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Resumo 
 
Este artigo busca entender de que maneira o discurso das organizações é construído. Portanto, 
situa seu campo para além dos atos comunicativos e, também, incorpora suas ideias às ações e 
práticas empresariais. Quanto ao seu conteúdo, é percebida a importância da cultura 
organizacional e do relações-públicas para harmonizar os valores que darão força ao sistema 
social organização-públicos.  
   
 
 
Palavras-chave:Discurso; Discurso Organizacional; Cultura Organizacional; Relações 
Públicas; Relações-públicas  
 
 
 
Discurso: entendimento e exemplificação 

 

O discurso é um ativo intangível que corrobora o sucesso ou o fracasso da 

comunicação e dos diálogos, bem como corrobora os programas e ações das 

organizações. Por lidar com a expectativa, ele determina o resultado final dos 

relacionamentos no sistema social organização-públicos. Por isso, deve refletir o que se 

espera da organização: responsabilidade social, proatividade, ética e transparência, entre 

outras características detectadas ao se mapear os públicos. 

Embora produzido pela organização, o discurso também existe em todas as 

atividades desenvolvidas pelos indivíduos organizacionais. Portanto, além da empresa, 

cada um é responsável pelo que os públicos entendem de seu trabalho e de sua tomada 

de decisão, ou seja, pela imagem produzida. Por isso, há a necessidade de refletir a 

cultura organizacional, pois só assim estreitam-se as relações e a coerência é 

                                                
1 Trabalho apresentado no I Simpósio Internacional de Gestão da Comunicação, Cultura e Turismo 
(SINCULT 2015), realizado em Salvador, Bahia, Brasil, dias 24 e 25 de julho de 2015. 
2 Relações-públicas formado pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e Especialista em Gestão 
Estratégica em Relações Públicas pela Faculdade Batista Brasileira (FBB). Profissional de Mercado, 
Professor Substituto de Relações Públicas e Comunicação pela UFAL e Instrutor de Gestão e Negócios 
com ênfase em Comunicação Empresarial pelo SENAC/AL. 



  
 

estabelecida. Isso dá credibilidade à organização, refletindo positivamente a imagem e 

levando a reputação ao patamar de respeito e confiança. 

É difícil definir precisamente o que seria tal discurso. Suas variantes e os 

inúmeros campos de pesquisa estabelecidos pelas ciências sociais tornam seu conceito 

multidisciplinar. Contudo, a essência existente no dicionário3 ajuda a compreender o seu 

significado por trás dos exemplos abordados neste artigo.  

Há uma ideia antiga de discurso associada à relação entre o raciocínio e o 

discernimento. De acordo com o primeiro termo: é o encadeamento, aparentemente 

lógico, de juízo ou pensamento. Portanto, do ponto de vista organizacional, o discurso 

se dá através de todo e qualquer ato de agir ou de comunicar. Essa definição é 

completada com o segundo termo: é a faculdade de julgar as coisas claras e 

sensatamente com critério, tino, juízo, apreciação e análise. Em outras palavras, o 

discurso só fará sentido quando estiver sujeito a interpretações. 

Dentro do sistema social organização-públicos, o discurso é a intenção expressa 

através da comunicação, das ações, das tomadas de decisão e dos diálogos. É o que está 

nas entrelinhas, mas precisa ser entendido pelos públicos. O discurso deve transmitir, no 

mínimo, a óbvia intenção de manter o sistema social unido. 

Toda organização produz alguma informação que é importante e do interesse dos 

públicos, caso contrário não haveria razão para sua existência. Neste caso, o discurso 

está no saber e no entender dos públicos acerca dessa informação. É esse entendimento 

que o discurso precisa passar para que os públicos se aproximem e o sistema social se 

estabeleça. 

A informação por si só não diz nada, ela deve ser comunicada aos públicos para 

servir ao propósito da sua criação. Para a comunicação, o discurso se estabelece na 

interface entre a expectativa do público, da organização e do meio ou ferramenta 

utilizada para comunicar. Quando o discurso não é casado surgem os ruídos, 

insatisfações e interpretações erradas (imagem negativa). Ele também pode ser cínico e 

facilmente percebido nos pormenores. 

                                                
3 Software Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0 para computador, 3ª edição, Editora Positivo, 
2004, por Regis Ltda. Sítio: http://www.aureliopositivo.com.br/, acesso dia 29/05/2015. 



  
 

O discurso também está nos programas, ações, atitudes e nas tomadas de 

decisão. Ele está ligado diretamente à cultura organizacional e, portanto, deve refletir os 

valores, respeitar a identidade e fortalecer a reputação da organização. Exemplo: um 

trabalho de responsabilidade social que normalmente não faz parte da atividade-fim da 

organização, mas que desempenha um papel discursivo forte para aproximar os 

públicos. 

No diálogo o discurso é aquilo que dá sentido ao que está sendo dito. É a 

significância por trás dos dizeres capaz de aproximar ou afastar os públicos. Ele está 

diretamente ligado ao objetivo motivador do diálogo e carrega em si a expectativa da 

organização pelo resultado da relação, bem como a compreensão do público a respeito 

dos motivos norteadores do diálogo. 

O discurso pode ser observado em vários elementos que determinam o sistema 

social, tais como: na informação, na comunicação, nos programas, projetos e ações, nos 

diálogos e nas decisões. Em suma, todos esses componentes da relação organização-

públicos coexistem e dependem um do outro para manter o sistema. O discurso 

excelente é aquele capaz de passar igualmente por todos esses elementos refletindo os 

valores e a cultura organizacional, casando a razão e a emoção, gerando imagem 

positiva e dando motivos para que os relacionamentos perdurem e fortaleçam o sistema 

social organização-públicos. 

 

 

O conteúdo do discurso 

 

 Todo e qualquer ato de comunicar, antes de tudo, precisa ter o interesse em 

transmitir a informação. O meio normalmente é alguma mídia (jornal, mural, 

publicidade, etc.), mas também pode ser a retórica (oratória) em momentos de 

socialização (eventos), entre outros. O discurso está presente em todos esses meios e se 

caracteriza pela relação entre a informação e a intensão em transmiti-la. Desta maneira, 

o resultado precisa promover bons relacionamentos. Os públicos devem receber algo em 

troca, por exemplo: acesso à informação que é legítima a eles; compreensão dos 

problemas e esclarecimentos; dando conhecimento acerca de ferramentas que ajudem no 



  
 

processo comunicacional; garantindo suas necessidades e desejos; promovendo justiça e 

respeito; ou dando elementos que preservem o sistema social organização-públicos 

(interesse comum). 

 
A existência e a natureza do processo social organização-públicos, 
principalmente sua dimensão política, pressupõem na organização 
uma função (linguagem funcionalista) ou um subsistema (linguagem 
da teoria geral de sistema aberto) que compreende a filosofia, as 
políticas, as normas e as atividades organizacionais no trato dos 
interesses comuns e específicos com os vários públicos que, quando 
bem exercida, legitima o poder decisório da organização frente a seus 
públicos e, ao contrário, se antagônicos aos interesses dos públicos, 
deslegitima as decisões organizacionais. (SIMÕES, 1995, p. 46). 
 

 O conteúdo do discurso tem um papel chave nesse processo decisório. Com sua 

construção bem trabalhada a comunicação consegue ser clara aos olhos dos públicos 

facilitando as relações. Ele deve transmitir a filosofia empresarial, suas políticas, 

normas e seus valores, garantindo, quando legitimados, a permanência e aproximação 

dos públicos. 

 A instabilidade humana e a subjetividade dos indivíduos ou grupo de pessoas 

podem prejudicar a construção do conteúdo do discurso. Por isso, o relações-públicas e 

todos que estejam nesse trabalho devem ter cuidado e primar pela harmonia dos 

indivíduos organizacionais, pela boa relação dos mesmos com os valores e identidade 

organizacional e pela forma e escolha adequada da mídia ou evento utilizado.  

A atenção deve ser redobrada em situação de crise ou com a iminência de um 

problema, tendo cuidado com fatores que afetam emocionalmente o público. Conhecê-

lo é fundamental para a excelência do trabalho, mas, mesmo assim, os equívocos são 

possíveis e esperados. 

 Na crise, quando pensamos no conteúdo, é básico considerar o processo de 

decisão das pessoas, o quanto elas já conhecem do problema, o que precisam saber, se a 

intensão está casando com as necessidades delas e se a forma condiz com o contexto. A 

execução deve ser planejada, mensurada e avaliada e cabe ao relações-públicas ter essa 

visão, visto que já lida com os públicos, analisa os cenários e planeja o fluxo de 

informação em todas as suas etapas. 



  
 

 O discurso deve ser claro, tanto a informação quanto a intenção, para evitar 

expectativas não alcançadas ou interpretações equivocadas. Dessa forma, o feedback 

será positivo dando continuidade e estabilidade à relação com o público. 

Há a possibilidade da comunicação se ater a questões não pensadas pelos 

públicos. Isso é muito bom porque dá a ideia de que a organização está buscando o 

interesse desses públicos. Ou então, ela pode querer aumentar ou diminuir a atenção 

para um determinado tipo de informação: às vezes problemática. Nestes casos, a 

construção do discurso é delicada, pois seu conteúdo vai gerar expectativas e vai se 

submeter a uma diversidade de interpretações. O erro provocará problemas ou crises. 

 
Situações de crise recebem grande atenção dos meios de comunicação 
e repercutem na opinião pública, nos clientes ou consumidores 
potenciais. Uma crise pode afetar um ou mais públicos de interesse da 
organização com efeitos de proporção e duração altamente variáveis. 
Entender o que é e como uma crise pode se apresentar ajuda a 
desmitificar essas ocorrências. (FARIAS, 2011, p. 123). 
 

Para entender melhor o discurso e seu conteúdo basta observar momentos de 

crise organizacional. É insuficiente apenas informar; é preciso comunicar. Desta 

maneira, o discurso por trás das ações, medidas e atos comunicativos deve ser de 

proteção, preocupação, responsabilidade e atenção por parte da empresa, entre outras 

características. Se a organização possui esses valores e os mesmos estiverem arreigados 

a sua identidade, o trabalho de construção do discurso será facilitado e facilmente 

absorvido pelos públicos. 

Em momentos tão delicados não é concebível tratar o discurso sem sua devida 

importância. O fluxo de informação a respeito da crise de uma organização é grande, 

testando seriamente a identidade e a reputação empresarial. 

O mass media não é eficiente na aproximação com os públicos porque lida com 

a audiência. Nesse caso, o discurso excelente deve estar atrelado às atitudes, ações e 

decisões organizacionais. Um evento bem planejado, por exemplo, é uma boa forma de 

melhorar as relações porque a comunicação interpessoal envolve mais do que 

informações postas e tratadas nos meios de comunicação de massa. Contudo, a 

atividade de relações públicas deve harmonizar todas as ferramentas comunicacionais  



  
 

para manter o fluxo de informação no sistema social. Cada uma delas possui 

características que contribuem efetivamente para as relações, mas precisa ter pesquisa, 

planejamento, mensuração e avaliação. 

O conteúdo do discurso deve seguir algumas condições para se tornar eficaz. 

Primeira, com ele o público deve facilmente entender a informação e perceber 

sinceridade nos valores que foram observados. Os mesmos devem representar a 

identidade organizacional e ser conhecidos e compreendidos por todos. Segunda, o 

público deve se sentir satisfeito com a informação; não deve ter dúvidas e precisa, a 

partir dela, adquirir e conhecer ferramentas para lidar com as situações. Terceira, o 

público precisa compreender a relevância da informação. Quarta, o discurso deve 

proporcionar um feedback positivo, sendo capaz de potencializar as relações 

organizacionais.  

Não cumprir esses quesitos torna os atos de agir e de comunicar complicados: a 

informação não será entendida, pois o meio será inadequado, seu direcionamento 

ineficaz e a intensão será confusa ao ponto de deixar o discurso desconstruído e, 

dependendo do caso, cínico. Apenas transferir a informação não é suficiente para se 

comunicar. A comunicação precisa ser acessível para o feedback ser bom. 

A base da construção do conteúdo é o conhecimento que a organização tem dos 

públicos. Cada um deles molda a maneira de comunicar e de agir e, consequentemente, 

define o grau de sucesso da empresa com o discurso. Este ativo intangível é eficaz 

quando se relaciona com a capacidade interpretativa do receptor. Contudo, cabe aos 

gestores ou aos indivíduos organizacionais garantirem a clareza necessária para a 

compreensão desse discurso. Sendo assim, só é possível construí-lo conhecendo os 

públicos, seus objetivos e suas expectativas.  

É cada vez mais reforçada a participação do relações-públicas, por ele conhecer 

bem os envolvidos no sistema social. Além disso, o profissional dessa área possui o 

conhecimento de ferramentas comunicacionais, bem como de políticas efetivas para as 

relações organizacionais. 

 
Esta consideração dos interesses do público, em última análise, nada 
mais é que o resultado da entrada de informação no quadro de 
referência dos dirigentes das organizações. Elas aí funcionam como 



  
 

setas, diante das alternativas não equiprováveis inerentes a toda 
tomada de decisão. (SIMÕES, 1995, p.156). 
 

O que ocorre é um fluxo de informação que garante a sobrevivência da 

organização, instruindo o ambiente interno e externo por meio de um jogo de poder que 

é moldado a partir das interpretações dos discursos no sistema social organização-

públicos. Quando se constrói um discurso seu conteúdo deve se ver livre de 

componentes irrelevantes. Esses componentes podem confundir o receptor e tornar 

difícil a interpretação, alterando a percepção e interferindo no resultado final da relação. 

Quanto ao julgamento do discurso, é irresponsabilidade avaliar o aspecto local, 

momentâneo e específico. Fatalmente acarretará em erro. O aspecto global, contextual e 

temporal deve ser avaliado para existir justiça, pois só assim haverá sensatez, critério e 

tino. E mesmo assim, o erro é iminente. 

 

 

Os princípios da organização e do discurso 

 

 Para a comunicação organizacional ter sucesso é preciso conhecer a resposta de 

três perguntas, que funcionam como avaliadoras prevendo possíveis problemas. Qual a 

credibilidade da organização? Quais valores aproximam o público? Qual forma 

(argumento) traz credibilidade à organização? As respostas para essas perguntas dão 

uma ideia inicial de como está o processo comunicacional e qual a perspectiva para a 

próxima ação comunicativa. Evidentemente, esse raciocínio não cabe às atividades 

cotidianas, pois o tempo não permite tal análise. Portanto, ele deve fazer parte do 

planejamento global da comunicação, e até abordar as ferramentas diárias, mas, 

provavelmente, dentro de um plano geral seguido pela organização ao comunicar com 

os públicos. 

 
As ferramentas de comunicação estão se multiplicando e atendem a 
um público cada vez maior, com uma vasta gama de recursos 
financeiros e tecnológicos aplicados nos mais diferentes formatos de 
canais. Com o avanço da internet, os recursos que antes se limitavam 
aos materiais impressos agora ganham espaço virtual. O público 



  
 

também é reconhecido como heterogêneo e, por isso, ganha cada vez 
mais veículos específicos. (BUENO, 2009, p. 130). 
 

As três perguntas avaliadoras devem contemplar as ferramentas. Suas respostas 

podem dar corpo ao planejamento estratégico. Portanto, a filosofia comunicacional 

precisa incorporar as respostas para que o discurso também seja eficaz. 

O discurso é inerente à comunicação, consequentemente também precisa 

contemplar os mesmos resultados das três perguntas. O objetivo organizacional é 

alcançado quando se atinge o discurso ideal, que, por sua vez, na manutenção do 

sistema social, só será realidade quando seu processo focar na cultura organizacional, 

nos valores e nas políticas empresarial e de relacionamento. Desta forma, quando se 

pensar nos princípios da comunicação, o mesmo raciocínio deve ser atribuído ao 

discurso. 

 

O sistema organizacional se viabiliza graças ao sistema de 
comunicação nele existente, que permitirá sua contínua realimentação 
e sua sobrevivência. Caso contrário, entrará num processo de entropia 
e morte. Daí a imprescindibilidade da comunicação para uma 
organização social. (KUNSCH, 2003, p. 69). 
 

A comunicação cada vez mais ganha espaço no planejamento estratégico 

empresarial. Esse entendimento é consenso na academia e para os profissionais da área. 

Contudo, ainda há gestores que resistem a essa ideia e não a praticam. O discurso, 

diferentemente, nem sempre é pensando na prática do mercado, mesmo pelos relações-

públicas. Mas, curiosamente, a excelência dessa profissão, focada em alcançar 

principalmente a comunicação simétrica de duas mãos (GRUNIG; FERRARI; 

FRANÇA, 2009, p. 32-33), compreende, inconscientemente ou de forma planejada, a 

importância do discurso e atribui a ele as mesmas preocupações da comunicação. O 

determinismo do discurso nas relações de poder e nas tomadas de decisão reforça ainda 

mais sua relevância tendo em vista que ele é o responsável pelo resultado final da 

comunicação, capaz de gerar imagem positiva ou negativa. 

A persuasão, que não se separa do discurso, é uma característica associada às 

relações de poder e tomada de decisão. Os elementos de ordem sentimental têm valor 



  
 

inestimável por representar o caráter daquele que discursa. Sem eles a simpatia e o 

sentimento de identificação não serão aflorados. A coletividade precisa dessa boa 

relação para ser produtiva. Vale ressaltar, o termo persuasão aqui descrito nada tem a 

ver com a ideia de enganar e iludir para conquistar, pois não sustentaria as relações 

organizacionais e só afastaria os públicos com o passar do tempo. 

O desejo é algo que deve ser despertado através da comunicação e dos 

relacionamentos. Os indivíduos, assim como a organização, devem se sentir 

contemplados pela coletividade no que diz respeito à realização de seus objetivos. Essa 

possibilidade vive na concretude dos desejos, reforçando a cumplicidade da relação. 

 As relações organizacionais também precisam do aspecto racional para se 

sustentar. A concepção dialógica e dialética é decisiva para as relações de poder. O que 

há, em princípio, é uma troca de ideias, conceitos e opiniões através de argumentação 

lógica que, agregada às questões emocionais, garante a manutenção do sistema social 

organização-públicos. Esse raciocínio e sua aplicação torna o discurso compreensível 

aos olhos dos públicos, servindo ao propósito da compreensão mútua nas relações. Em 

muitos casos a forma tem mais valia do que a própria informação. Um meio 

comunicacional inadequado por vezes desvia a atenção do público para uma questão 

irrelevante ou menos importante do que a desejada pela organização. Nestes casos, não 

há compreensão, pois os públicos e a organização estão em sintonias diferentes. 

 A disputa de poder está levando a sociedade a um ambiente individual e 

mesquinho. Zygmunt Bauman (2007) deixa clara essa questão quando afirma que a 

política, tornando-se local, não mais acompanha o poder em suas proporções globais. O 

reflexo disso na comunicação é notado quando se esquece da informação importante 

para o sistema social e se valoriza aquele conteúdo específico pertinente ao privado. 

 
Há três espécies de organização: primeiro, as que têm por base o 
poder, a riqueza ou a autoridade de grandes líderes. Segundo, aquelas 
organizadas por conveniência dos membros, as quais continuarão a 
existir enquanto os membros satisfazerem suas conveniências e delas 
não discordarem. Terceira, as que se organizam tendo como centro de 
suas atividades um bom ensinamento e a harmonia como guia de sua 
vida. (KYOKAI apud SIMÕES, 2001, p. 83). 
 



  
 

 Em meio a um ambiente problemático, cheio de conflitos e com disputas de 

poder, a terceira espécie de organização é a única capaz de tornar o discurso livre desse 

individualismo sugerido por Bauman. Para isso, o poder do discurso, ampliado 

principalmente pela fonte de conhecimento, precisa andar junto da política. Neste artigo, 

a política trata as relações humanas visando à obtenção de resultados coletivos, por 

meio de formalidade e cortesia entre as partes envolvidas dando sinal de respeito mútuo, 

consideração, envolvimento e participação. 

A complexidade do discurso vai além da sua construção. Ele carrega em si uma 

grande responsabilidade. O trabalho deve ser constante e diário, pois nele sempre haverá 

a possibilidade de descaracterizar os valores organizacionais. 

As organizações se comunicam para potencializar seus relacionamentos com os 

públicos. Sendo assim, utilizam símbolos em resposta a determinadas situações. O 

discurso por trás do processo comunicacional, incorporado aos valores organizacionais, 

está ligado diretamente à identidade empresarial e, não podendo ser diferente, possui a 

responsabilidade de aproximar os públicos por meio de uma percepção positiva, 

verdadeira e transparente da organização e de tudo que ela produz.  

Os públicos precisam visualizar o aspecto político organizacional. Toda 

organização é uma fonte de informação que utiliza a comunicação e as estratégias de 

relacionamento para transmitir seu conteúdo, tomar decisões e se legitimar. 

Necessariamente há um jogo político que evita e resolve conflitos no sistema social 

organização-públicos. Esse jogo será alimentado pelo fluxo de informação, que dá 

forma ao discurso junto com os valores organizacionais. Na construção desse discurso 

não pode haver erros, porque, mesmo sem errar, não existe a garantia de uma 

interpretação acertada. Além disso, problemas comunicacionais podem diminuir a força 

no mercado, afetar a credibilidade e gerar conflitos, ou princípios de crise. 

 Cada organização possui características próprias que determinam a identidade. 

São elas: a realidade vivida, as peculiaridades, a própria cultura e os princípios 

organizacionais. Quando se entende que o discurso precisa representar a organização 

fica difícil dissociar essas características do resultado final da comunicação. Aprofundar 

essa questão torna o processo comunicacional, o discurso e os relacionamentos tão 



  
 

importantes quanto os aspectos da administração de empresa e das finanças, por 

exemplo. 

 As organizações comumente são estigmatizadas4, sendo vistas apenas como 

entidades de obtenção de lucro que não pensam nos públicos. Em contraponto, espera-se 

que os gestores tomem atitudes éticas de respeito aos direitos de todos os agentes 

afetados pela empresa e promovam o bem coletivo. A atividade de relações públicas 

essencialmente busca a harmonia no sistema social organização-públicos, corrobora 

com o fim do estigma empresarial e conscientiza os gestores a cumprir seu dever 

político e social. Isso só será possível através de discursos claros que reflitam valores 

organizacionais verdadeiros legitimados pelos públicos. 

 Coerência é o que se busca ao interpretar a comunicação, as ações e as tomadas 

de decisão. O discurso deve estar alinhado aos princípios e valores organizacionais e os 

mesmos precisam engrandecer a organização e potencializar os relacionamentos. Ações 

inteligentes, envolvimento, participação e oportunidades são essenciais para fortificar o 

sistema social porque resolvem problemas por meio da coletividade. Nos dias atuais, 

fundamentalmente, a atuação empresarial deve ser transparente e ética. Essa lógica fica 

clara quando se observa que o conhecimento nas organizações gira em torno das 

experiências individuais dentro dos setores e da manifestação e instrumentalização 

dessas experiências na construção de novos conhecimentos.  

 O discurso é o espelho de tudo que a organização é: sua identidade. Isso exige 

que ele seja compreendido por todos. Além disso, para ser eficiente ele deve carregar a 

essência da empresa: a cultura organizacional. Por sua vez, essa cultura se desenvolve 

graças aos princípios que determinam a identidade da organização: missão, filosofia, 

visão, políticas, objetivos e valores. Quando se pensa nos princípios do discurso não 

tem como diferenciá-los dos princípios organizacionais, pois são eles que fazem os 

públicos entenderem o que está sendo feito e dito, orientando o planejamento 

empresarial e comunicacional. Também são eles que determinam o caminho dos 

relacionamentos, justamente porque tornam o discurso completo e cheio de 

                                                
4 Goffman (2008) em sua obra Estigma trata dos conceitos de estigma, que em muitos aspetos podem ser 
observados em uma organização. No livro o foco é o indivíduo que vive em sociedade, mas também uma 
empresa pode ser visualizada, visto que seu estigma igualmente é julgado pelos outros. 



  
 

significâncias. Se não houver comunhão com os princípios organizacionais, o discurso 

será descaracterizado e vazio.  
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