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Comunicação e Produtividade: uma reflexão sobre as implicações na saúde do 
trabalhador do século XXI  
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Este artigo é um convite à reflexão sobre como a qualidade da comunicação, especialmente 
na interação social, pode afetar a vida de um trabalhador do século XXI, reconhecido em sua 
subjetividade. Ao contextualizar diferentes estratégias de gestão, entende-se como 
fundamental vislumbrar o comprometimento, que emerge naturalmente pela comunicação. 
Adota-se como estratégia o estudo de caso, discutindo evidências de complicações na saúde 
física e emocional do trabalhador nas relações com seu líder. O estudo revela um 
trabalhador que necessita expressar-se e ser ouvido, ser respeitado como o sujeito que 
constrói realidade e como um ser integral, na produção de valor organizacional.  
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1 Introdução 
 

A pergunta que guia as discussões deste artigo é “quem é o trabalhador do século 
XXI?”. As respostas são múltiplas, em conformidade com a realidade complexa em que se 
vive. A realidade que se quer ver, neste estudo, é aquela onde as organizações são construídas 
nas interações sociais, onde os sujeitos constroem a realidade organizacional. Isso significa 
vislumbrar produção de valor, de forma integral, com corpo, mente, espírito e emoções 
vividas dentro e fora do ambiente organizacional. A ideia é superar a figura de um trabalhador 
passivo, resignado e condenado a trabalhar até a exaustão ou à sua morte, entregando para o 
serviço do capital, seu “corpo dócil” (conforme Foucault).  

É preciso pontuar que, o termo produtividade ainda está revestido da ideia de 
exploração, reforçada pelas modernas técnicas de administrar humanos como recursos. Ainda 
se serve ao capital e os humanos continuam a morrer em função de suas atividades laborais.  
No entanto, a contemporaneidade tem exigido das organizações um comportamento mais 
proativo, onde o respeito pela subjetividade do indivíduo, na sua condição de participante de 
uma teia de relações sociais e na sua necessidade de interagir, de falar e ser ouvido, tem 
encontrado lugar de fala. 

Destaca-se, desta maneira, que a descoberta de uma dimensão subjetiva traz à cena um 
movimento de organizações reconhecendo como necessária a mudança da estratégia de 
gestão, baseada no controle, para a de comprometimento (LEITE; ALBUQUERQUE, 2009) e 
a participação mais ampla do empregado no processo de produção de valor organizacional, 
sobretudo, garantindo-lhe voz. Neste sentido, comunicação e sujeito dominam o papel central 
na constituição das organizações, por meio das interações sociais. Na complexidade deste 
contexto, tem-se que “quando se introduz a comunicação na esfera das organizações o fator 
humano, subjetivo, relacional e contextual constitui um pilar fundamental para qualquer ação 
comunicativa duradoura produtiva” (KUNSCH, 2010, p. 52). Assim, destaca-se o 
entendimento de que a comunicação interpessoal é “um dos pilares da gestão de pessoas” 
(CASADO, 2002 apud KUNSCH, 2010, p. 55). 

Baseado nos paradigmas sociológicos descritos por Burrel e Morgan (1979), pode-se 
dizer que este estudo é construído sob a luz de uma abordagem ontológica nominalista, onde 
se investigam as convenções criadas para dar sentido as coisas. Interessa-se pelo 
conhecimento experimentado pessoalmente, numa epistemologia que vê o mundo social, a 
partir do quadro de referências do participante da ação, com um olhar de dentro do fenômeno. 
Vê-se o homem como aquele de natureza humana voluntarista, autônomo e possuidor do livre 
arbítrio (BURREL; MORGAN, 1979).  

Utiliza-se de metodologia com a visão do mundo social mais maleável e da pessoa 
com a sua dimensão mais subjetiva, analisando a maneira como o indivíduo cria, modifica e 
interpreta o mundo no qual ele se descobre. No que se refere à teoria das organizações 
contemporâneas, este estudo situa-se no paradigma interpretativo, no qual as realidades 
organizacionais são múltiplas e socialmente construídas, os significados surgem nos 
processos interacionais, criando e recriando a realidade (MARCHIORI; BULGACOV, no 
prelo).  

O objetivo deste artigo é demonstrar como a qualidade da comunicação, especialmente 
das interações sociais, implica na saúde do trabalhador, e, por meio dela, na produção de valor 
organizacional. A estrutura do artigo divide-se em duas sessões teóricas que abordam, a partir 
do contexto histórico do século XXI, a produtividade e as dimensões do trabalhador e a 
comunicação, enquanto constituinte da organização e no processo de interação social, e sua 
relação com a produtividade de um trabalhador considerado na sua subjetividade. Apresenta-
se o estudo de caso único de uma trabalhadora afetada em sua atividade laboral, em função de 
fortes complicações na sua saúde física e emocional, determinadas na qualidade da 
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comunicação com seu líder e na falta de sentido para o seu trabalho, especialmente, na 
supressão de sua voz, traduzindo-se em sentimentos como frustração e infelicidade. 

O estudo revela um trabalhador que necessita expressar-se e ser ouvido, ser respeitado 
como o sujeito que constrói realidade e como um ser integral, na produção de valor 
organizacional.  
 
 
2 Marco Teórico 
 
2.1 Produtividade e o trabalhador do século XXI 
 

Em “Tempos Modernos”, clássico do cinema mundial, o personagem Charlie Chaplin 
personifica o trabalhador pós Revolução Industrial, explorado em atividades repetitivas e 
exaustivas. Naquele tempo o homem servia às máquinas, que ditavam o ritmo e a forma de 
trabalho, redundando em produtividade e lucro ao proprietário das máquinas e dos corpos 
explorados.  

Em “O Capital”, Karl Marx apresenta as condições de trabalho que muitos 
empregadores capitalistas ofereciam aos seus empregados em um sistema de “escravidão 
social, física, moral e espiritual” (MORGAN, 2010, p. 294). É fato que, se os primeiros 
fabricantes do século XIX faziam os seus empregados trabalharem até a morte para evitar as 
perdas pela ociosidade das máquinas, muitos industriais modernos, no século XXI, ainda 
mantém suas fábricas descuidando da saúde e da segurança do trabalhador, em um modo de 
gestão inadequado ou negligente com o bem-estar dos empregados (MORGAN, 2010), tendo 
como prioridade apenas o potencial produtivo. 

Numa retrospectiva dos estudos organizacionais, Burrel e Morgan (1979) identificam 
nas teorias de Taylor, Fayol e na escola clássica de gerência que há pressupostos 
essencialmente objetivistas, onde o mundo das organizações é tratado como o mundo do 
fenômeno natural, caracterizado por uma realidade concreta, no qual foi atribuído ao 
indivíduo um papel essencialmente passivo. Seu comportamento no trabalho era visto como 
determinado pela situação em que ele era exposto. Os autores relatam que diversos estudos, 
entre as décadas de 1930 e 1960, de escolas funcionalistas mais próximas da dimensão 
subjetiva, colocaram em evidência o “homem como um ser social motivado por necessidades 
afetivas” (BURREL; MORGAN, 1979, p. 44). 

Nos anos 50 e 60, a Escola de Relações Humanas já sinalizava que mecanismos como 
supervisão direta e padronização ofereciam riscos para a saúde do trabalhador 
(MINTZBERGER, 2003). Ainda hoje é possível observar a submissão do indivíduo a “regras 
padronizadas e elaboradas por um nível hierárquico superior, que impõe condutas e 
procedimentos a serem reproduzidos num espaço de tempo determinado, o que garante à 
empresa o índice de produção pretendido” (MANSANO, 2009, p. 517).  

Sustentando a busca pela lucratividade, a condição de exploração do empregado 
mantém-se, porém sob nova dimensão. A partir da revolução tecnológica, o trabalho ganha 
dimensão subjetiva: o trabalho imaterial, definido pela produção de afetos, comunicação e 
relações sociais, enfim, do que não é palpável e que exige um exercício de habilidades 
subjetivas, redundando na produção de conhecimento (NEGRI; HARDT, 2001 apud 
MANSANO, 2009; ROSA; MANSANO, 2012). Nessa dimensão subjetiva, muitos 
empregados em constante interação com o meio e servindo-se da tecnologia para desenvolver 
seu serviço “deixaram de ocupar os galpões das fábricas e migraram para escritórios”, onde, 
de acordo com Morgan (2010, p. 301), apesar da redução dos riscos de acidentes e menor 
exposição a substâncias tóxicas, eles estão “propensos a sofrer de doenças do coração, úlceras 
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e depressões nervosas”; o que ocorre especialmente pelo modo de gestão essencialmente 
focado na produtividade.   

As doenças já não estão ligadas ao esforço físico e repetitivo, mas às metas e prazos 
impostos pelas organizações, algumas delas especialistas na criação de estresse para promover 
a eficácia organizacional, sem dar a devida importância ao tempo de trabalho perdido nos 
afastamentos, ou seja, à perda da produtividade a longo prazo (MORGAN, 2010). Se antes, o 
local de controle era o corpo do trabalhador, vê-se agora numa lente mais humanística, sua 
transferência para a mente (MUMBY, 2010); mais do que isto, vê-se que “as emoções 
realmente são a última fronteira do controle corporativo” (MUMBY, 2010, p. 36). 

Neste contexto, construído “ao longo dos últimos anos, sobretudo com o surgimento e 
a implantação dos programas de responsabilidade social e da sustentabilidade, ainda há muitas 
organizações nas quais a questão da humanização e valorização das pessoas não passa de um 
discurso” (KUNSCH, 2010, p. 49).  Como afirma Enriquez (1997, p. 11), há organizações de 
excelência e de referência nas suas aparências, nos números das pesquisas de clima, no clube 
de esportes, no seu salão de beleza, nas festas de confraternização, porém já nos discursos dos 
líderes, vê-se que os humanos são recursos, indivíduos administrados e tratados “como 
estoque dos quais se deve garantir a rentabilidade, como mercadoria”. Para o autor, como 
mercadorias ou recursos, os indivíduos não são “reconhecidos como personalidades 
autônomas, sujeitos de direitos e sujeitos psíquicos que têm palavras a dizer tanto sobre a 
evolução da organização como da sociedade” (ENRIQUEZ, 1997, p. 11). 

Sendo assim, em situações em que as novas formas de gestão, com o devido respeito 
ao trabalhador na sua dimensão subjetiva, enquanto produtor do imaterial, não foram 
efetivamente incorporadas à cultura organizacional, encontram-se práticas que dificultam a 
atuação produtiva de um humano profundamente transformado pela aquisição de 
conhecimento e pela interação com o meio social também transformado; práticas 
desfavoráveis a um trabalho que depende de uma teia de relações sociais, de conhecimentos e, 
mais recentemente, da sensibilidade de seus agentes (MANSANO, 2009; ROSA; 
MANSANO, 2012).  

Na participação do trabalhador nesta teia de relações sociais, cabe observar que uma 
trama complexa de fatores interfere nos níveis de seu estresse pessoal e de seu bem-estar 
físico e mental. Esta trama é formada pela importância de sua atividade, sua competência, 
motivação, suas aspirações de carreira, além da qualidade dos relacionamentos e sua 
personalidade (MORGAN, 2010; MOSCOVICI, 2003). Por outro lado, também, existem 
mecanismos de coordenação, controle e comunicação, ditados por padrões e normas, 
demandas, expectativas, critérios de avaliação, recompensas e punições, visando atender os 
interesses dos empregadores (MORGAN, 2010; MOSCOVICI, 2003), o que quase sempre 
implica na qualidade das interações e, consequentemente, na saúde do indivíduo. 

Neste contexto, a cultura e o modelo de gestão compõem atitudes, crenças e práticas 
que, segundo Morgan (2010) podem fortalecer um distanciamento profundo entre os 
interesses do capital e do trabalho. Tal distanciamento pode ser composto por uma 
diversidade de conflitos de interesses e, também, de valores permeados, pela “multiplicidade 
de correlações de forças imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua 
organização” (FOUCAULT, 1998, p. 88-89). Neste contexto, mais do que uma conciliação de 
interesses e objetivos, muitas vezes forçada, há de se reconhecer que “as organizações 
constituem o lugar privilegiado onde se desenvolve a identidade profissional do trabalhador e 
o ambiente social onde a pessoa se realiza do ponto de vista pessoal, social e profissional” 
(TAMAYO, 2005, p. 169 apud KUNSCH, 2010, p. 53). Em outras palavras, quando a pessoa 
não se realiza, não é ouvida e não consegue se identificar com a tarefa, a organização passa a 
ser fonte de infelicidade, sofrimento e doenças físicas e emocionais. Para Arendt (2001 apud 
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BULGACOV; MARCHIORI, 2010, p. 108), “uma vida sem fala e sem ação é literalmente 
morta para o mundo”.  

Diante das realidades organizacionais possíveis, observa-se por um lado que “os 
vínculos de trabalho contemporâneos parecem estar conectados a uma condição, geralmente 
implícita, de permanência enquanto os interesses de ambos (organização e sujeito) se 
mantiverem” (FAGUNDES; JOTZ; SEMINOTTI, 2008, p. 229). Por outro lado, conforme 
afirma Melo (2006), ainda permanece o estado contínuo de vulnerabilidade vivido pelo 
trabalhador em função da sua responsabilidade pela própria empregabilidade, diante dos altos 
níveis de exigência de sua doação em criatividade, desempenho e comprometimento em 
qualquer nível funcional, de qualificação ou hierárquico; mesmo sem a modernização das 
práticas organizacionais e sem mudança para a estratégia do comprometimento (LEITE; 
ALBUQUERQUE, 2009). Neste cenário, surge o sujeito capaz de se autodeterminar, de se 
desenvolver, de se tornar empreendedor por si mesmo (MARCHIORI; BULGACOV, 2010), 
sujeito que, para manter sua empregabilidade, preocupa-se em agregar valor à organização, 
mas também, ao mesmo tempo, agregar valor e experiência à sua carreira (FAGUNDES; 
JOTZ; SEMINOTTI, 2008).  

Em suma, o que se pode constatar é que há diversos desafios envolvendo o trabalho na 
contemporaneidade, como a transformação da informação em conhecimento, a construção de 
significado e oportunidades de crescimento pessoal e profissional (DAFT, 2008), o sentido de 
conexão e relações sociais positivas com os colegas de trabalho e a capacidade de viver uma 
vida integrada, de tal modo que o trabalho não colida com a essência natural da pessoa e com 
o seu desejo de viver como ser humano (PFEFFER, 2003). 
 Neste contexto, parecem fazer sentido os discursos unicistas, que buscam trabalho em 
equipe e esforços compartilhados para resultados, o que sugere um modo de gestão mais 
democrático (MORGAN, 2010), onde “o trabalhador é convidado a conhecer todo o processo 
de produção e a colaborar para aperfeiçoá-lo, expondo suas percepções e opiniões” 
(MANSANO, 2009, p. 514). No entanto, na prática, é preciso que se criem “sociedades e 
organizações que possibilitem aos membros serem ‘humanos’, desenvolvendo todas as suas 
potencialidades”, (MCAULEY, DUBERLEY e JOHNSON, 2007 apud MARCHIORI; 
BULGACOV, in press), sem que sejam impedidos de participar “pelo fato de não serem 
ouvidos e serem sufocados pela voz dominante do poder” (KUNSCH, 2010, p. 51).  

Entende-se, em suma, que o reconhecimento da subjetividade do trabalhador está 
atrelado à qualidade das interações sociais no ambiente organizacional, por meio de uma 
comunicação aberta pela qual o trabalhador possa expressar suas ideias e sugestões, onde ele 
possa oferecer sua criatividade e sentimentos para a geração de valor organizacional. Neste 
sentido, tem-se um olhar especial sobre a dinâmica entre comunicação e produtividade, 
respeitando o indivíduo na sua subjetividade, como construtor da realidade organizacional, 
reflexões abordadas na próxima seção.   
 
 
2.2 Comunicação e produtividade no século XXI 
 

Transformações econômicas, financeiras, tecnológicas e culturais, numerosas e 
rápidas, têm resultado em novas formas de organização, novos modelos de gestão das 
empresas e o repensar dos comportamentos em relação aos trabalhadores (LIVIAN, 2006; 
MELO, 2006).  Neste contexto, a "comunicação é concebida como um processo de efetivação 
na ou dentro das organizações" (COOREN; TAYLOR, 1997 apud MARCHIORI et. al., 2012) 
e como algo que gera conhecimento, que modifica estruturas e comportamentos 
(MARCHIORI, 2010). Tem-se, portanto, a comunicação no centro da condição humana, num 
modelo onde ela torna possíveis pensamentos, sentimentos e ideias. Neste sentido, reconhece-
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se que “os significados e discursos sobre os quais as organizações são construídas não surgem 
espontaneamente; eles são o produto de configurações de poder e interesses específicos” 
(MUMBY, 2010, p. 28).   

Ainda sobre o aspecto contextual, observa-se, especialmente no Brasil, no início dos 
anos 1990, que vários procedimentos de gestão – da qualidade, por projeto, das competências 
– estavam em foco, tendo nos programas de produtividade referências obrigatórias para 
processos de mudança, bem como para a definição de novos tipos de controle de 
comportamento (MELO, 2006; LIVIAN, 2006).  Neste tempo, enquanto a “adoção de novas 
tecnologias organizacionais apontavam a redução de níveis hierárquicos e eliminação de 
cargos de supervisão em sua linha de comando” (MELO, 2006, p. 295), algumas 
investigações dão conta das possibilidades de controle justamente pelas novas tecnologias da 
comunicação. Concomitantemente, observa-se que “o mundo do management é igualmente 
um universo que dá pouco espaço à palavra espontânea e às ideias inovadoras que solucionam 
problemas” (CHANLAT, 2000, p. 67 apud MELO, 2006, p. 300). Tem-se aqui um 
contraponto, o “olhar para a comunicação como um processo de criação de conhecimento, 
como estimuladora de diálogo, como uma comunicação que ajuda a construir a realidade 
organizacional” (MARCHIORI, 2010, p. 151), e que requer novas estratégias de gestão. 

Bormann (1983 apud MARCHIORI; BULGACOV, in press) “define comunicação 
como o processo social humano pelo qual as pessoas criam, desenvolvem e sustentam a 
consciência grupal, compartilhada e simbólica”. Portanto, neste processo de construção, a 
comunicação relaciona-se com a cultura tida como metáfora da organização, o que significa 
as pessoas criando, estimulando, desenvolvendo. Ao observarmos a cultura como texto, por 
exemplo, coexistem diferentes interpretações da mesma realidade a partir da interação e da 
experiência de cada indivíduo do grupo (GEERTZ, 1983 apud MARCHIORI, 2011). 
Pacanowsky e Trujillo (1982, p. 123 apud MARCHIORI; BULGACOV, in press) sugerem 
que as “pessoas ao conversarem estão se comunicando e construindo sua cultura”. Reforçando 
este entendimento, Marchiori (2008, p. 193) considera que, “se as organizações são entidades 
sociais constituídas por meio da interação, está sedimentado o papel da comunicação em 
construir, manter e transformar culturas”. Neste sentido, a autora explica que, ao interagirem 
entre si e com o mundo, os indivíduos podem simbolizar e atribuir significado para a vida de 
uma organização, e, neste ato, criar novas culturas, onde as diferenças fazem sentido e 
convivem entre si.  

Eisenberg e Riley (2001 apud MARCHIORI; BULGACOV, in press), identificam o 
papel constitutivo da comunicação na criação da cultura organizacional, levando-nos a 
considerar ultrapassada a visão de correntes teóricas da comunicação que consideram apenas 
a transmissão de mensagens entre emissor e receptor. Conforme Marchiori (2008, p. 188), “a 
preocupação nesse processo é de como uma pessoa utiliza a comunicação para afetar o 
comportamento ou o estado da mente de outra”. Segundo a autora, a comunicação passa a ser 
um processo na interpretação e na experiência humana do mundo significativa e inter-
subjetivamente construído.  

Valendo-se do uso de metáforas para analisar as práticas comunicacionais, definidas 
por Putnam (2009), vê-se a proximidade de duas em especial para este estudo: a metáfora da 
performance, cujo “foco está na interação social e na representação de uma organização, que 
se traduz por meio de um processo contínuo, dinâmico reflexivo e interconectado” 
(KUNSCH, 2010, p. 50) e “a metáfora da voz, que trata a comunicação como expressão ou, 
ao contrário, como supressão da voz na vida organizacional” (KUNSCH, 2010, p. 51). 
 Tem-se, aqui, a interação social, conforme Putnam (2009), composta por sequencias, 
padrões e significados incrustrados em mensagens verbais e não-verbais, comportamental e 
simbólica, com ênfase simultaneamente na ação e sensibilização. A autora destaca que 
processos dinâmicos, comportamentos inter-relacionados e co-orientação são as 
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características-chave que distinguem a interação social. Putnam (2009) destaca que metáfora 
da voz refere-se à alteração de estruturas e práticas que não permitem que membros da 
organização se manifestem, sejam ouvidos ou façam escolhas na vida organizacional. Essa 
metáfora, ao tratar a comunicação como expressão ou supressão da voz, enaltece o agir dos 
sujeitos na construção do conhecimento (PUTNAM, 2009). Para Wood (2000, p. 153, apud 
MARCHIORI; CONTANI, 2012), “a interação está no coração dos relacionamentos, pelo fato 
de que é por via da comunicação que as pessoas aprendem uma sobre as outras e ganham 
discernimento sobre valores, crenças e tudo o que possuem em comum.”  

Dentro deste contexto, pode-se afirmar que o grande desafio das organizações 
contemporâneas está em equilibrar a sua dimensão objetiva, que inclui as políticas e práticas 
de organização do trabalho e de gestão de pessoas, com a dimensão própria dos processos 
relacionais de subjetividade, que inclui interação e comunicação (FAGUNDES; JOTZ; 
SEMINOTTI, 2008) especialmente entre líderes e liderados. Nesta linha de pensamento, é 
preciso rever os valores de gestão, criando um ambiente de comprometimento onde o 
trabalhador perceba e compartilhe os objetivos da organização (LEHDERMANN; LIMA; 
LIMONGI-FRANÇA, 2009). Vale pontuar que a noção de comprometimento, que se defende, 
passa pelo entendimento de Robbins (2002, 2005 apud LEITE; ALBUQUERQUE, 2009, p. 
330), que “considera que um indivíduo só pode envolver-se em seu trabalho quando participa 
ativamente dele, identifica-se psicologicamente com ele e considera o seu desempenho como 
algo valioso para si”.   Neste sentido, Briggs (2007) destaca que as pessoas nas organizações 
buscam mais que engajamento, buscam comprometimento; sendo o aspecto “história”, que diz 
respeito à necessidade das pessoas saberem o curso de ação ou causa da atividade, a 
“audiência”, que tem a ver com o trabalho ser significativo e relevante e, o “engajamento”, 
que acontece quando a organização consegue atrair o interesse do empregado e envolvê-lo 
naquele contexto. O comprometimento, neste caso, é o estado ou qualidade de estar se 
dedicando a uma causa (BRIGGS, 2007). 

Observa-se que os espaços organizacionais, conforme já citado, são hoje permeados 
pela exploração dos complexos relacionamentos de poder, de conhecimento e de discurso 
(MARCHIORI, 2010). Num tempo não tão distante, nestes espaços, era garantido ao líder o 
poder de controlar o comportamento dos empregados, punir ou recompensar, cabendo, dentro 
desta visão paradigmática, aos empregados acatar e legitimar este poder (MOSCOVICI, 
2003). Contemporaneamente, em relações um pouco mais sutis, o poder permanece na 
liderança que se desenrola cada vez mais no âmbito do relacionamento frequente e face a 
face, em interações que envolvem conhecimento e sentimento (DAVEL; MACHADO, 2001). 
Neste contexto, há a possibilidade do trabalhador ser transformado por afetos diversos, de 
modo a reverter as relações de poder e inventar estratégias de resistência no seu local de 
trabalho, ao implicar-se emocional e intelectualmente no processo produtivo (ROSA; 
MANSANO, 2012).  

Observa-se, então, que o poder é exercido nas organizações por meio das interações 
sociais, ora na construção de significado das atividades, ora no consentimento respaldado no 
reconhecimento e identificação com o líder, no âmbito dos processos cognitivos, emocionais e 
políticos vivenciados e praticados regularmente entre as pessoas envolvidas (DAVEL; 
MACHADO, 2001).  Moscovici (2003, p. 47) descreve que, numa “perspectiva democrática 
de gestão participativa, preconizam-se relações interpessoais de coesão, cooperação, harmonia 
no grupo. Essas formas de interação facilitam as tarefas conjuntas, a produtividade e a 
qualidade”. Para a autora (2003, p. 47), “o relacionamento interpessoal entre o líder e os 
membros do grupo é um dos fatores mais relevantes na facilitação ou obstância de um clima 
de confiança, respeito e afeto (...) (e está entre os fatores que) determinam as verdadeiras 
possibilidades de trabalho conjunto produtivo”.  
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É sabido que “é por meio da comunicação que uma organização pode democratizar a 
informação, abrir canais de conversa com seus funcionários e líderes, assim recebendo, 
oferecendo e canalizando informação para a tomada de decisões mais acertadas” 
(MARCHIORI, 2008, p. 227). Assim, destaca-se a habilidade de comunicar-se, 
compreendendo a si e aos outros, de atender os outros, não apenas partilhando normas e 
objetivos, como também compartilhando e estabelecendo relações interdependentes 
(FAGUNDES; JOTZ; SEMINOTTI, 2008), como uma das competências pertinentes ao 
trabalhador, considerando, especialmente, sua dimensão imaterial.  

Alinhado a isto, uma organização que diz respeitar seus empregados deve fazê-lo 
considerando-o como um ser racional, “indivíduo capaz de reflexão, de expressão e confronto 
com outros” (ENRIQUEZ, 1997, p. 16). Neste sentido, tem-se aqui outro desafio, na 
habilidade de dar voz ao trabalhador, saber ouvir e considerar as diferenças individuais de 
cada um, de ponto de vistas, ideias e sentimentos, sem a qual não há como evidenciar “formas 
de interação e comunicação mais espontâneas, abertas e sadias” (MOSCOVI, 2003, p. 132). 
Neste contexto, enquanto “resultados da pesquisa Gallup demostram que os supervisores, 
gerentes ou chefes imediatos desempenham um papel crucial no bem-estar e no envolvimento 
dos seus funcionários” (KRUEGER; KILLHAM, 2005, apud MARCHIORI, 2010, p. 152), 
Moscovici (2003, p. 85) enfatiza que o modo de agir do líder “acaba geralmente por 
contaminar todo o clima da empresa”.  

Nesta linha, de acordo com Watson (2001 apud MARCHIORI, 2008), é por meio da 
comunicação, especialmente das palavras, que os líderes solicitam, induzem, debatem, 
concordam, insultam, ensinam, prometem, elogiam. Entende-se que este contexto faz sentido 
como um estímulo à criatividade do trabalhador e à sua participação no processo de produção 
de valor organizacional. Enquanto isto, porém, estudos procuram sensibilizar economistas 
sobre como a felicidade e o aspecto emocional podem afetar o desempenho das pessoas nas 
organizações (MARCHIORI, 2010).  

Frost et. al. (2000, p. 25-26 apud MUMBY 2010) “descreveram as organizações como 
locais de cura e dor diárias, onde as emoções são impedidas e reprimidas de forma que elas 
simplesmente atendam aos objetivos restritos da produtividade e eficiência organizacional”.  
Camargo (1999), afirma que a emoção é um meio de expressão que abre o caminho da 
linguagem e assegura uma função de comunicação na construção de sentidos, é, portanto, a 
primeira forma de comunicação. Zazzo (1974) e Malrieu (1974) (apud CAMARGO, 1999) 
explicam que comunicação é algo intrínseco ao ser humano e está presente desde a construção 
de laços afetivos e sociais com o mundo, no que chamam de processo de vinculação, num 
recém-nascido. Os autores afirmam que o desenvolvimento psíquico do ser humano se dá na 
comunicação, na relação com o outro, na afetividade; além disto, para eles, desde as primeiras 
relações, há a interferência da cultura, com suas instituições, representações, seus valores e 
significações. 

Desta maneira, vê-se que a construção de laços afetivos e sociais nas organizações está 
para o processo da reprodução social, que, segundo Habermas (1984 apud VERGARA, 2006), 
diz respeito às expressões das organizações, como seus símbolos, seus valores, sua cultura, 
sua história, suas fraturas e conquistas, retratadas nos atos comunicativos. Estes “mecanismos 
e símbolos, revestindo formas materiais ou imateriais, mais sutis ou menos sutis, possuem em 
comum o fato de estarem impregnados de significado valorativos direcionados, 
essencialmente, para o nível emocional da comunicação” (MOSCOVICI, 2003, p. 72). Tal 
situação torna mais fácil enxergar “os processos que levam ao desenvolvimento das relações 
internas, entendendo-se o que faz sentido para as pessoas em seus ambientes” (MARCHIORI, 
2010, p. 155). Destaca-se aqui o papel do líder ao considerar que a relação do trabalhador com 
sua capacidade de produzir e o processo de busca de resultados organizacionais passa pelos 
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estímulos existentes para a construção da vinculação; passa pela afetividade e pelo poder, 
inerentes a toda e qualquer relação interpessoal (MOSCOVICI, 2003). 

Concluí-se, portanto, que para a maior produção de valor, é preciso “tornar o processo 
estratégico mais interativo e contínuo, estimulando a comunicação, o aprendizado e o 
comprometimento das pessoas, a participação mais ampla de colaboradores de diferentes 
níveis da organização” (LEITE; ALBUQUERQUE, 2009, p. 332), o que questiona a 
estratégia de controle, que não garante voz ao empregado (WALTON, 1997 apud LEITE; 
ALBUQUERQUE, 2009, p. 331-332). Tal fato implica muito mais do que produtividade, mas 
o diferencial da organização, que está nas pessoas e no resultado do seu trabalho imaterial, ou 
seja, no afeto e na criatividade utilizados no processo de construção da realidade. Em termos 
gerais, estes são os aspectos investigados no estudo de caso a seguir relatado e analisado.  

 
 

3 Estudo de Caso 
 
3.1 Metodologia e técnicas de coleta de dados 
 

A concepção deste estudo partiu do interacionismo simbólico fenomenológico, com 
interesse especial “nas emergentes propriedades de interação, através das quais os indivíduos 
criam seu mundo social ao invés de meramente reagirem a ele”, (BURREL; MORGAN, 1979, 
p. 82). Como método qualitativo de pesquisa, optou-se pelo estudo de caso, já que este é tido 
como o mais útil quando se “deseja compreender os processos e interações sociais que se 
desenvolvem nas organizações, situando-os no contexto histórico” (HARTLEY, 1995 apud 
GODOY, 2006, p. 127). O estudo foi único em função de o caso ter se apresentado como 
“exemplar”, revelando uma situação extrema, onde o trabalhador esteve doente, afastado das 
atividades laborais e internado com diagnóstico de depressão profunda. A escolha justifica-se 
em Stake (1988, p. 256 apud GODOY, 2006, p. 119), que destaca o foco do pesquisador na 
busca de um caso particular, “em idiossincrasia, em sua complexidade”.  

Para a coleta de dados, foi realizada entrevista em profundidade; gravada com a 
autorização da concedente: uma mulher, na faixa dos 40 anos, divorciada, mãe, com 
experiência anterior em atividades de baixa complexidade na iniciativa privada, ocupante de 
cargo administrativo, em nível médio, numa empresa pública situada no Estado do Paraná. A 
entrevistada tem uma carreira de mais de 20 anos na organização e faz um relato histórico 
sobre sua atuação, a partir do roteiro básico (questionário semi-estruturado), com oito 
questões amplas. O objetivo da técnica foi deixar ser revelada a história de uma trabalhadora 
do século XIX, com um recorte sobre o seu comportamento, dentro de diferentes períodos em 
que sua produtividade pudesse ser vista, por ela própria, como afetada pela qualidade das 
interações e estímulos dentro do ambiente organizacional, especialmente com o seu líder 
principal.  

Com esta técnica buscou-se compreender os significados atribuídos pela entrevistada 
às questões relativas ao tema, com dados descritivos na linguagem da própria entrevistada, 
para apreender sua compreensão de mundo (GODOY, 2006). Existiu uma combinação das 
técnicas descritiva e interpretativa na coleta e análise dos dados (GODOY, 2006). 

A entrevista foi concedida em uma sala da empresa, no último semestre de 2012. 
Durante todo o relato da trabalhadora, manteve-se um clima de bastante tranquilidade e não 
foi percebida pelo pesquisador qualquer dificuldade de exposição de ideias e sentimentos. 
Acredita-se, que conforme pede uma pesquisa interacionista, houve “a fusão do próprio self 
do pesquisador na posição daquele que ele está estudando” (DOUGLAS, 1970, p. 296 apud 
BURREL; MORGAN, 1979, p. 83). 
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3.2 Relato e interpretação do estudo de caso 
 

Numa retrospectiva histórica, a trabalhadora relata que, quando ingressou na 
organização, o ambiente era receptivo: ”tinha um relacionamento bem tranquilo, muita 
liberdade tanto para falar quanto para agir no ambiente”. Ela destaca, porém, um problema 
quanto ao aspecto gênero, “não tem muita abertura para mulher aqui dentro. Você é cobrada 
do seu trabalho e é pouco reconhecida”, considera. “Reconhecimento sempre foi pouco para a 
mulher; a empresa é muito machista”, pontuou, observando que o problema cresceu com o 
passar dos anos.  

Quanto à ocorrência de “doenças do coração, úlceras ou depressões nervosas” 
(MORGAN, 2010), em função da qualidade da interação com seu líder, a entrevistada relata 
que teve gastrite associada a uma depressão profunda: “quando eu fui obrigada a trabalhar 
num local que eu não gostava”. Ela não se identificava com a nova atividade e chegou a dizer 
que não gostaria de mudar de setor, no que alega não ter sido ouvida: “junto com isto, houve 
uma perseguição por causa de política”, observa, sobre o ambiente onde a política partidária 
exerce grande poder. Ela conta que voltou a falar sobre a situação e o mal estar que estava 
gerando, sem, no entanto, ser ouvida: “enfrentei a minha chefia e falei que não iria mesmo; aí 
eu fui obrigada a ir”. A entrevistada considera que a sua mudança de setor foi uma “punição” 
e revela que se sentiu ameaçada: “como eu preciso do emprego... entrei em depressão; tomava 
medicamentos; fiquei internada...”, relata sobre um período que durou meses. Ela também 
relata problemas com outros profissionais da empresa que lhe ameaçavam: “queriam um 
documento do terapeuta de que eu não teria depressão”. Nesta ocasião, a entrevistada ficou 
afastada para tratar de depressão. 

A entrevistada afirma que não tinha problemas quanto ao desempenho no trabalho: 
“Tive problema de relacionamento, talvez pelo excesso de franqueza, também porque para 
mulher era complicado”, destaca, voltando a questão da discriminação por gênero. 

Quanto aos níveis de estresse e bem-estar físico e mental relacionado à “sua 
competência, motivação, suas aspirações de carreira ou com a qualidade dos relacionamentos” 
em períodos distintos de atuação na empresa, conforme Morgan (2010) e Moscovici (2003), a 
entrevistada repete que a organização não tinha como política a abertura para discussão: “Ou 
faz ou faz. Se não concorda, sofre perseguição”, indica, sobre uma regra válida como um 
modelo de gestão inapropriado no período crítico da carreira. Pelo que a entrevistada relata: 
”também aconteceu com outras pessoas e até hoje acontece; tem funcionários aposentados por 
depressão”, afirma.  

Especialmente sobre os sentimentos gerados em relação à qualidade da comunicação 
no ambiente organizacional e sobre a sua necessidade de ser ouvida pelo líder, a entrevistada 
diz que sentia “desmotivação, mesmo que gostasse” da atividade. ”Era só crítica, sem abertura 
para sugestões, (era) sempre o que ele (líder) queria”, completa, destacando o autoritarismo 
como característica predominante do líder do passado. Este aspecto, de acordo com ela, 
afetava sua produtividade: “com certeza poderia ter feito mais; fazia uns 30% menos, porque 
não tinha motivação”, justifica. “Se o trabalhador estiver bem, contente e (...) ver que o líder 
se preocupa (...) é automático”, referindo-se ao aumento da produtividade, em contraposição a 
sua desmotivação registrada no período. Ela ainda diz que o trabalhador busca sempre 
“aperfeiçoar resultados” e que espera “reconhecimento na comunicação e na avaliação”. 
Assim ela considera que, quando o líder “faz um elogio, é um reconhecimento”. O período em 
que a entrevistada teve problemas com a liderança, considerado um período crítico na 
carreira, está situado nos últimos anos da década de 1990. 
 No relato, contrapondo com o tempo passado, a entrevistada deixa transparecer que 
está bem de saúde e trabalhando satisfeita, mantendo bom relacionamento com seus colegas e 
líder, tendo uma visão ampla de como o seu trabalho implica no restante dos processos da 
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organização, características de um modelo de gestão mais democrático (MORGAN, 2010), 
embora a ênfase tenha se concentrado sobre o período crítico vivido na carreira, onde o 
modelo visível era o autocrático.  

Sobre o fator de estresse atual a entrevistada revela: “meu setor tem muito prazo, para 
tudo, (porém) consigo administrar bem; tenho comprometimento grande com o que eu faço”, 
destaca. “Preocupo-me; sou perfeccionista no trabalho. Sou chata”, brinca. Ela volta ao 
passado: “era muito cobrada”, e retoma o tempo atual sobre os novos estímulos no ambiente: 
“agora (o modelo de gestão e a interação com o líder) faz com que a gente queira fazer certo. 
Sem contar que quando você tá bem, com o corpo, as pessoas, o ambiente e a chefia, você tem 
liberdade de executar as coisas de forma suave, sem pressão, com mais amor, não por 
obrigação”, conclui. 

Nota-se que a entrevistada marca os diferentes tempos vividos na organização a partir 
da construção de sentimentos opostos: depressão (tristeza), no passado, e amor, no presente. 
Ela afirma repetidas vezes não ter sido ouvida, ser cobrada e não ser reconhecida. A 
trabalhadora afirma que a organização ainda oferece pouca abertura e estímulos ao diálogo, 
criticamente para o gênero feminino. No contexto geral, a relação entre a qualidade das 
interações sociais com a produtividade do trabalhador foi ressaltada, contrariando a ideia 
inicial de que as doenças do trabalhador do século XXI estariam mais associadas às metas e 
prazos impostos pelas organizações como principal fonte de estresse na contemporaneidade 
(MORGAN, 2010), o presente estudo revelou que a condição para a produção de valor está na 
identificação e afeto nas interações sociais (DAVEL; MACHADO, 2001), especialmente com 
a liderança. Observa-se, portanto, a dimensão subjetiva do trabalhador e a comunicação como 
processo inerente à obtenção de maior ou menor produção de valor organizacional.  
 Percebe-se, ao longo deste relato, que o trabalhador sofre supressão da sua voz, 
conforme referenciado em Kunsch (2010) dentro da metáfora da voz, que trata a comunicação 
como expressão ou supressão da voz na vida organizacional, e em Putnam (2009), que destaca 
esta metáfora para mostrar o impedimento quanto à manifestação do trabalhador e sua 
possibilidade de fazer escolhas na vida organizacional. 

Na expressão “ou faz, ou faz”, relatada neste estudo de caso exemplar, deixa-se 
emergir a ideia de que a organização não respeita seus empregados como seres racionais, 
subestimando “a capacidade de reflexão, expressão e confronto” do indivíduo, conforme visto 
em Enriquez (1997). Neste sentido, também foi observado que a entrevistada tem um olhar 
sobre a organização como aquela que não considera diferenças individuais, ponto de vistas, 
ideias e sentimentos, essenciais para a existência de interação e comunicação mais 
espontâneas, abertas e sadias, segundo aponta Moscovici (2003). 

Ficou explicitado, em diversos momentos da fala da pesquisada, que o líder 
desempenha um papel crucial no bem-estar e no envolvimento do indivíduo, o que certamente 
reforça os resultados da pesquisa Gallup (MARCHIORI, 2010); neste caso, o líder 
contaminou o clima, conforme indica Moscovici (2003), e ainda influenciou outros 
profissionais que ameaçaram a trabalhadora, num período em que estava em tratamento de 
uma depressão. 

Pode-se afirmar que a trabalhadora não demostrou passividade durante o período 
crítico que viveu na carreira. Ela mostrou-se ciente de sua responsabilidade e preocupada com 
sua empregabilidade (FAGUNDES; JOTZ; SEMINOTTI, 2008). Na condição de mulher e 
mãe, tem para si que “precisa do emprego” e demonstra ter escolhido permanecer na 
organização apesar do mal-estar extremo. A trabalhadora mostrou-se, desta forma, um sujeito 
de natureza humana voluntarista, autônoma e possuidora do livre arbítrio (BURREL; 
MORGAN, 1979), mesmo enfrentado doenças físicas e emocionais.  

Com o poder exercido sobre a trabalhadora nas relações com o líder, considerado 
autoritário, não foi possível visualizar e caracterizar interação e construção de significado das 
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atividades (DAVEL; MACHADO, 2001). A trabalhadora deixa claro que não foi ouvida e 
respeitada na sua vontade de participar da construção da realidade organizacional e na 
produção de valor. Evidentemente, ela teve exploradas suas emoções, a última fronteira do 
controle corporativo, conforme destaca Mumby (2010). 

Compreende-se que a qualidade de interações nos ambientes organizacionais revela o 
grau de identidade dos indivíduos para com as organizações, podendo ser altamente 
influenciado seu comprometimento.  

As estratégias de gestão pautadas no controle reacendem uma realidade manipuladora, 
opressora dos sujeitos. Por outro lado, as estratégias de gestão pautadas no comprometimento 
vislumbram uma realidade onde o respeito, a sintonia, o envolvimento constroem-se e 
reconstroem-se tornando as organizações mais humanizadas (KUNSCH, 2010). 

 
Considerações 
 

O presente estudo discutiu a importância do reconhecimento da dimensão subjetiva do 
trabalhador na contemporaneidade e o desafio evidente das organizações na adequação de 
suas políticas e práticas, especialmente de gestão de pessoas, levando-se em consideração a 
importância da interação e da comunicação, como processos relacionais, os quais 
naturalmente incitam a subjetividade.  

Ficou evidente que a democracia não se revela nesse ambiente, já que os mecanismos 
de controle permanecem afetando, de forma contundente, a vida do trabalhador. A exploração 
também se revela, no controle das emoções. No estudo de caso revelou-se uma dimensão 
ainda mais grave quanto à supressão da voz do trabalhador: a diferença de gênero, onde a 
mulher é discriminada e estaria sofrendo mais que os homens. 

Entende-se que há contribuição nesta visão da comunicação no processo de produção 
de valor com implicações sobre a saúde do trabalhador. Acredita-se que a temática merece 
novos estudos e discussões no campo da gestão de pessoas, especialmente, visando a busca de 
novos caminhos para superar os desafios que se apresentam diante da “descoberta” da 
subjetividade do indivíduo nas organizações do século XXI. 
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