

e também a cultura

do ponto de vista semiótico

na

temos:

FATO - INFORMAÇÃO + IMPORTÂNCIA + JULGAMENT011

Assim':

FATO: pode ser real ou índice ou a combinação

de ambos tê.

INFORMAÇÃO: significa

disponível

o nível de informação

(formal

ou não).

IMPORTÂNCIA: significa

quanto

vida pessoal ou funcional

dos agentes.

JULGAMENTO:

social

o "óculos

o fato afeta Ou pode vir afetar

a

,

e cultural"13 pelo qual os agentes

"vêm" o fato.

~ F"inalm,,ente,
( envolve

o rumor

agentes

é um processo

diferentes

no tempo

dinâmico

de interação,

e no espaço,

durante

""

é,

a sua

11 Colocamos intencionalmente
os sinais + e ., indicando o sentido da influência de cada
um deste fatores na formação do rumor. A "fórmula" apresentada
não é totalmente
original. Allport (1948, p.33) utiliza de algo semelhante, para definir a intensidade de
um rumor.
12 Apesar não termos comentado, quando falamos do fato, a combinação do fato real e o
fndice é uma alternativa
muito comum na composição de um fato, por exemplo: o
tapinha nas costas recebido do chefe, somado à reestruturação
organizacional
por que
passa a empresa, pode significar garantia do cargo, não?
13 Blikstein

(1990, p.65)
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difusão

no grupo social.

Assim a "fórmula"

isto é, a cada nova interação,

apresentada

o que foi resultado

é recorrente,

da interação

é tomado como um novo fato e o processo se reinicia.

anterior
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2.3 Natureza psicológica

De todo material

bibliográfico

livro The psycology
mais completo.

do rumor

consultado,

sem sombra de dúvida,

of rumor de Gordon Allport

Assim, não há outra alternativa

o

e Leo Postmam é o

senão citá-lo repetidas

vezes.14

Allport

(1948) inicia o prefácio de seu livro dizendo que grande parte

das conversas sociais são denominadas
rumores. Logo após, ele classifica
inúteis, vazios, sem propósito,
embaraçosos

silêncios.

são profundamente
finalidades
explicar.

emocionais,

ansiedades

pessoais.

Ao contrário

dizem

que

ou propositais
os

interlocutores

e servem a importantes
não

aliviados

a

e de uma forma

do

lembranças,

suas

aptos

do que normalmente se pensa, o processo de distorção
pelas

nas

estão

e

racionalização,

incertezas

esquecimentos,

imaginação

e

é o mesmo processo que se encontra em muitas outras

formas da comunicação

judiciais,

senão o de passar o tempo e preencher

intelectuais

produzidos

criação

parte deles de idle ou superficiais,

Eles só sabem que o "caso" lhes interessa
se

ou difusão de

Mas nem todos seguem este modelo, boa parte

intencionais

misteriosa

rumor

rumor mongering

humana. Cita como exemplos

e de manutenção
nas biografias

dos mitos

e da fama,

o processo

de

nos testemunhos

ou no simples recontar de uma história para os

amigos.

14 Para maior facilidade
de leitura e fluência do raciocínio,
serão sacrificadas
um pouco
as regras de citação.
Será feito uma tradução
livre e resumida dos tópicos
mais
importantes
da obra citada,
procurando
"costurá-los",
criando
assim um resumo
coerente das principais idéias dos autores. Que nos desculpem os leitores ...
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Identifica

ainda

no processo

do rumor,

nivelar (to leveI), de moldar (to sharpen)

as mesmas tendências

e de assimilar (to assimilate)15

de acordo com o contexto pessoal e cultural,
formas

de comunicação

humanas,

de

presentes

não controladas

em todas as

por padrões

de

verdade pré estabelecidos.

Retomando a definição

de rumor segundo Allport (1948, p.ix), de que

este é uma proposição

específica

pessoa

usualmente

para

seguros

pessoa,

sinais

de evidência,

seguros sinais de evidência
Considera
discutindo

também

(ou tópica) de verdade, passada de
de forma

observa-se

a ênfase

o que diferencia

a dificuldade

verbal,

não

contendo

à questão

dos

o rumor de uma notícia.

de se detectarem

tais

sinais

e,

um pouco mais este aspecto, conclui que muitas vezes eles

existem intrinsecamente
de quão relativo

-----

no próprio informante,

é tentar analisar

sinais de evidências.

o que leva à conclusão

a presença dos chamados seguros

Finalmente radicaliza dizendo que a única defesa

que se tem é o ceticismo generalizado

com relação a qualquer tipo de

rumor.

Toda a análise deste autor é feita com base em fatos passados durante
a segunda guerra mundial nos EUA, o que por si só já configura
situação

propícia

para o surgimento

e disseminação

uma

de rumores, pois

como ele próprio afirma, as situações de crise são as mais favoráveis
para o surgimento

15 Estes conceitos

de rumores.

serão retomados

mais à frente.
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Comentando

ainda

personalidades
importância

sobre

públicas,

certos
afirma

dos rumores,

comodidade intelectual
informações

tipos
que

rumores

não se deve

bem como entendê-los

envolvendo
subestimar

a

apenas como uma

dos indivíduos, que deles se utilizam na falta de

mais confiáveis.

Quando eventos de grande importância
contentam

de

com a mera aceitação

ocorrem, os indivíduos

do fato.

Suas vidas

não se

são

muito

afetadas. Em suas mentes os tons emocionais do evento desencadeiam
toda sorte de fantasias e eles buscam explicações

e imaginam as mais

remotas consequências.

o

rumor se difunde em função da importância

vida das pessoas, quando as noticias

que os fatos têm para a

recebidas são incompletas

ambíguas16, ou ainda quando envolvem a incapacidade
de entendê-Ias

tem de entender

elou sucessivos.
o entendimento

de rumor é a vontade ou desejo que

e simplificar

e

dos eventos. A este esforço, Allport chama de busca do
ou da simplificação

Para concluir

de forma satisfatória

.publicado

eventos muito complicados

Através do rumor as pessoas buscam a simplificação

entendimento

psicológica

dos indivíduos

ou aceitá-Ias.

Outra importante fonte psicológica
o indivíduo

elou

(effort after meaning).

esta breve incursão pela natureza

do rumor, serão transcritos

a seguir, partes de um artigo

pelo jornal The Syracuse Post-Standard

16 Tal ambigüidade advém do fato das notícias
em versões conflitantes.

assinado

por um

não serem claras ou forem apresentadas
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professor (não identificado)

de Polítlca e Psicologia da Universidade

Syracuse. Allport (1948, p.19) cita-o

integralmente

Além de elucidar a natureza psicológica

de

no seu livro.

do rumor, o referido texto faz

parte de um conjunto de artigos publicados durante a segunda guerra,
pela chamada The Rumor Clinic, apoiada pelo governo americano, com
objetivo de reduzir e combater os chamados rumores de guerra.

o

artigo

segundo

se inicia
o qual

ocorrido

relatando

um rumor surgido

um elevado

índice

de

a guerra,

engravidamento

ilegítimo

entre as WACS, mulheres do serviço militar que serviam no

Norte da África, teria provocado o desligamento
levando

o Gen. Eisenhower

grande fonte de problemas
autor,

durante

após

fazer

representativos,
psicológicas

a

a declarar

que elas representavam

uma

e não tinham nenhum valor para ele.

defesa

aproveita

de mais de 500 delas,

o

das
caso

WACS

com

e discorre

fatos
sobre

O

e

números

as

questões

do rumor.

Diz que este rumor sobre as WACS, diferentemente
rumor, não foi interrompido

de outros tipos de

apenas com a apresentação

objetiva

dos

fatos. O problema era mais profundo, indo ao encontro das mais íntimas
emoções e baseado

em coisas que os indivíduos trazem internamente,

muitas vezes sem ter consciência
suficiente

para satisfazer

disso. A evidência

objetiva

não era

as pessoas e havia necessidade de descobri-

la no seu interior.

Durante o desenvolvimento
e como

o que

se deseja

manutenção da auto-estima,

do indivíduo,
é a estima

a sociedade impõe restrições
das

pessoas

e também

a

muitos dos mais naturais sentimentos que
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os indivíduos

apresentam

tornam-se

reconhecidos

e admitidos

vergonhosos

e difíceis

de serem

por eles mesmos. Estes sentimentos

são

reprimidos.

Esta atitude,

chamada de repressão, torna os indivíduos

reconhecerem

nos outros aquilo que lhes é reprimido.

inclinados

a

Acha-se que o

problema está nos outros e não neles mesmos. O sujeito não gosta de
admitir

que algumas

vezes é inseguro,

bitolado,

preconceituoso

egoísta. Não gosta de admitir que tem defeitos e inferioridades.
se puder apontar tais imperfeições

ou

Assim

nos outros, isto ajuda a sua auto-

estima.

Ao invés de admitir estas características
a mandá-Ias
pretende-se

tipicamente

para os compartimentos
negar sua

existência.

proibidos

Mantém-se a

suas mentes abertas para o seu uso consciente.
porão escuro no qual não é permitido
encontra

a explicação

imoralidades

da mente, com isto
sala de visitas

de

Mas todos têm o seu

entrar e é neste porão que se

de muitos dos rumores de ódios, preconceitos,

etc. Assim passa-se

"melhorando-o"

humanas tende-se

o rumor para frente,

muitas vezes

com seu "julgamento".

Da mesma forma, aqueles desejos que as pessoas têm, e dos quais
sentem

medo ou vergonha,

cuidadosamente

também

não desaparecem;

no porão e, a qualquer oportunidade

guardam-se

de "julgamento"

de outrem, eles ressurgem. A guarda destes sentimentos

proibidos

no

porão não significa que as pessoas não "desfrutem" do prazer de usálos, pelo menos em imaginação,
consciência

isto porque

de quando os estão usando.

elas nem sempre têm
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Assim,

após estas

considerações,

primeiro a se auto-conhecerem
dos porões

o artigo

convoca

os americanos

e assim proteger as WACS americanas

da mente humana e termina

dizendo

"WiII you do your

part?".

Em outro

artigo

publicado

no Boston

Sunday

Herald

(18/07/43),

também apoiado pela The Rumor Clinic e que trata de rumores sobre
minorias raciais
se um trecho

(negros, judeus, chineses, japoneses etc) encontrouque contribui
Relata

para o entendimento

desses

rumores.

difundir

tais tipos de rumores obtêm uma sensação,

pervertida,

de segurança

minorias).

Seus

cristãos,
tornam

egos

melhores,
prepotentes

que aqueles

dos mecanismos

ao aliar-se
inflam

que dão espaço

aos perseguidores

ao se

esquecendo-se

sentirem

mais

e ajudam

de certa forma
(grupos antibrancos,

mais

de que, ao assim procederem,

e ao mesmo tempo covardes

a

em atacar

se

grupos

menores e mais indefesos.

Não considerando

o objetivo destes artigos,

que

de certa forma são

utópicos e até inocentes, pois pressupõem o que se poderia denominar
de auto-terapia
acessíveis

para o povo americano,

para os não iniciados,

do problema

e, portanto,

pretendia dar a ele.

os textos trazem explicações'

abordando os aspectos psicológicos

adequadas

ao nível da abordagem

que se
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2.4 Natureza social do rumor

Observando

o fenômeno

sob o enfoque do grupo, Gluckman

(1963)

sugere que o rumor é um processo de manutenção e perpetuação de um
grupo social.

Defende a tese de que o rumor une o grupo,

primeiro;

mantendo sua moral e os seus valores e, em segundo lugar, facilitando
o controle

e regulando

as disputas

internas

e aspirações

individuais

dentro do grupo.

-~

Quanto à manutenção dos valores, a tese central deste autor, é que a
violação

de tais valores dá motivo e oportunidade

por meio da circulação

para o surgimento,

do rumor, de uma espécie de julgamento

do

infrator.

Segundo ele, todo grupo necessita criar e manter um senso de história
e de limites.

Os grupos, através da difusão dos rumores, estabelecem

suas raízes pela construção

de mitos e folclores

sistema

Os limites

de valores

atuais.

mantidos e defendidos,

que legitimam o seu

ou fronteiras

pois os indivíduos

do grupo

são

de fora do grupo, por não

conhecerem

estes folclores,

mitos, linguagens,

jargões etc, e por não

participarem

de seus rumores, tendem a ser mantidos à distância.

A

inclusão de um novo membro tem que ser feita por um ou mais membros
antigos e mediante algum tipo de ritual de iniciação,
contém

alguma

faculdade;

forma

de

humilhação

para

que geralmente

o candidato:

banho de 61eo dos novos pilotos; brincadeiras,

exemplo,

mandar o novo técnico

esquerda

no almoxarifado

trote

da

como por

buscar a chave de fenda para mão

etc. Além dessa submissão

o candidato

é
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gradualmente

apresentado

aos mitos, ao folclore

e principalmente

à

linguagem interna do grupo.

Quanto à regulação

internos,

o autor diz ser natural a

interna causada pela luta por status e prestígio

competição
membros

dos controles

e/ou facções

necessário

do grupo.

que estas lutas

Para a sobrevivência

não destruam

os valores

entre os

do grupo

é

estabelecidos,

assim os rumores tornam-se mecanismo de sanção contra aqueles que
violarem as normas de comportamento estabelecidas.

Assim, de certa forma, o rumor é um guardião das leis do grupo, mas é
também, sob outro enfoque, uma arma de batalha contra estas próprias
leis. Tais afirmações

levam a concluir

sobre as múltiplas

funções

e

naturezas dos rumores, tanto em nível do indivíduo como dos grupos.

Ao invés de considerarmos

o rumor apenas como uma prerrogativa

do

indivíduo ou um sistema de controle do grupo, melhor será considerá-lo
como um processo interativo
tal

processo

particularmente

será

afetado

indivíduos/grupos,
e afetará

nas organizações

levando em conta que

o ambiente

social

onde

atue,

onde exista uma estrutura de poder e

restrições totalmente formalizada e estabelecida.
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2.5 Classificação dos rumores

Os rumores
primeira

podem ser classificados,

apresentada

por Allport

que leva em conta a natureza
que proponho,
Abraham

enfocando

H. Maslow

(1948) e ampliada
psicossocial

os fatores

e desenvolvidos

livro Motivação e Liderança.

basicamente,

de duas formas:

por Mishra (1990),

dos rumores,

motivacionais
por

a

McGregor

e uma outra

identificados
(1973)

por

em seu
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2.5.1 Rumores segundo sua natureza psicossocial

Tratando

dos rumores de guerra Allport

(1948, p.13) os classifica

em

três grandes grupos a saber:

1- Rumores desagregadores
aqueles

que

agressividade

dividem

ou separatistas

grupos

e

(wedge - drivers),

destroem

lealdades,

e podem causar danos pessoais

que são

despertam

ou nos grupos

onde

circulam, por exemplo nas empresas.

2- Rumores terroristas
são os que

ou amedrontadores

provocam ansiedade,

(fear or bogie rumors),que

insegurança

e medo nas pessoas.

Muitas vezes são danosos para os objetivos da empresa uma vez que
podem fomentar reações indevidas ou descabidas.

Exemplos deles são

aqueles sobre possíveis demissões ou mudanças de qualquer espécie.

3-

Rumores

fulfillment

esperançosos

rumors)

das pessoas.

ou

são aqueles

sonhadores

dreams

que expressam desejos

São os mais positivos,

estimular a criatividade

(Pipe

or

wish

e esperanças

pois podem ajudar

na moral,

e achar soluções para problemas do grupo.

Com relação a estes últimos o autor aponta um fenômeno a que chama
degoal
longa

gradiente
espera

assunto.

de

effect que nada mais é do que o rumor surgido
acontecimentos

ou

notícias

sobre

por

determinado
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Mishra (1990) acrescenta,

sob o título de Homestretchers

rumors

ou

rumores da "reta final", o que Allport (1948) define apenas como uma
peculiaridade

dos rumores esperançosos.

Concordo parcialmente
de determinados
a expectativa
motivador

rumores, mas não só dos esperançosos.

da reta-final

de

todos

desenvolverem
ciúmes,

com Allport, pois trata-se de uma característica

ou da longa espera por notícias

tipos

de

ou se acirrarem

inveja, competição,

Entendo que

rumores,
nestes

pode ser

principalmente

períodos

por

sentimentos

se

como

"caça às bruxas ou a bodes expiatórios"

etc.

Outra questão relevante com respeito à classificação
coloca Mishra, quando faz uma pré-classificação
expor a classificação

dos mesmos nos

dos rumores, antes de

proposta por Allport.

Assim segundo Mishra os rumores seriam agrupados primeiramente
espontâneos

e premeditados.

períodos

estresse,

tendem

de

a desaparecer

Segundo ele os primeiros

ansiedade,

surgem em

repressão,

etc.

e

tão logo cessem as causas que lhes deram

origem. Os rumores premeditados
com propósitos

desconfiança,

em

maquiavélicos,

obviamente são aqueles "plantados"

particularmente

em ambientes

de alta

competitividade.

Em se tratando de ambientes empresariais,
com Mishra e a sua pré-classificação.

somos levados a concordar
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Portanto, resumindo tem-se os rumores espontâneos
podendo ambos serem dos tipos amedrontadores,
esperançosos.

e premeditados,
desagregadores

e
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2.5.2 Rumores segundo sua natureza motivacional

Não existirá rumor se o assunto por ele tratado não for de interesse do
indivíduo ou grupo de indivíduos.

Apesar

de tênue,

pode-se

enfoque do indivíduo

estabelecer

uma linha

divisória

entre

o

e o enfoque do grupo ou grupos de referência

existentes dentro das organizações.

Em ambos os casos a temática dos rumores terá como objetivo básico e
central

responder

eventos

(ou

buscar

respostas)

ou explicar

de interesse,

desses

indivíduos

ou grupos

integrantes
mais

das organizações,

amplo,

isto

é,

questões

ou

de indivíduos

sendo o termo tomado em seu sentido

interesses

fisiológicos,

psicológicos

e

psicossociais.

A proposta

desta

parte do trabalho

suscetfveis

de gerar rumores,

é elaborar

uma lista

isto é, aqueles assuntos

interesse que despertam nos membros da organização,

que, dado o

se tornam alvos

prioritários

da ação da rádio peão. Como não se pretende,

condições

para

importante

com tal

conceituarmos

classificação,
contribuir

exaurir

propiciando

listagem

teoricamente

o

os

de temas

temas

entendimento

e nem há

possíveis,
sobre

é
tal

assim a cada leitor ou futuro estudante poder

e enriquecer tal listagem.

Para isto será utilizado
desenvolvido
(1973, p.8-10).

o conceito

por Abraham

Maslow

de hierarquia
e apresentados

das necessidades
por

McGregor
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Segundo
que

ele, sendo o homem um animal que tem necessidades,

uma delas

processo

é satisfeita

logo

surge

outra

em seu

não tem fim e é contínuo desde o nascimento

assim

lugar.

Esse

até a morte do

indivíduo.

McGregor

classifica

numa hierarquia

as necessidades

de importância.

humanas

Em nível inferior,

quando contrariadas,

estão as necessidades

as de alimentação,

descanso,

elementos

da

contra

perigo,

o

erroneamente,
segurança.

natureza,
a

menos que se encontre
temer uma privação
comportamento
emprego

e as chamadas
ameaça,

as

ou

o indivíduo

abrigo,

arbitrária.

que desperta

necessidades

que

não sente

indica

incerta

necessidades

de proteção

favoritismo
são

falta

com relação

de segurança,

à estabilidade

fatores

motivadores

dar e receber

amizade

Quando

necessidades·

sociais

do

e

de

são

comportamento
organização.

proteção,

se manifesta

sufocadas

de

relacionar-se,

por seus companheiros,

necessidades

de

em todos os níveis.

enquadrar-se,

homem,

o

e a polftica

ser benquisto
as

a

em que passa a

ou discriminação

sociais:

de

da administração,

nas relações de trabalho

vêm as necessidades

os

pessoas,

como necessidades

de dependência

poderosos

contra

de proteção

Algumas

Os atos arbitrários
dúvidas

aqui incluídas

proteção

privações.

numa relação

administrativa

A seguir,

exercício,

seriadas

porém proeminentes

fisiológicas,

se referem a essas necessidades
Entretanto,

em escalas

e amor.

talvez

suas

pela

organização,

seu

de maneira a prejudicar

os objetivos

desta
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Acima das necessidades

sociais,

vêm as necessidades

egocêntricas

que compreendem:
". Aquelas

relacionadas

autoconfiança,

de

a auto-estima

com

independência,

- necessidades

realização,

de

e

competência

conhecimentos.
• Aquelas

com a própria

relacionadas

de posição

social,

aprovação,

das

necessidades

reputação

apreciação

e

- necessidades

merecido

respeito

de

seu próximo.
Ao

inverso

o indivíduo

satisfeitas;
necessidades,
importantes

Finalmente,

cada

inferiores,

procura
vez

essas

indefinidamente

topo

da

hierarquia

potencialidades

autodesenvolvimento,
As frustrações

essas

se tornam

necessidades

humanas,

para e/e ".

no

suas

satisfazer

em

das

encontram-se as necessidades de auto-realização,
valer

raramente

que

à medida

mais,

são

latentes,

onde o indivíduo faz

de

continuar

seu

de ser criador no mais lato sentido desse termo.

que a maioria

das pessoas

sofre com

relação

às

necessidades de nível inferior determina uma dispersão de energia na
luta para satisfazer

aquelas necessidades

enquanto que as de auto-

realização permanecem adormecidas.

Assim, numa tentativa
necessidades

de simplificação

apontadas

necessidades fisiológicas,
psicossociais,
realização.

abrangendo

por

didática,

McGregor

em

serão agrupadas as
dois

grupos:

as

tal qual definidas por ele, e as necessidades
as sociais,

as do ego

e as de auto-
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Vale lembrar que a fronteira
rígida,

entre o fisiológico

e o psicossocial

uma vez que esses aspectos são, na verdade,

dependem,
indivíduo

entre outros fatores,
na empresa.

concretamente,
alimentação;

para

das condições

Por exemplo,
um

faxineiro,

de

relativos,

sócio-econômicas

a demissão
falta

não é

pode

pois
do

representar,

dinheiro

e

para um gerente, nesse caso, pode prevalecer

até

de

muito mais

o aspecto simbólico da perda do emprego.

Na página seguinte
que são típicos

será apresentada

fomentadores

do indivíduo e do grupo.

uma classificação

de rumores, separando-os

dos assuntos
sob a óptica
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Aspectos

fisiológicos

Enfoque do indivíduo

Enfoque do grupo

• perda do emprego

• desagregação

• mudanças no ambiente físico de

• mudanças no ambiente físico de trabalho

trabalho

do grupo

• mudanças na forma de fazer o trabalho

• mudanças na forma de fazer o trabalho
• redução/aumento

da remuneração

• chegada/saída

de membro(s) do grupo

pelo

trabalho
• perdas ou ganhos de beneficios
• melhoria ou deterioração

dos serviços

prestados pela empresa

Aspectos psicossociais

Enfoque do indivíduo

Enfoque do grupo

• mudanças de chefialliderança

• mudanças de chefiasllideranças

• relacionamento

chefe/subordinado

• crise de autoridade/lideranças

• relacionamento

entre pares

• desajustes comportamentais
membros ou lideranças

• disputas internas
• tensão/descontração

excessivas

• falta ou excesso de autoridade da(s)
chefia(s)
• incompetência

• disputas de poder e espaço com outros
grupos na organização
• perda ou aquisição de atribuições/fun-

da(s) chefias

• falta de reconhecimento
• alteração de

de

status, posição hierárquica

ções
• ameaças a valores e crenças do grupo
• alteração de
nização

status, posição na orga-
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CAPíTULO

3 - A RÁDIO

PEÃO
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3.1 Introdução ao estudo da rádio peão

Rádio peão, como foi definida

anteriormente,

é um mecanismo

real,

utilizado pelas pessoas de um grupo social, no caso as empresas, para
fazer

circular

importantes

informações

mesmas pessoas

consideram

para suas necessidades.

Assim, da própria
informações

que estas

definição,

pode-se depreender

de todo tipo e o enfoque principal,

que nela circulam

como acredita-se

deixado claro, será a circulação de rumores e boatos.

ter
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3.2 Características

gerais

A rádio peão está presente

em todas as organizações,

estrutura

formal ou permanente,

gerentes

e sequer dos funcionários,

dentro dos níveis hierárquicos

não possui

não está sob controle ou direção dos
move-se em todos

da organização

os sentidos

e praticamente

todos os

membros da organização dela participam.

Além disso, ela não se restringe aos limites físicos da organização.
invade

os clubes,

transportes

associações,

etc, frequentados

Diariamente
utilizados

igrejas,

ela inicia

bares,

reuniões,

ou utilizados peles funcionários.

suas atividades

para transporte

s\indicatos,

Ela

nos ônibus,

dos funcionários

trens

e veículos

para o trabalho.

Continua

sua ação nas reuniões, coffee breaks, ao redor dos bebedouros d'água,
nos corredores,

elevadores,

cantinas, biblioteca,

filas de banco, enfim

em todos os lugares da empresa onde, por algum motivo, as pessoas
possam se encontrar e interagir.

Terminado o expediente

da empresa, a rádio peão não pára,

pode até se intensificar,

ela vai para os happy hours, para os clubes de

ginástica,
aniversários,

igrejas,

reuniões

sociais,

churrascos,

sua ação

festinhas

e até para as salas de TV e reuniões familiares

de

nas casas

dos funcionários.

Além disso, ela também é onipresente,
estão tranquilamente
filhos,

trabalhando,

sogras etc.) estão agindo

pois, enquanto os empregados

seus "agentes

externos"

nos cabeleireiros,

shoping

(esposas,
centers,
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clubes,

supermercados,

em frente

aos colégios,

nas filas de bancos

etc.

Tais afirmações

são encontradas

pela totalidade

e, de certa forma,

dos autores consultados.

É sem dúvida um mecanismo "diabólico"
final

do filme

compartilhadas

The grapevine

"That nebulous,

all-seeing,

Outra característica

(Anexo)

all-knowing

fundamental

diz respeito à sua eficiência,

como disse o supervisor,

ou como disse

Mishra

ao

(1990),

network of truth".

é a apontada por Shibutani

isto é, a rádio peão é infalfvel,

e

(1966)

responde a

todas as dúvidas surgidas sobre determinado assunto de interesse.

Explorando

melhor esta afirmação,

mecanismo

de funcionamento

informações
interesse,

consistentes

encontra-se

da rádio

e confiáveis

peão,

por trás dela todo o
isto

é,

sobre determinado

na falta

de

assunto

de

por exemplo, o índice de reajuste do salário na data base, as

pessoas começam a interagir

e buscar resposta e uma vez iniciado não

demora nada para o surgimento de um índice, com precisão de até duas
casas

decimais,

que segundo

empresa e aceito pelo sindicato.

a rádio

peão

será

o adotado

pela

O pior de tudo é que, em boa parte

das vezes, aquilo é verdade (vide item 5.4.4).

Neste ponto entra a outra parte do mecanismo, que torna a rádio peão
imbatível com relação à cadeia formal de comunicação da organização.

Por ser totalmente
e externos

informal, ter penetração em todos os níveis internos

da organização

e ser ágil, a rádio peão é sempre mais
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eficiente

gue os canais

dependem

de

procedimentos

uma

formais

cadeia

burocráticos

aos funcionários.

de informação

hierárquica

e

da empresa,

toda

uma

que

série

de

para promoverem a divulgação das notícias

Antes mesmo de preparada

a nota do comunicado,

boa parte da comunidade já esta sabendo do novo nível salarial,

para

desespero e agonia da maioria dos chefes.

Finalmente,

a

última

indestrutibilidade,

geral

e gerentes,

peão é indestrutível,

George

respeito

como apontam vários

a menos que se consiga

trabalho onde não haja interação entre
pretendia

diz

à

sua

isto é, mesmo contra o desejo e a vontade de boa

parte dos supervisores
rádio

característica

Orwell

na sociedade

autores,

a

uma forma de

as pessoas como, por exemplo,
utópica

por ele descrita

no

romance Nlneteen eighty-four.

Mishra (1990) constroe uma frase brilhante dizendo que a rádio peão é
tão diffcil
atacada

de se matar guanto a mítica serpente de vidro. gue guando
se parte

em muitos

pedaços.

transformando

cada

pedaço

numa nova serpente.17

17

n •••
It is as hard to kill as the mythical glass snake, that, whem struck,
fragments
and grew a new snake out of each ptece". (Mishra. 1990)

broke

itself

into
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3.3

Processo de difusão das mensagens

Allport

(1948)

da divulgação
importância

descreve duas condições

que controlam

a intensidade

do rumor e portanto o grau de atividade da rádio peão: a
do assunto

para os interlocutores

e a ambigüidade

dos

fatos.

Ele os relaciona por meio da seguinte fórmula:

R= i x a

onde:
R representa a intensidade

do rumor,

representa a importância do assunto para as pessoas, e
a representa a ambigüidade dos fatos associados ao rumor.

De acordo
variará

com este autor,

a quantidade

em função do produto (conceito

do assunto
significa

e a ambigüidade

que assuntos

entendidos

algébrico)

dos fatos

sem importância

de rumor em circulação,
entre a importância

a ele relacionados.

O que

ou que estejam devidamente

ou explicados não darão origem a nenhuma forma de rumor,

ou ação da rádio peão.

Uma outra leitura

desta fórmula

além da ambigüidade
informações
omissões

confiáveis
dos

nos permitirá

dizer que o termo

dos fatos, pode e deve representar

a,

a falta de

sobre o assunto, ou de outro modo, falhas ou

canais

formais

de

comunicações,

se trouxermos

o

assunto para o nosso campo de trabalho, as empresas.

Allport

(1948, p.43) generaliza

colocado

em movimento

a sua fórmula dizendo que o rumor é

e continua

sua trajetória

num meio social
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homogêneo, devido aos fortes interesses
sua transmissão.

A poderosa influência

os rumores em agentes
dando sentido
relação

aos interesses

tais

rumores

emocional coletivo.

envolvidos

na

desses interesses transformam

de racionalização:

entre os interesses

descrever

dos indivíduos

emocionais

explicando,
envolvidos.

justificando

e

Muitas vezes a

e os rumores é tão íntima Que se pode

como resultado

da projeção

de um estado
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3.4

Processo de transformação

Será analisado

das mensagens

agora o processo de transformação

ou distorção

por

onde passam os assuntos no trajeto de sua difusão pela rádio peão.

Segundo

Allport,

porém detalhes

o tema central
importantes

do rumor é resistente

a mudanças,

e necessários para o bom entendimento

fato são muitas vezes omitidos, ou atenuados, principalmente
da cadeia, que ele chama de levelling (ou nivelamento);

do

no início

outrossim,

os

detalhes mais dramáticos da situação são exagerados a cada passo do
trajeto num processo complementar ao anterior, denominado sharpening
(ou aguçamento).

a última fase, ou a fase da essimitetton,

Finalmente,

onde o tema, agora com seus detalhes
pontos dramáticos
tornar-se

devidamente

nivelados e seus

aguçados, é trabalhado

cada vez mais coerente,

forma que atenda às expectativas

devidamente

plausível

no sentido de

e bem acabado,

de tal

e necessidades da comunidade que o

gerou.

Mishra (1990) fornece alguns outros fatores que podem afetar a difusão
dos assuntos pela rádio peão; assim,
maior

quanto

empresas

maior

for

a

mal gerenciadas

a ação

homogeneidade
e em situações

da rádio peão será tanto
e
de

a padronização
crises,

de

mudanças,

ameaças e incertezas.

Como

pode-se

favorecer

o

organização.

observar,

surgimento

são
e

a

os

fatores

propagação

ambientais
de

rumores

que

podem

dentro

da
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Outro aspecto da difusão

das informações

pelas quais .elas se propagam

dentro das organizações,

cadeias ou redes de comunicações,
artigo Management

communication

baseada neste artigo,

são as diversas

como explica

ou seja, as

Davis (1953) no seu

and the grapevine. A figura abaixo,

nos permite uma melhor visualização

de cadeias de comunicações

Tipo 1: © ~

© .~

Tipo 2:

©

maneiras

dos tipos

informais apontadas pelo autor.

© ~

© ~ © ~ ©

l'

©~©~©
~

©
Tipo 3:

© ~

© ~

© ~ ""©~
© ~©

Tipo 4:

© ~

~ ©""
© ~

© ~

©

®

®

©
®

© ~

© ~ ©
~

© ~ ©~
© ~©

© ~ ©

~ ©
"" ~ ©

Figura 1- Tipos de cadeias de comunicações informais.

Ainda segundo

Davis (1953), enquanto

formais são perfeitamente
meio de procedimentos
mais flexíveis
figura 1.

as cadeias das comunicações

determinadas

pela direção da empresa por

formais, as da rádio peão, como se vê, são bem

e informais

e podem

tomar as formas

mostradas

na
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A seguir faremos uma breve descrição

Tipo 1 - Cadeia simples,

(the single-strand

que fala para "C" ... , esta é a forma
pessoas

falam

experimento)

da

rádio

de mostrar

dos tipos mencionados:

peão,

pois

a distorção

chain).

normalmente

"A"

fala para

lembrada

é a forma

"S"

quando as

da brincadeira

de um fato quando

(ou

submetido

a

esta forma de transmissão.

Tipo

2 - A fofoca,

(the gossip

chain).

"Ali

conta

para

todos

a

"novidade" .

Tipo

3

-

Cadeia

aleatoriamente
"Y" e "Z".

para

porém atingindo

ramificada

"A"

fala

que da mesma forma falam para

"S",

(cluster chain). É semelhante

em ambientes

A afirmação

empresariais,

importante,

ambientais
a

e com base em observações

afirma que o tipo mais comum é

(cluster chain).

do autor é genérica

as condições

a anterior,

a todos os membros da organização.

o da cadeia ramificada

influência

e não leva em conta o tipo do rumor,

em que foram
do

próprio

analisados

observador

e talvez,
no

o mais

resultado

das

realizadas.

Considerando
assunto,

e "H",

probabilitychain).

Davis, após estas considerações

realizadas

pesquisas

"E"

(the

Neste caso alguns podem ficar de fora.

Tipo 4 - Cadeia

o próprio

aleatória

o enfoque

pode-se

pragmático

questionar

se tais

do texto,
modelos

e a complexidade

do

não são possibilidades

48

teóricas

que dependam

existentes

do tipo de rumor; das condições

e da metodologia

informações

esclarecedoras

de observação adotada. Davis não fornece
sobre tais questões.

Assim com base na experiência
aconselha-se
modelos

pessoal

no caso de uma pesquisa

teóricos

apenas

ambientais

e à luz da teoria discutida,
mais detalhada,

como referência

e analisar

tomar estes
caso

a caso,

levando em conta o tipo de rumor e o contexto ambiental, até mesmo no
seu aspecto ffsico, pois, a exemplo do CPqD, onde se fez a discussão
em grupo, o fato do Centro de Pesquisas ter os seus departamentos
distribuídos

por diversos prédios isolados afeta o fluxo de difusão dos

rumores (vide item 5.4.5).
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3.5

Papel dos indivíduos na difusão dos rumores·

Davis (1953), no mesmo artigo citado anteriormente,

define a existência

de dois tipos básicos de agentes de difusão dos rumores dentro das
organizações.
individuaIs

São

os

e os outros

passivos

ou passive

lndlvíduos

chamados

de

por ele denominados

receivers.

invariably

agentes

Menciona

communications

ligação

de simples

também

isolates

ou

ou

liaison
ouvintes

a existência

de

permanentemente

isolados.

Complementa,
dinâmicas,

dizendo que estas funções (de ligação e de ouvinte) são

isto é, não são exercidas permanentemente

pelas mesmas

pessoas, exceto o "grupo dos isolados".

Este autor é seguido por muitos outros autores consultados,

entre eles

Mishra (1990).

Na pequena experiência

prática que precedeu este trabalho

obtivemos

enriquecedor

um resultado

(cap. 5).

para o assunto; foi identificado

. pelo grupo dois tipos de agentes de ligação (usando a denominação de
Davis):
através

os "Sérgio
das

conseguiram

Chapellin"

figuras
de

forma

meramente transmitem
transmitirem-no

desses,
muito

dois

Casoy".

conhecidos

precisa,

suas

identificar

opiniões

e

Assim o grupo,

repórteres

os rumores, os "Chapellin",

adicionam

rumores, os "Casoy".

e os "Boris

os

da

TV,

agentes

que

e aqueles que, ao

comentários

a

esses
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À

luz

da

concordar

teoria

discutida

plenamente

principalmente

por

com estas classificações

Allport,

fica

racionais

difícil

e lineares,

quando se trata de um assunto tão humano e complexo como é o rumor.

Tende-se assim, como na questão dos tipos de cadeia de transmissão
dos rumores, entendê-Ias
ocorrência

depende

como hipóteses teóricas

de outros

fatores,

tais

cuja verificação

como: tipo

do

ou

rumor,

situação ambiental etc, enfim, do contexto de cada caso.

Porém existem evidências,

apontadas por Davis, Mishra

existência

de um grupo de pessoas mais propensas

na organização

disseminação

da
à

dos rumores.

Por outro lado, não concordamos
Davis, mesmo considerando

com os "isolados",

temporário,

pois a experiência

dentro

um ambiente

implica necessariamente

apontados

por

a possfvel e dinâmica troca de papéis, a

menos que se trate de caso de isolamento patológico

de

e Allport,

e mesmo assim

mostra que não existe alguém tão alheio

empresarial,
em interações,

pois

o trabalho

empresarial,

e havendo interações,

haverá

rumores circulando.

o criticável
os diferentes

em Davis, do nosso ponto de vista, é que ele não distingue
conteúdos que circulam pela sua grapevine,

uma vez que

trata igualmente da circulação de informações do dia-a-dia da empresa,
como a ocorrência
provocados
empresa.

de problemas na produção, e os rumores, como os

pela lista de convidados

para a festinha do presidente

da

51

Assim, depois de tudo que foi dito, pode-se chegar à conclusão de que
os papéis

podem

até ser

aqueles

apontados

por

Davis.

Porém o

mecanismo que determina o papel de cada indivíduo ainda é a fórmula
de Allport,

isto é, se um determinado

"Sérgio Chapellin",

indivíduo vai assumir o papel de

"Boris Casoy" ou simplesmente

de ouvinte passivo,

dependerá do grau de seu interesse para com o assunto, bem como do
volume
vale

e da qualidade

observar

abordados

que

interesse

anteriormente,

suas mentes.

de informação

que disponha

refere-se

inclusive

a

todos

aqueles guardados

sobre o mesmo;
aqueles

fatores

nos porões de
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3.6 Onde há fumaça há fogo?

o dito

popular,

título desse tópico, é suficientemente

que está se falando
existentes

Allport

inicia

este assunto

definição

rumor

somados

e os
a

condensação

em última análise,
modificações,

rumores
Allport,

e

de

rumor carrega

com base na

leveling,

conceitos

e convencionalização,

qualquer

Davis,

75 a 95% das informações

mencionado

num rumor?

sharpenig

como:

vê,

a

de notícias

de

deve ser

e precaução.

normais nas empresas,

das grapevines são corretas.

à

pergunta

anteriores,
que

exagero,

em si uma dose elevada

diz que em situações

resposta

em tópicos

e

ou seja, para Allport

que, mesmo tendo em si um "grão de verdade",

citando

se

do tipo: Um rumor nunca

afirmativamente

conceitos

adjetivos

tomado sempre com ressalva

Já Mishra,

perguntas

são por ele respondidas
de

eeslmlletton,
elaboração,

fazendo

ou do grau de verdade

pela rádio peão.

Não devemos nunca acreditar

Estas perguntas

Como

da credibilidade

nos rumores que circulam

é verdadeiro?

sua

da questão

claro para mostrar

circulam

é

complexa.

Como

já

foi

Davis parece pecar por não separar
pela

por tudo que ele mesmo estudou,

rádio

peão;

por

outro

lado

tem muitas razões para fazer

suas afirmações.

Considerando-se
Communications

as situações
(Anexo),

mostradas
cujos

fatos

nos filmes

The grapevine

desencadeadores

foram

e
na
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realidade

índices18,

tende-se

assim

polêmica

não

a

discussões

perigosas

para os empregados

a. concordar

tem

fim

a respeito

do ambiente

muito interesse

em se determinar

mensagens

confiáveis

Assim, concluindo,

necessidades

aquele assunto,

chegando

para empresa

a

e verdade

empresarial

porém, assume-se

o grau de veracidade
muito

mais

de necessidades

do conteúdo

importante
latentes

que não há

é perceber
ou de falta de

sobre tais assuntos.

achamos que

fato de que tal assunto
regra,

acabaríamos

de verdade

em circulação;

nesses conteúdos. a expressão
informações

pois,

mas mesmo

e assim por diante.

Para o contexto

das

com Allport,

·0

encontra-se

não atendidas

ou melhor dizendo,

que deve interessar
em evidência,
elou

falta

ao gerente

significando,

de informações

onde há fumaça,

é o

via de
sobre

há ... realmente ...

fogo!

18 Os trechos truncados de conversação ouvidos pela secretária no filme The Grapevine e
a chegada dos caixotes com as novas máquinas no filme Communications.
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3.7 A rádio peão e as novas tecnologias

Buli

(1993),

algumas

em seu

experiências

chamadas

redes

(Internet,

artigo

públicas

UseNet,

através

empresas

em mais de 35 países.

políticas

dessas

BitNet)

Segundo

usuários,

the grapevine,

de pessoas

de computadores

profissionais.

sua desatualizada

it through

e depoimentos

Jenet, Uknet,

informações

Heard

que se utilizam

os quase

NET

currículos

e

milhões

de

sete

redes podem hoje acessar

cerca de 40.000

E, como ele diz, diferentemente

rival, esta grapevine

não tem barreiras

da

empresariais,

e de nacionalidade.

Este é um bom exemplo do que se está falando.
circuitos,

existem ainda, nas empresas

CompanyJ19

dezenas

informações

tais como os correios

trabalho

em grupos

de

recursos

(groupware

Além desses poderosos

modernas

de

ou informatizadas

transmissão

eletrônicos

(mail);

ou work group

e

computing);

e

as

a estes mesmos sistemas

a

de multimídia

que adicionam

capacidade

de

tradicionais

Bush (1991),

armazenar

de

o vídeo-

tecnologias

circular,

de

os softwares

(apenas voz ou as vídeo-conferências)

fazer

(lT

recepção

fone, as tele-conferências

discute

das

ou os conhecidos

para trocarem

ele,

relata

e recuperar,

não

só

os

textos mas também imagens e a própria voz.

em seu artigo Communications

as mudanças

organizacionais

in a 'network'

e principalmente

organization,
as mudanças

19 IT Company: Empresa que trabalha ou adota modernas tecnologias
da informação.
Estas empresas são mais que simples empresas informatizadas,
o próprio trabalho e
suas
estruturas
são adaptadas
a tais
tecnologias.
Geralmente
são empresas
pertencentes ainda a indústria da computação e telecomunicações,
mas o modelo tende
a se alastrar pelos demais campos empresariais.
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nas comunicações

internas

e externas

da empresa,

com o advento

em Video as a tecnology

for informal

communications

dessas tecnologias.

Fish (1993),

analisa uma experiência

realizada

no Bellcore20,

sistema de vídeofone foram pesquisados
artigo é relacionado
comparações
interações

pessoais

durante um mês. O objetivo do

com as comunicações

de comportamento,

onde usuários de um

informais,

no que tange às

atitudes e reações dos indivíduos

e nas interações

nas

pelo novo sistema denominado

Cruiser.

Em um outro
broadens

artigo,

de autoria

de Arnum

(1993)

Electronic

its horizons há um relato de um acontecimento

bem peculiar

dos novos tempos. Numa reunião de discussão de orçamento,
todos com seus lap-tops
equipamento

do relator

wire-less21

ligados e interligados,

mail

estavam

quando no

do caso, Sr. Glenn, soa o bip anunciando

chegada de mais uma mensagem na sua caixa de correio eletrônico.

a
Ao

acessá-Ia, verifica tratar-se de uma mensagem do seu chefe que estava
sentado à sua frente, e dizia: "peça mais dinheiro".

Parece o fim do conhecido (as vezes romântico) "bilhetinho

por debaixo

da mesa", não?

20 BELLCORE
Parte do antigo BELLABS
- BELL LABORATORlES,
desmembrado
do
mesmo devido a desrregulação
das telecomunicações
americanas.
É uma organização
de pesquisas
em telecomunicações,
mantida
pelo consórcio
das 7 Bell's,
ou as
operadoras regionais americanas. O BELLABS pertence ainda a A T& T.
21 Lap-top wire-Iess é uma nova tecnologia de micro de mão que trabalha sem conexão
ffsica com a rede de computadores,
usa transmissão
por alta frequência
ou infravermelho, no caso trata-se de um exemplo da LOTUS.
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Enfim, vários outros artigos tratam da chegada e dos impactos dessas
tecnologias

na organização.

Mas

raros

diretamente

a questão das comunicações

são aqueles
informais,

que

abordam

em particular

da

rádio peão.

Como não pretendemos explorar neste trabalho todas as possibilidades
que essas tecnologias

trazem para o ambiente empresarial,

trataremos

das seguintes questões:

• Do lado das comunicações
agilização

muito

comunicados
diretos

grande

formais,

na

tais

difusão

sistemas

de

mensagens,

da empresa para os empregados

na rádio

provavelmente

peão, pois diminuindo-se

aumentado

maior facilidade

o volume

permitem

uma

notícias

e

e isto terá reflexos

o tempo de difusão

dessas

informações,

e

dada a

de gerá-Ias, estaremos agindo na componente "i" da

fórmula de Allport

para difusão dos rumores, portanto

diminuindo

a

intensidade da rádio peão.

• Olhada a questão pelo ângulo da própria rádio peão, tais tecnologias
poderão· tornar-se
aumentando

poderosas

e facilitando

eletronicamente

ferramentas

as interações

a seu serviço,isto
entre

agora

e sem barreiras de tempo e espaço.

Como se vê, o impacto das novas tecnologias22
de diminuir

as pessoas,

é,

um pouco a desvantagem
isto poderá

significar

poderá ser no sentido

dos canais formais,

também um novo

22 Este assunto foi tratado pelo grupo conforme item 5.4.6.

mas para

mecanismo

de
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difusão de rumores para dentro e para fora das organizações.
de um belo assunto para ulteriores

estudos.

Trata-se
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3.8 A "rede peão"

Dada

a

importância

deste

poderíamos deixar de destacá-lo

aspecto

para

as

organizações,

não

num item especffico.

Como o título indica, trata-se da ação da rádio peão entre empresas, ou
melhor dizendo da "rede" formada por duas ou mais rádios peões.

A primeira característica
que diferentemente

dessa rede é apontada por Buli (1993) que diz

da sua atuação

interna,

onde cerca de 80% dos

assuntos dizem respeito aos indivíduos e 20% assuntos da empresa, na
"rede peão" estes números se invertem.

A crônica

e das disputas

entre empresas,

está repleta de casos de rumores e das consequências

desses rumores

sobre

dos escândalos

falências;

financeiros

assinaturas

financeiros;

queda

"vazamentos"

de informações/segredos

Aprofundando-nos
dizer

que,

(importância)

tal

ou

ou

ascensão

perdas
de

de

contratos;

executivos

e

"rombos"

governantes;

importantes etc.

um pouco nos mecanismos desses rumores, pode-se
qual

nos

rumores

internos,

e busca por Informações

os

(resolução

fatores

interesse

das ambigüidades)

se fazem presentes, com ênfase porém nos aspectos corporativos

e dos

negócios em si.

A experiência mostrai que nos rumores entre empresas é característica
comum a manipulação

das informações

com objetivos

de obtenção de
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lucros rápidos; vantagens

competitivas;

destruição

de concorrentes

e

até mesmos a espionagem industrial.

Os indivíduos também se utilizam da rede peão por interesses pessoais

status,

de lucros,

oportunidades

renome dentro do mercado,

a procura

por novas

de cargos e melhores salários ea troca de informações

técnicas e operacionais.

Como já foi

visto

computadores
pertencentes

no item sobre

surgem

como

a diferentes

mecanismo

de interação

organizações.

pessoas

Mas além do computador,

dessas

pessoas.

Somando ao que se poderia chamar de "telemeios"

não se

citar

os

congressos

externos, feiras e exposições,
todas

as

oportunidades

meio

e

de

o

comunicação

de

o melhor

das

de

ainda

deixar

ser

as redes

telefone

pode

deve

novas tecnologias,

seminários,

treinamentos

clubes sociais, reuniões setoriais,

que

permitam

o encontro

enfim

e a troca

de

informações entre as pessoas.

Nestes

eventos,

objetivos)
índices

quer

sejam

ou não (interesses

são percebidos

por

motivos

subjetivos),

e interpretados

premeditados
informações

("fulano

tempo todo" ou "fulano nem cumprimentou

(interesses

são trocadas,

falou com sicrano

sicrano"

o

etc) e os rumores

partem ...

Principalmente

nos eventos públicos,

significativa:

quanto

política

dos

protagonistas,

índices.

Exemplificando:

Presidente

a influência

mais importante

da' República

ou maior a posição

mais significativos

o abraço

fraterno

é interpretado

dos índices é mais

são

recebido

social

os efeitos
em público

pelos observadores

ou
dos
do

da cena
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como prestígio

e poder de quem o recebeu. O mesmo abraço recebido

de um colega de trabalho

ou até mesmo de um chefe de seção nada

mais é do que uma simples demonstração de amlzade.

O uso consciente

do poder

dos índices

é um fator

subliminar

de

inserção ou exclusão de indivíduos nos grupos de poder, o que, aliás, é
muito

utilizado

por aqueles

que ocupam

posições

de destaque

na

sociedade e nas organizações.

Além de não dispor de informações
cientificamente

das afirmações

que possam confirmar ou discordar

acima, não é objetivo

deste trabalho

esgotar este ou quaisquer

dos outros aspectos aqui tratados.

evidências

apontam o conhecimento

e a experiência

problema estudado como fundamental
até mesmo para a sua sobrevivência,
competitivo

em que estas organizações

Mas as

deste aspecto do

para a saúde das organizações
num ambiente
estão inseridas.

e

cada vez mais
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3.9 Mitos,. lendas e a rádio peão

Este assunto já surgiu em outros itens deste trabalho, porém sempre de
forma superficial
é de assim
condizente

ou circunstancial.

propiciar

O objetivo de destacá-lo

uma abordagem

com a importância

que tem

um pouco

neste item

mais profunda

e

para as empresas, a criação

dos mitos, histórias mitológicas e as lendas.

Allport (1948) enfatiza este aspecto dizendo que através da repetição
de velhas

histórias

contadas

assim apresentados

Nas organizações

e recontadas,

aos valores e crenças do grupo social.

o fenômeno

é o mesmo. É por meio da criação

desses mitos e lendas envolvendo
fundadores,

os novos membros são

que se perpetuam

pessoas, geralmente as figuras dos
os pressupostos

básicos

de Schein

(1986).

O fenômeno da criação de mitos e lendas é segundo Allport (1948) um
processo
fictfcios

de criação
de interesse

e recriação

de determinados

eventos

reais ou

do grupo ou de seus líderes com interesse

de

assim perpetuarem seus valores e crenças.

Valores

como:

trabalho

duro;

aparentemente

intransponíveis;

exemplos

temas

empresas.

de

de

não

desistir

frente

a

obstáculos

defender a empresa antes de tudo, são

lendas

e mitos

desenvolvidos

dentro

de
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Na antiga

Companhia

Telefônica

Brasileira

(CTB),

prevaleceu

por

muitos anos e creio que ainda existam alguns espécimes de um estilo
de gerentes cujos perfis eram muito semelhantes
principais

a dedicação

quase doentia

e tinham como traços

à empresa (24 por dia) ~ uma

relação paternal tirânica com os subordinados.

Em torno desses líderes

existiam verdadeiras

auras de histórias e anedotas conhecidas por toda

a

várias

empresa.

Por

transmutações

oportunidades

de pessoas, anteriormente

se chefes, assumiam este estereótipo
exigido

pela

organização

presenciei

verdadeiras

"normais" que, ao tornarem-

de personalidade

para qualquer

indivíduo

supostamente

que pretendesse

seguir carreira gerencial.

o

último

ângulo

deste

item diz

respeito

à manipulação

proposital

desses mitos e· lendas. Como visto, o poder desses mitos e lendas é
muito grande, somente isto já induz a concluir que a sua manipulação
pode e deve servir a interesses

pessoais ou de castas de pessoas em

busca de poder e status, junto a grupos sociais e é claro dentro das
empresas.

o

exemplo

mitológicas

mais veemente

manipulação

de mitos e histórias

é a história da ascensão do nazismo na Alemanha nos anos

trinta. Uma eficiente
maestria

dessa

por

manipulação dos valores do povo alemão feita com

Joseph

Goebbels23,

resultou

conhecem e que marcaram profundamente

nos

eventos

que

todos

a história da humanidade (ou

da desumanidade).

23 Paul Joseph Goebbels (1897-1945) foi Ministro da Propa,ganda do regime Nacional
Socialista Alemão. Doutorado em História e Literatura em Heidelberg em 1922, foi eleito
para o Reichtag em 1928. Suicidou-se com sua mulher e seis filhos em 1 de Maio de
1945. (Detwiter, 1993)
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A criação e a manutenção da fama é muitas vezes objetivo de alguns
indivíduos.
interesses

Passar

aquela

da empresa;

imagem

de

de trabalhador

lutador

esforçado

chefe bonzinho ou durão; de professor "ferrador";
ou brincalhão;
consciente,

fofoqueiro;

e dependendo

palpiteiro;

pelos

e incansável;

de

de relapso; gozador

incompetente

do caso, inconsciente

aguerrido

etc,

é objetivo

de indivíduos

dentro

das organizações.

As motivações
entendidas

pois

conscientes
estão

são

mais

relacionadas

ou menos óbvias
à

objetivos

de serem

tangíveis

desses

indivíduos,

poder, respeito etc; as inconscientes

por sua vez são mais

complexas

e serão provavelmente

nos porões

mentes como discutido no item 2.3.

encontradas

de suas
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CAPíTULO

4 - ABORDAGEM

METODOlÓGICA
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4.1 Metodologias

Allport

de pesquisas do rumor e da rádio peão

(1948) dedica

chama de análise
validade

o leitor

rumores.

casos

Seu objetivo

relatados

objetivos

é testar

ou comprovar

ambigüidade,

e assimilação,

por

distorção

de treinamento

e limites

a
por

meio da identificação

pela mídia e outras

para uma espécie

Dentro· dos

de seu livro para o que ele

de importância,

aguçamento

em vários

convoca

do rumor.

dos conceitos

nivelamento,
desses

o último capítulo

de

fontes.

Ele

na análise

dos

trabalho,

não

nosso

entraremos nos muitos pormenores por ele elaborados.

Allport,

em outras partes de seu livro, faz descrições

experimentos
testar

suas

testemunho
descabidas

em laboratórios,

por ele conduzidos,

hipóteses,

principalmente

etc.

descrições

Tais

muito densas de

aquelas

são

com objetivo

sobre

de

as distorções,

interessantes

mas

também

no contexto deste trabalho.

Por sua vez, Davis (1978), no seu artigo Methods for studying Informal
communication,

identifica

estudos das comunicações

e compara

cinco

diferentes

informais nas organizações,

métodos

de

a saber:

4.1.1 Método do observador participante

Neste método,
observação.

é conviver

e trabalhar

O autor ainda sugere duas alternativas

do pesquisador
convivendo

a abordagem

não pertencente

e trabalhando

ao grupo,

com o grupo em
de abordagem:

devidamente

a

identificado

junto ao grupo é a escolha de um membro do
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grupo, não identificado

por este, treinado para a mesma missão. Como

ele diz, este método implica longo tempo de pesquisa e depende de um
contato íntimo do pesquisador como grupo.

São citados
pesquisador

vários

exemplos

identificado,

foi a constatação

de pesquisas

e a principal

realizadas

utilizando

o

conclusão dessas experiências

de uma forte estrutura

informal

em ação e onde a

rádio peão tinha como papel principal a manutenção desta situação. Na
outra situação,
com a rádio

pesquisador
peão

não identificado,

funcionando

para

o resultado

os gerentes

ferramenta de resolução de seus quebra-cabeças

foi parecido

de linha,

como

diários.

4.1.2 Método da observação contínua.

Trata-se
pessoa

da observação
na organização,

determinar

contínua

os padrões de comunicação daquela pessoa (ou posição) e

todas situações

possíveis,

durantes diferentes

O observador acompanha o observado em
durante todo o dia e todos dias da semana

períodos do mês.

São feitas anotações

e gravações de informações

todo o perfodo de observação.

tempo

de uma determinada

por um período determinado de tempo, para se

a sua maneira de trabalhar.

achou-o

da atividade

relativamente
e é necessário

simples

relevantes,

durante

O autor afirma que aplicou tal método e
de aplicar.

selecionar

O método também exige

um número

de variáveis

que

observador possa controlar sem se confundir ou perder informações.

o
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4.1.3 Método da amostragem de comunicações.

É o método onde as observações são feitas randomicamente durante
certos

períodos

durante

o dia de trabalho.

Segundo ele, se bem

escolhidos os períodos, pode-se assegurar uma boa representatividade
das comunicações de uma jornada normal de trabalho da população em
estudo. Há vantagens econômicas e de duração mas a questão da
amostragem torna-secrltíca.

Uma alternativa
distribuídos

apontada é a auto-observação,

onde formulários

e preenchidos pela amostra escolhida

são

em determinados

períodos pré-estabelecidos.

4.1.4 Levantamento geral de comunicações.

Nestas pesquisas são usados questionários

e reaJ.izadas entrevistas,

para se obter informação segura sobre as atividades de comunicação
dos pesquisadoscom

base nos julgamentos

eventos passados. Segundo o autor

e na recordação

de

o método apresenta vantagens de

produzir dados com rapidez e segurança, mas sua fraqueza reside no
conteúdo das respostas, que por dependerem de julgamento e memória
dos entrevistados,

são muitas vezes não confiáveis

conduzir a boas conclusões.

e podem não
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4.1.5 Pesquisa dos canais ou fluxos de comunicações.

Este método desenvolvido
(Episodic

Communication

por Davis (1978) e denominado de ECCO
Channels

in Organization)

tem por objetivo·

levantar e localizar os caminhos tomados pelas informações dentro da
organização.

o

método consiste em tomar um episódio de interesse da população a

ser estudada

e em seguida

rápida,

todo

para

questionário

grupo

distribuir
em

um questionário.

estudo.

logo após a sua distribuição,

Usualmente,

de resposta
recolhe-se

o

o que garante, segundo o

autor, um elevado índice de respostas.

Os principais resultados de tais pesquisas são: identificação
de

informações;

transmissores

o

método

e receptores;

outras variáveis similares.

da

comunicação;

precisão da transmissão

as

das redes

funções

de

a cada passo e
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Davis (1978) resume os cinco métodos e os compara,

como é visto na

Figura 2 abaixo.

Métodos

Abordagem
contato
operacional
de longa
duração

Observador
Participante

Observação
contínua

Amostragem
Levantamento
geral
Canais de
comunicações ECCO

Dados
obtidos

entrevistas

fluxo de
informações
variedade de
eventos de
comunica~ão
dados
quantitativos
e qualitativos
ilimitados

levantam. de
dados sobre
um episódio

Desvantagens

produz
resultados
em comunico
em
andamento

exemplos e
julgamentos

observação
de uma
pessoa no
trabalho
amostragem
estatística
das comunico
questionário

elou

Vantagens

fluxos e
redes de
comunico

gasto de
tempo;
resultados não
quantitativos e
dados com
viés.
não revela os
padrões
gerais; dados
com viés.

retrata o
papel das
comunico no
trabalho;
quantitativa
mais
econômica

interrompe o
trabalho

mais
informações
a menos
custos
retrata as
redes informais e variáveis organizacionais

respostas
baseadas em
memória e
julgamentos.
aplicável
apenas em
grupos de até
500 pessoas.

Figura 2 - Comparação dos métodos de pesquisas de comunicações informais
organizações

Os

métodos

comentários:

sugeridos
o primeiro

deseja pesquisar.
parece

tender

informais,
trabalho
dentro

apresentam
deles é quanto

vários

aspectos

a misturar

que carregam

os conceitos

da organização;

de canais

todo tipo de informações,

em si, com o processo

de difusão

são coisas

aspecto humano é mais atenuado

dignos

ao tipo de informação

Davis (1978), como já foi comentado

de

que se

anteriormente,

de comunicações
notícias

e propagação

bem diferentes,

nas

e fatos do
dos rumores

pois no primeiro

e no segundo ele é mais aguçado.

o
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Em outras palavras,
para

fazer

as

os canais informais

coisas

funcionarem

normalmente

dentro

das

são utilizados

organizações.

Por

exemplo: o ato de ligar para um amigo dentro da empresa, pedindo uma
ajuda, ou agilização
simplesmente

para

um determinado

assunto,

não é rumor, é

a ação dos, canais informais de comunicação.

Outro aspecto dos métodos, refere-se à presença do observador,
uma questão

muito delicada

que é

quando se trata do estudo dos rumores;

pois como foi visto, a rádio peão é um mecanismo de defesa e proteção
do grupo. Portanto a presença de estranhos, a não ser que muito bem
planejada

e preparada,

comprometendo
utilizar-se

vai

afetar

o comportamento

em muito o resultado

observadores

da observação.

não identificados

desse

grupo

A sugestão

é muito arriscada

de

e também

anti ética, e depois de tudo que foi visto sobre a rádio peão, tal atitude
será

por

ela

descoberta,

administração;

consequências

imprevistas

para

a

a menos que não se trate de um trabalho de pesquisa e

sim de investigação

Por último,

com

policial ou administrativa.

e entendendo

escolha da metodologia
rumores,

está

Somente

após definir

ser este o principal

comentário

sobre

a

de estudo dos fenômenos da rádio peão e dos

a questão

da definição

com clareza

dos objetivos

o que se deseja

da pesquisa.
é que deve-se

pensar na escolha do método a ser adotado. Por se tratar de assuntos
com

fortes

conotações

acreditamos

que

(questionários)
resultados

emocionais

abordagens

e

pessoais

quantitativas

e

dos

muito

indivíduos,
estruturadas

devem ser muito bem pensadas, pois podem conduzir a

não representativos

da realidade dos fenômenos estudados.
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Abordagens
grupos,

mais qualitativas

entrevistas

e menos estruturadas,

em profundidade,

tipo discussões

podem ser mais eficazes.

em
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CAPITULO

5 - A RÁDIO PEÃO NO CPqD
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5.1 Preâmbulo

Como dissemos no início do trabalho, seriam feitas algumas entrevistas
com funcionários
de verificar
ilustração

do Centro de Pesquisas da Telebrás, como o objetlvo

o nível de atuação da rádio peão e a coleta de casos para
do trabalho.

A fim testar
entrevistados,

o roteiro

estabelecido

realizamos

duas

e também sentir
entrevistas

a reação

piloto.

Foi

dos

quando

percebemos que o assunto rádio peão despertava grande interesse nas
pessoas,

mas com um enfoque

muito mais interessadas
episódios propriamente

Também verificamos

que nos surpreendeu:

elas estavam

em discutir as causas dos rumores do que os
dito.

que se houvesse, de nossa parte, insistência

em

apenas levantar casos de rumores, o resultado do trabalho poderia ser
frustrante,

pois, poderíamos obter uma série de casos semelhantes com \

redundância

de informações.

Isto posto, optamos por realizar uma discussão em grupo, tendo como
tema central

a rádio peão e que, se necessário

realizar posteriormente

as entrevistas

individuais

fosse,

poderíamos

ou outras discussões

em grupo.

Como veremos ao longo deste capítulo, tal discussão foi realizada e os
resultados

mostraram-se

se buscava,
discussões.

satisfatórios

para o nível de informações

não havendo necessidade

de posteriores

entrevistas

que
ou
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5.2 Um pouco do CPqD

Desde sua criação em 1972 a Telebrás,
telecomunicações
científica,

brasileiro,

tecnológica

empresa holding do setor de

empenhou-se

em desenvolver

e industrial em telecomunicações.

Em 31 de agosto de 1976 foi criado oficialmente
e Desenvolvimento

Em 1977 o Centro
Campinas.

capacidade

o Centro de Pesquisa

da Telebrás - CPqD.

instalava-se

Sua sede definitiva,

em sede provisória

na cidade

de

nesta mesma cidade, foi inaugurada

no

dia 7 de novembro de 1980.

o objetivo

geral fixado para o CPqD é desenvolver trabalhos no sentido

de reduzir a dependência
tecnologia

estrangeira,

trabalhos

em relação à

do setor de telecomunicações
e quatro

tipos

de agentes

participam

dos

de P&D, de acordo com suas vocações básicas:

a) Centro de Pesquisa e Desenvolvimento

da Telebrás

b) Grupos Universitários
c) Laboratórios

das Indústrias Nacionais

d) Empresas Operadoras do Sistema Telebrás - STB

O

Centro

encontra-se

redondezas

de Campinas,

departamentos
instalações
dispõem

instalado

ocupando

estão distribuídos
podem

ser

de restaurante,

em

privilegiado

espaço

uma área de 350.000

pelos 30 prédios

consideradas
cantina,

um

excelentes.

biblioteca

m2. Os

lá existentes
Os

especializada,

nas

e as

funcionários
auditório,
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show-room,

além de um completo clube de lazer em terreno anexo ao

Centro.

Totalmente

financiado

pela holding,

o Centro dispõe de uma fonte de

recursos assegurada por decisão ministerial,

de aproximadamente

da receita

bruta do Sistema Telebrás.

orçamento

médio anual da ordem de US$ 50.000.000,00

1,5%

Tal fato tem assegurado

um

desde sua

criação.

A estrutura

hierárquica

Departamentos
Operações,

do

Centro

de P&D (Desenvolvimento
Tecnologias

Básicas

Departamento

de Planejamento

administrativo

e financeiro,

A população

consta

e

basicamente

de Sistemas,
Redes

e Coordenação

e

de

quatro

Sistemas

Serviços),

de
um

e um Departamento

cada qual com suas Divisões e Seções.

do Centro é de aproximadamente

1400 pessoas e tem se

mantido estável nos últimos anos. Cerca de 10% dos funcionários

são

mestres ou doutores; 50% graduados; 30% nível médio e 10% tem nível
básico.

Pode-se dizer que o quadro de gerentes do Centro também é bastante
estável.

Excetuando-se

o diretor

que é indicado

demais gerentes são oriundos do quadro
de

existência,

o Centro

teve

pela sede, todos os

do Centro. Nos seus 18 anos

5 diretores

sendo

que

o

primeiro

permaneceu por 8 anos na direção.

O CPqD tem passado por mudanças profundas, tendo sido rebaixado da
sua posição de Diretoria de P&D, retornando a esse status, apenas na
última gestão iniciada a cerca de um ano e meio.
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5.3 Descrição dos casos

Durante

a discussão,

houve referência

a episódios

ou casos muito

conhecidos ou comentados no CPqD. Para que se possa ter uma melhor
idéia desses casos, apresentamos
Estes casos surgiram

a seguir resumo de cada um deles.

naturalmente

no contexto

das discussões

dos

temas e questões abordados no decorrer dos debates.

5.3.1 Caso GSCOMUM

Por iniciativa

de um dos gerentes

sistema de correio eletrônic024

de Departamento,

foi criada,

no

(mail) existente no CPqD, uma área de

acesso comum para todos os usuários do sistema, sem necessidade de
identificação.

Em outras

palavras,

todos

os

usuários

do

sistema

poderiam mandar para esta área, mensagens que poderiam ser lidas e
respondidas

pelos demais.

o

era

objetivo

criar

um espaço

problemas dos funcionários
fantástico.

democrático

para

discussão.

dos

e do Centro: o resultado foi simplesmente

Em menos de uma semana, a área recebeu mais de 300

mensagens com assuntos de toda ordem, desde mensagens religiosas
até gozações

e piadas. Porém, muitas questões sérias foram tratadas

em alto nível; surgiram assuntos do maior interesse para a empresa e
para funcionários.

Segundo

a opinião

"incomodar"
24

o

do grupo entrevistado,

algumas

pessoas.

Ela foi

a GSCOMUM começou

desativada

sistema mail existente no CPqD conta com aproximadamente
que estão distribuidos
por todos os prédios e departamentos.

por

decisão

500 pontos

a
da

de acesso,
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Diretoria,
decisão

sob a alegação
gerou

grande

de que o sistema

descontentamento

seria

e

o

reformulado.

resultado

final

Tal
foi

desastroso para todos.

5.3.2

Caso MOC

o quadro

de funcionários

de aproximadamente

do Centro, até outubro de 1994, era composto

60% de funcionários

chamada Mão de Obra Contratada
eram feitos

através

da Telebrás

de fundações

para incorporar

da

(MOC), cujos contratos de trabalhos
ou indústrias

projetos do CPqD. A situação era insustentável
uma solução

e 40%

que trabalhavam

em

e há muito se tentava

estas quase 600 pessoas,

nos quadros

efetivos da Telebrás.

Depois de muitas idas e vindas, discussões
decidiu

contratar

procedimentos

esses

funcionários.

de contratação,

e negociações,
Entretanto,

a empresa

iniciados

os

a empresa voltou atrás na sua decisão e

tudo começou novamente.

O

fato

foi

citado

como

informações

divulgadas

assunto

resolvido

foi

exemplo
pela

e

de

empresa,

anunciada

descrédito
pois

a. respeito

quando

novamente,

finalmente

a contratação

recebida com enorme ceticismo, o que era de se esperar.

das
o
foi
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5.3.3 Caso da estagiária

Havia numa determinada
bonita,

Divisão uma estagiária

se trajava de forma muito provocante

que, além de muito
na opinião

de alguns

notáveis. Os comentários foram tantos que seu chefe foi chamado pela
Diretoria e sutilmente foi induzido a pedir a ela que não usasse mais
aquelas vestimentas provocantes.

5.3.4 Caso da mudança das portas

Os Assistentes
têm o papel
recorrem

de Departamento
informal

para

falar

além de suas funções estatutárias,

de ouvidores.
com

maior

Éaeles

facilidade

que os funcionários
e

liberdade

de

seus

problemas.

No caso, os dois assistentes de que falamos têm suas salas com portas
separadas daquela que dá acesso às salas das secretarias e dos seus
de respectivos

Chefes de Departamento.

Coincidentemente,

ambos

Chefes de Departamento tiveram a idéia de mudar estas portas, de tal
forma

que

através

de

apenas

uma

pudessem ter acesso aos assistentes,
do Departamento.

Divulgada

pela

porta

principal,

à secretaria

rádio

eao

peão tal

assistentes foram procurados por vários funcionários,
tentar

demovê-Ios

funcionários

de tal

intenção,

pois

não teriam mais a "liberdade"

as

pessoas

próprio Chefe

intenção,

ambos

com objetivo de

com as mudanças,

estes

de falar com os assistentes

sem serem vistos pelos Chefes de Departamento.

Este caso surgiu

quando da discussão da influência da disposição física das pessoas e
espaços nas comunicações internas.
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5.3.5 Caso da secretária da presidência

Sem que ninguém ou pelo menos as pessoas interessadas
surge a notícia da transferência
presidência

eminente de uma das secretárias

da empresa de Brasília

para o CPqD. Imediatamente

rádio peão é acionada e logo surge a resposta:
secretaria

do

principalmente

Diretor".

A

soubessem,

notícia

causou

"ela viria substituir

um

grande

mal

da
a
a

estar,

na "vítima", que ,no caso, de nada sabia.

Com a chegada desta pessoa, tudo se esclareceu
vaga de secretária

e ela ocupou uma

existente num outro Departamento.

5.3.6 Caso do plano Q. total

Há mais de um ano o Centro,
para ser desenvolvido
os depoimentos,

lançou um plano de Qualidade

e implantado por todos Departamentos.

Total,

Segundo

tal plano tem sido visto com bastante ceticismo pelas

pessoas de maneira geral, e até por alguns gerentes.
parte de um movimento maior, envolvendo

Este plano faz

o Governo Federal e sede

em Brasília.

Na opinião de alguns, tal plano não tem correspondência
administrativos
explica

e gerenciais

o ceticismo

reinante.

praticados

no dia-a-dia

No entanto,

problema, ele nunca é discutido francamente.

com os atos

do CPqD, o que

embora todos comentem o
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. 5.4 Resultados da discussão em grupo

5.4.1 Dados primários

A discussão
em local

foi realizada

em Campinas no dia 6 de Setembro de 1994,

fora do CPqD e teve uma duração

de aproximadamente

4

horas.

Dela participaram

dez pessoas, que não serão aqui identificadas,

mas

cujos perfis e ocupações foram selecionados

de tal forma a obter-se um

corte significativo

existentes

como:

chefe

de

pesquisadores,

Apresentado
das

na hierarquia

e funções

departamento,

secretária

assistente,

e a apresentação

caminho das discussões,

clima

divisão,

dos

tópicos

ou

geral

questões

que

Procurei não influenciar

evitando apenas os desvios exagerados

o

e as

paralelas.

geral

conheciam.

de

tais

e assistente administrativo.

constavam do roteiro previamente preparado.

o

chefe

o tema geral, coube a mim apenas a coordenação

discussões

discussões

no centro,

foi bastante

informal

e descontraído,

pois todos

se
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5.4.2 Aquecimento

Como nem todos chegaram

no mesmo instante

manter o caráter

informal

tratar

do assunto

espontaneamente,

idéia

do

que

propriamente

iríamos

envolvendo

evolução tecnológica,
influenciando

tratar.

os participantes

uma vez que todos tinham

Em

outras

palavras,

não

a

uma
houve

GSCOMUM (item 5.3.1) e também o caso do
o ministro Recúpero, ambos como exemplos da

no caso as redes de computadores

as comunicações

e o satélite,

internas e o surgimento de rumores.

Ainda nesta fase o próprio grupo propôs a delimitação
que a rádio peão não trata de assuntos técnicos,
operacionais

começaram

um inicio formal.

Logo surgiu o caso da
escândalo

da reunião,

e era nosso objetivo

da organização,

do tema, isto é,

tais como, assuntos

a menos que de alguma

forma estes

assuntos afetem as pessoas.

Após esta fase inicial, fizemos uma pequena introdução sobre o tema e
aos objetivos
questões
de

da reunião.

de ordem, particularmente

trataríamos,

pois

separadamente
principalmente

o

grupo

Os participantes

alguns

levantaram,

então algumas

quanto a abrangência

entendiam,

que

do assunto

deveríamos

das fofocas e dos assuntos de interesse

tratar

das pessoas,

na sua relação com a empresa.

chegou

a conclusão

que era importante

ressaltar

os dois

aspectos da questão, ou seja, as ditas fofocas e os assuntos ligados às
relações

empregado/grupo

grupo/empregado.

vs

empresa

e

empregado/grupo

vs
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Ajustado

assim o entendimento

do grupo sobre o tema, passamos

à

discussão das questões específicas sobre a rádio peão no CPqD .

5.4.3 Origens da rádio peão

Perguntamos ao grupo o porquê da rádio peão, ou seja, o quê, ou quais
os

fatores

que

davam

origem

a

ela.

Anotamos

as

seguintes

observações feitas pelo grupo e relativas à rádio peão:

•

"é um fator de diminuição das ansiedades das pessoas".

•

"é

uma

forma

de

busca

de

informações

não

fornecidas

pela

empresa".

•

"é forma

de se obter

status

e prestígio dentro do grupo (do ponto

de vista do indivíduo que divulga as 'noticias')".

•

"Questão de poder, informação é poder"

A questão da rádio peão como forma de controle sobre o indivíduo
veio a tona após insistência

só

do mediador e nos chamou atenção a baixa

ênfase dada pelo grupo ao aspecto do controle comportamental.

Estimulados

com

exemplos

hipotéticos

de

escândalos,

o

grupo

concordou que seriam, sem dúvida, assuntos da rádio peão, na medida
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em que viessem a depor contra o bom nome da empresa e não como
censura da comunidade.

Discutindo

um pouco mais a questão específica

concordou

que o fato seria encarado mais pelo lado da chacota e da

gozação do que para o lado moralista.

do escândalo,

o grupo

Foi citado o caso do ministro

Cabral e a ministra Zélia, onde do ponto de vista da sociedade
um todo, houve muito mais brincadeiras
(bilhetinhos

etc), do que propriamente

como

com o lado romântico e sexual
condenação.

Será que estamos diante de uma questão de valores culturais?

Ou seja,

é sabido que a sociedade americana é muito mais moralista (no sentido
vitoriano)

que a brasileira

e portanto

isto estaria

influenciando

esta

questão de ênfase.

Retomando o assunto da origem dos rumores ou da rádio peão, o grupo
concordou

que

satisfeitas

ela,

de certa

dos indivíduos

de informações

forma,

na organização,

confiáveis

acreditarão

as necessidades

não

e também as necessidades

(ênfase do grupo),

formal da empresa deve ter credibilidade.
as pessoas

atende

isto é, a comunicação

Foi reforçado pelo grupo que

mais, se em vezes anteriores,

a informação

dada pela empresa foi confirmada pelos fatos, porém o inverso é válido
e difícil

de ser mudado. Foi citado o caso MOC (item 5.3.2) como o

exemplo de uma boa notlcla não acreditada.

A seguir
atendidas,

a discussão

retornou

para a questão das necessidades

onde foram ressaltados

necessidade
necessidades

de integração

os aspectos psicológicos,

ao grupo (sentir-se

não

tais como:

integrado e respeitado),

de status e até mesmo necessidades

mais profundas

de
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ordem sexual e comportamental
opinião

do

grupo,

todos

surgimento

e a propagação

preparados

para discuti-los.

como inseguranças,

estes

fatores

dos rumores,

devem

complexos

etc. Na

contribuir

para

mas todos se sentiram

o

pouco

5.4.4 Como surgem os rumores

A seguir

foi estimulado

eles aparecem,

a discussão

do surgimento

e foram obtidas as seguintes

•

"Por erros e enganos"

•

"Distorção

de fatos".

•

"Processo

de agregação

são acrescentados

dos boatos,

"como"

respostas:

(desinformação).

de informação;

à notícia,

tentando

cada

vez

mais

detalhes

sempre dar mais validade

a

mesma".

•

"Por

iniciativa

pela vontade
do funcionário
todos

de

alguns"

de aparecer).
que

os cálculos

na

"Julgamentos

Como
época

minuciosamente

as vezes ele acerta).

•

(sem objetivos

antecipados".

exemplo,
dos

concretos,
foi

aumentos

e os divulga

simplesmente

comentado

o caso

salariais,

faz

para os amigos ( e
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Quanto

aos

índices,

cujo conceito foi necessário explicar,

vários casos e o mais

interessante

deles

foi

surgiram

o da secretária

que

veio de Brasília, item 5.3.5.

5.4.5 Como funciona

Perguntados

a rádio peão

sobre os mecanismos

de funcionamento

da rádio

peão

eles responderam:

•

"Todos

são agentes

da rádio peão, ativos ou passivos, sendo que

os ativos se dividem em Boris Casoys e Sérgios
os transformadores

•

"A

rádio

peão

hierárquicos,

Chapellin,

isto é,

das notícias e os que apenas as divulgam".

funciona

diferentemente

dependendo

dos

níveis

como as rádios FM, AM e Ondas Curtas; sendo que a

FM opera nos níveis mais altos da organização."

•

"Ela aumenta mas não inventa e pode ser manipulada"

•

"Existem os "novidadeiros"

•

ser

o

liA

rádio

e os "boateiros",

pessoas que gostam de

primeiro a divulgar novidades e boatos na empresa".

qualidade

peão

sai

da notícia,

na

frente,

ela não se preocupa

enquanto a empresa

peão está sempre em vantagem. "

sim;

portanto

com a
a rádio
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•

"Ela pode funcionar,

antes da empresa pensar no assunto."

•

"Em

do

cada

prédio

CPqD

o boato é diferente,

ou melhor, se

tem versões diferentes do mesmo boato em cada prédio."

•

"No prédio da Diretoria não se comenta nada"

•

"No prédio X há uma generalizada

•

"Numa

divisão,

boatos

e de informação

que

ocupa

desconfiança

dois

prédios

é totalmente

dos gerentes."

diferentes,

diferente

o nfvel de

em cada um dos

prédios."

o

aspecto da distribuição

fator
dos

importante,
gerentes

mas

com

física dos empregados foi mencionado
foi

relação

enfatizado

como

que depende muito da postura

a questão,

que é muito

variável,

foi

mencionado o caso das portas (item 5.3.4).

Foi discutida

a formação

de grupos ou

bases do fenômeno dos diferentes
Por exemplo,

pessoas

extra emprego, etc.

sub-culturas,

tratamentos

que almoçam juntas,

que seriam as

da mesma informação.
têm mesmas atividades

\
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5.4.6 Os efeitos da rádio peão

o

próprio

grupo formulou

rádio peão é benéfica?

a seguir duas perguntas
O que aconteceria

interessantes

se hipoteticamente

: A
fosse

proibida?

Quanto a primeira,

a resposta

baixa as ansiedades;
mesmo

fato

foi afirmativa,

fomenta as discussões

(democratiza

o

debate)

ou seja, a rádio peão:
criando várias versões do

preparando

enfrentar

problemas que podem vir a acontecer.

empresa

deveria

ser encarada

o pessoal

para

Do ponto de vista da

como: sinalizador;

alerta;

termômetro

etc.

Quanto

a segunda

respostas,
caráter

pois,

informal,

pergunta,

também

não há como impedir
a menos que fosse

obtivemos

unanimidade

sua existência,
possível

todas as pessoas dentro e fora do trabalho.

isolar

dado

o seu

completamente

Sendo isto impossível,

rádio peão existirá

sempre e talvez

num grau mais elevado

intenso se proibida,

pois tal proibição

implicaria

interno, razão suficiente

nas

a

e mais

num elevado estresse

para o seu surgimento.

Ainda nesta linha foi discutida

a hipótese de se eliminar a rádio peão

por meio do uso das novas tecnologias,

tais como: correio eletrônico,

work group computinq, groupware etc, pois, a empresa, através desses
mecanismos, poderia difundir rápida e amplamente as informações.

O grupo contestou

a hipótese colocada e chegou à conclusão de que,

sem dúvida, estas tecnologias

viriam agilizar

o processo decisório

e a
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difusão das notíclas pela empresa, di'minuindo assim as necessidades
de informações

das pessoas;

seriam rapidamente
sabe

mas por outro

incorporadas

até tornando-a

mais

lado, tais

tecnologias

aos mecanismos da rádio peão, quem

eficiente.

Novamente

foi

citado

o caso

GSCOMUM (item 5.3.1)

Além . desses

aspectos

colhemos

mais

algumas

observações

interessantes:

•

"Ela é uma arma para o bem ou para o mal".

•

"A rádio peão afeta toda a empresa, mas é ignorada".

5.4.7 Empresa vs rádio peão

Estimulados

com a pergunta:

"Como a empresa vê a rádio peão?", a

discussão foi grande e coletamos as seguintes reações:

•

"A

rádio peão não entra na pauta até incomodar

quando é interessante

•

",Caso

tfpico

ativo na rádio
estimulado

•

do
peão,

(para pessoa/chefe

chefe

que,

ou para a empresa)."

abordado

diz inicialmente

ou .é estimulada

sobre

algum

assunto

que não sabe de nada, mas

com a versão corrente diz: bem, não é bem assim ... "

"O estilo de gestão no CPqD é muito centralizador,
muito a difusão rápida das notfcias".

o que prejudica
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•

•

"Na hora de boas notícias sai no auto falante, nas ruins os gerentes
são convocados

para dá-Ias e isto mina a autoridade das chefias".

"A

da

importância

rádio

peão varia de acordo com a hierarquia;

isto é, quanto mais próximo da base não há como não se importar
com ela".

•

"A rádio peão é tratada com desprezo pelos gerentes"

•

"todos os chefes estão atentos, mas fingem que não, a menos que
passe a incomodar alguém." (Surge aqui o caso da estagiária,

item

5.3.3)

•

"Parece

que

os

gerentes

sempre

escondem

algo"

(foi

citado

novamente o caso MOC, item 5.3.2)

•

"Foi

comentando

o caso Q total (item 5.3.6) onde todos sabem do

problema e nada é feito"

•

"O discurso do CPqD não bate com as ações".

•

"não existe

um diálogo

franco

com os empregados".

(foi

citado

novamente o caso GSCOMUM, item 5.3.1).

•

"A forma de dar notícias é muito
esta .... )".

impessoal (A posição da empresa é
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•

"Com

relação

diferenciado

•

"De

uma

à divulgação

de

notícias

existe

um tratamento

CPqD I Sede".

maneira

comunicação

da

desacreditados.

"

geral,
empresa

todos

os

não

são

mecanismos
eficientes,

formais
quando

de
não

Enfim, pode-se resumir que, na opinião do grupo, a rádio peão não é
levada

a sério

incomodar.

pela

gerência

da empresa,

a menos que

passe

a
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5.5 Análise dos resultados

Como

pudemos

entrevistados

observar,

superou as nossas expectativas,

que, a maioria

dos integrantes

ocuparam cargos de gerência,
ao assunto

é no mínimo intrigante,

Quanto aos casos mencionados,
como exemplos

os

da rádio peão.

uma vez que foram

funcionamento
presidência

ser
da

ou

pois todos concordaram

peão,

dos tópicos

como
exceto

o

citados

mais polêmicos.

exemplos

clássicos

do

caso

secretária

da

da

(item 5.3.5).

Assim concluindo

e de acordo

"auscultar"

satisfatórios

ocupam

esses foram, na sua maioria,

questionáveis
rádio

do grupo

o assunto não é relevante.

no calor das discussões

podem

apenas

entre

a questão da postura das chefias com

que, pelo menos aparentemente,

Assim,

entendimento

todos os aspectos do problema em estudo.

Considerando

relação

um bom

sobre os mecanismos e o funcionamento

Tal entendimento
abordados

existe

a

com o nosso objetivo,

questão

dentro

do

que era o de

CPqD,

consideramos

os resultados obtidos.

Como se viu ao longo dessa dissertação,

procuramos abordar o assunto

rádio

e completa

peão da forma mais abrangente

observando-se

apenas

prática,

temas

outros

influências
descrédito

da

os

resultados

como: a postura

distribuição

geográfica

desta

modesta

da direção
dos

possível.

prédios

Porém,

experiência

da empresa;
e pessoas;

as
o

dos canais formais de informação etc, podem vir a merecer

estudos mais aprofundados.
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CAPíTULO

6 - CONCLUSÕES
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6.1 Comentário final

Após percorridos

os principais

retoma-se

uma questão

estudado,

e que é colocada

p.98):

"um

problema

organização

f§

aspectos do tema proposto,

já abordada

com sabedoria

continuado

como

dirigir

no item

para

neste item

1.2 Problema

a ser

por Katz & Kahn (1987,

a

teoria

o entusiasmo

e

a

e motivação

prática

de

de grupos

informais para a realização da tarefa coletiva."

Tratou-se

neste trabalho de fenômenos espontâneos

humano agindo em coletividade.
funcionamento

O conhecimento

desses fenômenos,

devem ser utilizados

como indica

com objetivo de dirigir

dos grupos informais para a realização
se tarefa

coletiva

no sentido

sugerem

pragmaticamente

literal
muitos

e naturais do ser

dos mecanismos

de

Katz & Kahn (1987),

o entusiasmo

e motivação

da tarefa coletiva,

entendendo-

dado pelos autores
dos

artigos

e não como

consultados,

os

interesses da empresa.

O que

na

utilizados
atenção

realidade

propomos

é

que

tais

segundo uma postura empresarial,
as necessidades

e as manifestações

conhecimentos

sejam

que trate com respeito
dos indivíduos

e

que as

compõem.

Ao desvendar-se
em verdade,

os mecanismos dos rumores e da rádio peão estamos,

penetrando

no íntimo das organizações

últimos refúgios que possuem ainda os indivíduos
alienação,

da opressão

social do trabalho

e da dominação

capitalista,

para se defender da

causadas

tão bem discutidas

e talvez num dos

pela organização

pelos três expoentes
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da sociologia:

Émile Durkheim,

Karl Marx e Max Weber. Assim, toda

cautela é mais que recomendável,

Com desculpas
anterior

aos

leitores

o "terreno é perigoso".

mais

atentos,

não se aplica com exclusividade

a ênfase

do parágrafo

ao tema dos rumores e da

rádio peão mas também, é claro, a todos os estudos que envolvem a
forma de viver e de conviver dos indivíduos nas organizações.

95

6.2 Recomendações às empresas

Como estabelecido

inicialmente,

dos assuntos abordados,
no item anterior,

devemos agora tentar agrupar,

algumas recomendações,

algumas posturas empresariais

à luz

ou como já foi dito

recomendáveis

para o

trato dos rumores e da rádio peão.

A primeira delas não pode deixar de ser aquela de encarar com atenção
e respeito
com

tais assuntos.

quem

atitudes

mantive

Não foi raro perceber,

contatos

durante

em algumas pessoas

a execução

deste

trabalho,

de espanto e até mesmo de descaso, quanto ao investimento

de tamanho esforço em um assunto "tão banal".

Tal atitude parece ser comum também nas empresas americanas.
se portanto

de uma tomada de consciência

Trata-

com relação a importância

dos rumores e da rádio peão, para o bom entendimento das relações no
trabalho.

A segunda
organização.

recomendação

diz respeito

a abordagem

do assunto

Não se trata, de forma alguma, de procurarmos

a fim de erradicá-lo.

pela

entendê-lo

Os rumores e a rádio peão são fenômenos sociais

inerentes à interação dos indivíduos dentro das organizações.

A terceira e última recomendação trata da convivência
ou seja, como tratá-lo no dia-a-dia das organizações?

com o fenômeno,
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Retomando

a já

intensidade

dos

importância

conhecida
rumores

fórmula

de

Allport

como resultado

(1948),

da interação

tem-se

a

dos fatores

(ou interesse) e ambiguidade (ou falta de informação).

Pode-se a partir da equação de Allport,
plano de ação" para os gerentes
responsáveis

desenvolver

praticamente

"um

de maneira. geral e para as áreas

pela comunicaçãO formal da empresa; em outras palavras,

cabe aos gerentes

de maneira

geral

e à área de comunicação

em

particular:

1- Estarem atentos para com os assuntos que de alguma forma possam
afetar o dia-a-dia

dos empregados,

suas ações diárias,
relevantes

estar mais sensíveis

para os empregados,

devem· ser selecionados
gerentes.

Para

classificação

essa

dos

ou seja todos gerentes devem, nas
aos assuntos

é bom lembrar que estes assuntos

a partir da óptica dos empregados
tarefa,

rumores,

melhorada e adequada

com relação

recomendamos
mostrada

no

o

item

uso

da

2.5.2,

ou da falta de informações,

seus empregados.

característica

Assim

diálogo

para manter

de comunicações

com a rádio peão e a principal

formais não
causa é a

informal desta última.

não resta

interessado

"competir"

é bastante

Entretanto como foi dito no item 3.2

gerais, os mecanismos

são capazes de

de

devidamente

amplo o leque de opções de que dispõem as organizações

Características

tabela

a cada empresa especffica.

2- No campo das ambiguidades

bem informados

e não dos

outra

alternativa

ao gerente

em manter seus subordinados

permanente,

bem intencionado

bem informados,

e

senão a do

franco e realista com seus subordinados.

A lição
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aprendida

com os japoneses

ser um caminho,

(citado no item 1.1 Apresentação),

embora o estilo

um todo, algo digno de imitação,
das relações

A cultura

tradicional

e conservadores

chefe e subordinados.
posse

da informação.

dúvida,

muito penosa

justamente,

quando

japonês

não seja, como

olhado sob o ponto de vista

humanas no trabalho.

gerencial

enraizados

de gerência

parece

traz dentro
com relação

É uma relação

A quebra
e diffcil,

de si alguns

valores

muito

a troca de informações

entre

de poder,

desse

consubstanciada

paradigma

gerencial

razão pela qual a postura

a mais difícil de ser colocada em prática .

.:
\

\

pela

é sem

proposta

é,
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6.3 Recomendações

o

campo

acadêmico

trabalho.
sobre

acadêmieas

talvez

represente

a maior

contribuição

deste

Como foi dito no infcio, a ausência quase total de trabalhos

o tema,

só pode

estejamos equivocados

significar

duas

coisas:

e o tema não mereça

a

a primeira

é que

atenção que foi dada a

ele; a segunda é que realmente, como tentamos provar ao longo deste
texto,
trilha

o estudo da rádio peão e dos rumores represente,
a ser seguida

interações

na busca da compreensão

da fenomenologia

das

humanas dentro das organizações.

Assim sendo,

e assumindo-se,

é claro,

temas surgem

como sugestões

para novos e melhores

listamos

mais uma

abaixo,

priorização

numa sequência

a segunda

aleatória

hipótese,

vários

estudos

sem preocupação

que

com a

dos mesmos:

• Formação e a transformação

das lendas e dos mitos nas orqantzações

modernas.
• O impacto das novas tecnologias

na difusão de rumores dentro das

organizações.
• A manipulação

dos empregados por meio de rumores e boatos.

• Os rumores e a relação empresa x sindicatos.
• Levantamento

e classificação

dos rumores segundo a especialidade

da organização.
• Estudo

comparativo

estrangeiras

entre

os tipos

de rumores

em organizações

e brasileiras.

• Análise da postura gerencial brasileira

com relação a rádio peão.
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Como se vê, a lista poderá seguir
porém é a conscientização

indefinidamente.

de que o aprofundamento

Mais importante
no estudo da rádio

peão e consequentemente

no estudo dos rumores nas organizações,

pode

uma

representar

pesquisadores

mais

de

trabalho

para

os

e estudiosos das organizações.

Se, com este trabalho
curiosidade,

ferramenta

conseguirmos,

mesmo que apenas

por pura

motivar alguém para estudar um pouco mais o assunto,

teremos atingido plenamente o objetivo proposto.
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ANEXO

ROTEIROS

DOS FILMES THE GRAPEVINE

E COMMUNICA TIONS

1 Referências

Os filmes

The grapevine e Communications

do Setor de Comunicação

da EAESP/FGV

estão disponíveis
(São Paulo),

no acervo

em 16 mm, em

branco & preto e em boas condições.

Para o presente

estudo

encontra

em nosso

abertura

do

conteúdo

propriamente

providenciamos

poder.

filme

uma cópia

Nesta transcrição,

Communications

sem

em VHS que se

foi perdida
contudo

a parte

da

comprometer

o

dito.

Não há nenhuma

referência

exceto numa cena

no filme The grapevine, que mostra uma carta sendo

datilografada,
Izidoro,

que

parece

que chegou a utilizar

bastante
pós-guerra

provável

específica

estar

datada

quanto

a data

de 1953.

Segundo

mesmos,

o Prof.

estes filmes em algumas de suas aulas, é

que a data mencionada

esteja correta,

muitos filmes desse tipo foram produzidos

The grapevine

dos

nos EUA.

foram produzidos

pela McGraw-Hill

Text Films e fazem parte de uma série denominada

Office supervisors

problems.

e Communications

pois durante

o
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2 Roteiro do filme

o

The Grapevine

filme se inicia com uma conversa entre secretárias,

ouvido de outro funcionário,
os funcionários

sobre um boato

sobre uma provável transferência

para Cleveland,

devido a aquisição

de todos

da empresa, feita

por uma companhia daquela cidade.

A secretária

que recebeu a notfcia fica muito apreensiva,

pensando até

mesmo

procurar

outro

oportunidade,

pergunta

ao chefe sobre a procedência

em

timidamente
Bastante
atitude

irritado

emprego

ele desmente

dela em dar ouvidos

expressão aborrecida
um comentário

e,

o boato e reprime

a tais asneiras.

do chefe dizendo:

de fundo

acontece, é mal interpretado

na primeira

dizendo

de tais rumores.
com veemência

A cena termina

a

com a

"this grapevine !!!", seguida de

que

as coisas

são

assim:

algo

e logo espalha-se por toda a empresa.

No segundo quadro a cena inicia com a entrada da mesma secretária
na sala do chefe, que acaba ouvindo o trecho da conversa deste com
um vendedor

de computadores

dizendo: "então está tudo certo, vamos

receber os novos computadores
los". O chefe

e os dois

especialistas

comenta também rapidamente

para operá -

a questão do espaço para

estes computadores.

Em seguida
pensativa

o chefe passa um documento

e não ouve o resto

vendedor),
contabilidade

sobre

os

para a secretária

dos comentários

especialistas

que

irão

dos dois

treinar

(e não substituf-Ios).

BIBLIOTECA

KARL A. BOEDECKER

que sai
(chefe

o pessoal

e
da
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Logo a seguir, a secretária
novas

máquinas

inclusive

que

liga para uma amiga e comenta sobre as

serão. utilizadas

com os novos operadores

no setor

e isto é o suficiente

todo o processo sobre as duas funcionárias,
serão

demitidas

profundo

por causa das novas

estresse.

de

contabilidade,
para disparar

Helen e Saly que "agora"

máquinas,

levando-as

Uma delas desde então, começa a procurar

a um
novo

emprego.

No quadro seguinte
do chefe,

Helen e Saly estão conversando

com a secretária

quando este chega e num tom de casualidade

convida-as

para virem a sua sala, pois tem algo para lhes dizer. Assim que entram
na sala, uma delas inicia falando de forma agressiva,

interrompendo-o

e dando sua versão do caso, dizendo inclusive que na semana seguinte
já iniciaria

o

num novo emprego.

chefe totalmente

perplexo as acalma e expõe a verdade dos fatos,

esclarecendo

toda situação,

recomendando que da próxima vez elas o

procurassem

antes

ouvidos

de dar

a estas

"fofocas

de fundo

de

qulntat''>. O filme termina com a expressão desanimada do chefe "How
in the devit, can I keep this rumors from getting started".

25 back-yeard

gossip
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2.1 Comentários sobre o filme The grapevine

a - Atitude agressiva

b- Atitude

incoerente

esclarecer

qualquer

do chefe com relação aos rumores.

do chefe
assunto

uma comunicação

do primeiro
truncada

relação

relacionado

momento ele reprime a secretária

c- O fato gerador

com

a sua

disposição

com rumores;

de

no primeiro

e a seguir ela evita procurá-lo.

rumor é indeterminado;

do segundo,

é

ouvida pela secretária.

d- O assunto dos dois rumores desperta

muito interesse,

pois afeta em

muito a vida das pessoas.

e- Em ambos rumores há uma falta total de informações
da empresa.

sobre as ações
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3 Roteiro

o

Communications

do filme

filme se inicia com uma breve explicação

de como as informações

sobre produção fluem normalmente pela hierarquia
se transformarem
informações

nas chamadas

da organização,

ordens de produção

e conclui

até
que

perfeitas produzem resultados perfeitos.

Mas nem sempre as coisas são assim, por exemplo quando a empresa
em questão, após conseguir bons contratos, decidiu criar uma unidade
de

produção

totalmente

nova

e

moderna,

o presidente

resolveu

(que circula

por toda

anunciar o fato segundo sua conveniência.

Neste

ponto

surge

a figura

de um faxineiro

empresa), que ao ver a chegada das novas máquinas no almoxarifado,
e sabendo tratar-se
cantina,

relata o que viu e acrescenta sua versão, dizendo que haverá

muitas demissões,
seis

de máquinas muito modernas, durante o almoço na

das

atuais,

pois cada máquina daquelas
não

havendo

portanto

produz o mesmo que

necessidade

de

tantos

funcionários.

A notícia

se espalha

por toda a comunidade

interna da fábrica,

bem

como pela cidade.

o

filme toma a figura

de um torneiro

mecânico para exemplificar

os

efeitos de tal rumor. Aparecem cenas no ponto de ônibus, no barbeiro
da cidade onde o assunto é comentado, e também durante um jantar na
casa do torneiro onde o ambiente é de apreensão.
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Além disso, há uma cena mostrando o torneiro trabalhando

preocupado,

ferindo levemente o dedo e errando ao tornear uma peça. A figura do
supervisor

direto é desprezada

por

"nunca saber de nada"

que seja

importante para os funcionários.

Na cena seguinte,
ditas máquinas

uma comissão de funcionários,

no almoxarifado,

para pedir esclarecimentos.
liga para o presidente
para prepararem

após examinarem as

se dirigem ao supervisor

O superintendente

que imediatamente

da fábrica

não sabendo de nada,

convoca seus assessores

um comunicado sobre as boas notícias, o que é feito

logo em seguida pelo sistema interno de som. O comunicado diz ainda
que na manhã seguinte,

os funcionários

terão mais informações

nos

alguns dos mecanismos de que dispõe

uma

quadros de avisos e nos jornais locais.

A seguir são mostrados
empresa

para se comunicar

boletins

internos,

reuniões,

bom sistema de comunicação
funcionários

com os funcionários:
treinamentos,
implementa o

para com a empresa.

quadros

de aviso,

etc. Fala também que um
"sense of belonging"

dos
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3.1 Comentários sobre o filme Communications

a- Há .omissão proposital

da alta administração

em divulgar

as boas

novas.

b- O fato gerador

do boato é na realidade

apenas

um índice:

a

chegada das novas máquinas.

c- O assunto desenvolvido

a partir do índice desperta muito interesse e

afeta a vida de toda comunidade.

d- Há falta total de informações sobre o assunto.
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4 Comentários

finais sobre os filmes

Nunca é demais lembrar que tais filmes, provavelmente
50, são fortes
empresários

indicadores
e

estudiosos

do nível de preocupação
com

relação

ao

da década de
que já envolvia

difícil

mas

inevitável

problema da rádio peão.

Como vimos, os filmes atendem razoavelmente
trabalho,

pois tratam diretamente

do tema

aos propósitos

desse

rádio peão; mas não há

como evitar um comentário sobre a pseudo-inocência

com que se trata

outro tema complexo, que é o da automação nas empresas, tema este
presente e subliminarmente

tratado em ambos os filmes.
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