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Este trabalho tem como objetivo refletir, com o auxílio da Análise do Discurso,  sobre a 
linguagem utilizada na comunicação das organizações e o modo como elas vêm 
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Introdução 
 
 
                                                                                “A leitura do  mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior   
                                                                                  leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele.  
                                                                                 Linguagem e realidade se prendem dinamicamente.”      
                                                                                                                                                                        (Paulo Freire) 

 
 
A reflexão que se faz atualmente sobre  Comunicação Organizacional  provoca questões 

que, vistas sob qualquer ângulo, acentuam sua importância estratégica, não só em 

termos  econômico-financeiros, como também na construção de reputação, imagem e 

relacionamentos. 

No universo da Sociedade do Conhecimento e do Consumo, as empresas perceberam 

que têm de aprender a desenvolver novos instrumentos integrados de relacionamento 

com os seus diferentes públicos, tendo em vista que são eles os maiores responsáveis 

por sua própria sobrevivência em um ambiente extremamente complexo e competitivo.   

As questões a que têm de responder agora são de naturezas diversas e  extrapolam a 

mera transmissão de informação, o treinamento de determinadas operações técnicas ou a 

festa de fim de ano da empresa. Empowerment, retenção de talentos,  fidelização de  

clientes, delegação de tarefas, uso inteligente de verbas e de mídia, relacionamento com 

a mídia e a comunidade, entre outras questões têm que ser equacionadas  pela alta 

direção, fundamentada em valores e metas da organização. 

Desenvolvimento 

 Cada vez mais os gestores têm consciência de que comunicação estratégica é aquela 

que está, primeiramente, articulada com o processo de decisão da organização; em 

segundo lugar, que perpassa todos os seus níveis e  faz parte da prática cotidiana; e, em 

terceiro lugar, que envolve planejamento, coordenação e avaliação das ações de 

comunicação. 

Três condicionantes altamente complexas, porque envolvem mudanças 

comportamentais no sentido de compartilhar informação (e poder de decisão), de obter 

adesão, de conhecer e aceitar críticas e que, talvez, expliquem a afirmativa de Wilson  

Bueno, em “ A Comunicação Empresarial é estratégica. Papai Noel garante” 

(www.comtexto.com.br /2004)) de que  a comunicação empresarial no Brasil está longe 
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de ser estratégica, porque na maioria das organizações  as ações de comunicação e seus 

produtos não se articulam, necessariamente, com o processo de gestão, e a comunicação 

se restringe, muitas vezes, a ações pontuais de sucesso que contrastam com um 

cotidiano pobre de comunicação. 

É evidente, entretanto, que, em algum momento, essas mesmas empresas que hoje 

mantêm contatos esporádicos e irregulares com seus públicos terão que se transformar, 

se quiserem fazer parte de um mundo cada vez mais interligado, conectado, globalizado, 

interdependente, que é por onde circulam seus stakeholders. Ao assumirem os novos 

papéis que a sociedade exige – produtoras de bens e serviços, cidadãs, geradoras de 

empregos, éticas, comprometidas com a preservação do meio ambiente, socialmente 

responsáveis – assumem também um compromisso de diálogo com seus diversos 

públicos de interesse, que experimentam e incorporam novas formas de comunicação. 

Como falar com esse interlocutor qualificado, para quem as informações chegam via e-

mail, blog, fotolog, intranet, chats, sites pessoais e institucionais, comunidades virtuais, 

ensino a distância, www.2, ou pela telefonia fixa e móvel com o envio de mensagens via 

celular, videoconferências, entre outras possibilidades? 

Como se relacionar com um público que cria comunidades virtuais, declarando que “Eu 

amo produto X” ou “Eu odeio o produto Y”? Ou que desencadeia um “marketing viral” 

a partir de uma informação no site da empresa?  Como estar pronto para vendas 

fabulosas geradas por uma rápida aparição na principal novela de TV ou para o encalhe 

do produto porque passou a moda,  porque  todo mundo tem, deixou de ser especial, 

porque, porque, porque. 

Tempos de transição: um pé ainda no passado recente (propaganda, release, reuniões), 

no presente (e-mail marketing, intranet, blogs e fotologs, videoconferência, celular, 

clipping) e um olho no futuro (blue tooth, alfabetização digital, convergência de 

mídias).   

Mudou a forma de se lerem as palavras, como mudou a forma de se ler o mundo: do 

“devorar” um texto, ou estar “mergulhado” em um livro, atividades acessíveis aos 

poucos com dinheiro, tempo e instrução, uma multidão passou a “navegar”, a “surfar” 

nos googles, cadês, wikipedias, yahoos.com. Da leitura linear e sucessiva, palavra a 
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palavra, passou-se  para o infinito dos links, para o hipertexto, mensagens verbais e não-

verbais que se multiplicam e se oferecem à leitura simultânea do novo olhar, já agora 

treinado para selecionar, priorizar, organizar a Babel de signos. 

Não se trata, como pode parecer à primeira vista, de aprender algumas operações 

mecânicas de combinação de botões/ senhas/ teclas. Interatividade, multimídia, 

transmedia, real time, realidade virtual, 24/7, on line/ off line, opt in / opt out, são 

conceitos do mundo moderno para entidades físicas ou jurídicas que, intrinsecamente, 

exigem disponibilidade, transparência, flexibilidade, observação e aprendizado 

constante, monitoramento, multicompetências, parceria, inovação! Ou se procura 

entender e usar a favor esse processo, ou perde-se o bonde da história (e o talento de um 

funcionário, o cliente, a oportunidade, o emprego, o contato com o mundo). 

Segundo Charles Handy , “as empresas necessitam de se transformar de forma 

consciente em empresas de aprendizagem, locais onde a mudança seja uma 

oportunidade, onde as pessoas possam crescer à medida que trabalham”.  Essa 

transformação tem relação com a própria capacidade da empresa de manter-se “viva” 

diante das turbulências a que está sujeita além das exigências que lhe impõem o 

mercado para que sobreviva. Tem a ver, em comunicação, com a capacidade de articular 

novas mídias e canais com as antigas. Esta é  característica das organizações que 

valorizam o aprendizado, empresas inteligentes. Adotando modelos de gestão mais 

participativa,  estimulam o desenvolvimento dos funcionários, desenvolvem relações 

próximas aos seus públicos, são sensíveis às suas tendências e se reorganizam no 

sentido de antecipar-se às suas necessidades. 

Uma empresa que dialoga com sua equipe, por exemplo, saberá quanto é importante 

apresentar, primeiramente, aos seus colaboradores produtos / ações antes de 

apresentados ao mercado, como consta do depoimento de Elisa Prado, Diretora de 

Comunicação Institucional da VIVO, (MESSEDER) a respeito do projeto de marca 

única que abrangeu várias operadoras regionais, ou compartilhar o conhecimento do 

negócio, conforme narrou Abílio Martins, (IDEM) em seu artigo “Comunicar é 

preciso”, em que expõe o sucesso da Portugal Telecom nesse processo. De forma 

semelhante, saberá escolher a melhor ação social a ser desenvolvida com a comunidade 

onde está instalada. E nunca dará um tratamento especial ao material destinado ao 

“público externo” em detrimento do que dá ao seu “público interno”.  
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Esse parece ser o caso da Bombril, que criou uma ouvidoria para funcionários, depois 

de mais de 50 anos no mercado de produtos de limpeza.  Procurando estimular a 

participação dos colaboradores na gestão corporativa da companhia, o projeto "Fala 

Bombril" inclui a possibilidade do envio de três tipos de manifestações: aberta, no qual 

o autor de identifica; sigilosa, na qual apenas o ouvidor tem a identidade do 

manifestante; e anônima, onde a identidade do funcionário é totalmente preservada. Tal 

processo lembra a iniciativa pioneira da Companhia Vale do Rio Doce com seu BIS, 

Boletim Interno Semanal, em que as críticas (e sugestões) são feitas por meio de 

ligações telefônicas que não exigem a identificação do emissor. 

 A empresa inteligente, identificada com os valores de uma sociedade do conhecimento,   

não desqualifica o discurso do outro, mas dá novo sentido aos diversos saberes que se 

somam, e estimula a diversidade, os grupos interdisciplinares e multifuncionais. A 

empresa inteligente estimula a pró-atividade, o empowerment, investindo no capital 

intelectual da organização. E ela mesma aprende a organizar seu discurso nas diferentes 

linguagens da nova tecnologia. 

O Magazine Luiza, por exemplo,  lançou a maior TV corporativa do varejo brasileiro 

em dezembro de 2005. A TV Luiza é utilizada para alinhar os funcionários da empresa, 

por meio de programa semanal, transmitido ao vivo, após consolidar o contato com os 

empregados, via e-mail, rádio, jornais impressos, intranet e reuniões periódicas.  A TV 

Luiza é  a maior TV corporativa do varejo brasileiro e transmite, semanalmente e ao 

vivo, um programa que tem sempre a participação das lideranças da rede de varejo. A 

TV é mais um esforço para manter um contato próximo com os colaboradores e uma 

oportunidade para promover o alinhamento da equipe, de forma rápida e humana, na 

opinião da superintendência da rede.  

A pluralidade de mídias, como se vê, facilita as ações de comunicação, mas subjacente 

ao discurso moderno de respeito à individualidade, à diversidade e à integração, a 

Análise do Discurso, usada como ferramenta de trabalho para se pensar o texto como a 

materialização de um discurso que está impregnado de ideologia,  aponta para um novo 

sentido para além daquele que as palavras dizem. 

Paráfrase de um modo de dizer que se tornou paradigmático, ações de comunicação 

interna são anunciadas. Dimensionando-se as declarações, entretanto, percebe-se que a 
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área de atuação é restrita no espaço (número reduzido de organizações em determinadas 

áreas geográficas)  e  limitada a um tempo ou  futuro (lançará um programa/ projeto de 

comunicação) ou muito recente (lançou há pouco  um projeto de comunicação).  

Além disso, a direção da comunicação é monológica, não incorpora o discurso nem a 

ação do outro,  como se pode perceber nas palavras de alguns dos gestores de grandes 

empresas  sobre sua expectativa de  que os colaboradores  possam “ de suas próprias 

mesas e computadores, ser espectadores da TV Corporativa.” (empresa X) ou falam em 

“alinhamento da equipe” (empresa Y) , em  “ transmitir as informações estratégicas da 

empresa " (empresa Z) ou se orgulham ao dizer que “ os funcionários param os afazeres 

para assistir ao programa da nossa TV corporativa. Os diretores são os primeiros a dar o 

exemplo.” (empresa ZZ). Desvirtuam-se, aí, os sentidos originais do modelo de 

comunicação transparente, democrática, e o que era paráfrase, repentinamente, revela-se 

uma paródia do discurso da moderna gestão corporativa. 

Os  esforços de comunicação interna, que demandam a exploração das diferentes 

tecnologias midiáticas  não podem, portanto,  perder de vista o fato de que as pessoas 

atingidas pelos processos de comunicação acionados pela empresa  estarão mais 

qualificadas e desejosas de participar das decisões da empresa. Que elas poderão querer 

passar de espectadoras para agentes de mudanças na organização e de que, à medida que 

se qualifica o interlocutor, maior se torna sua demanda por uma comunicação de 

qualidade. 

Tal preocupação se fundamenta nas iniciativas,  tomadas, em geral,  pela  alta direção, 

que, embora preocupada com a integração de sua força de trabalho,  não abre canais de 

comunicação ascendentes ou laterais e declara ter como objetivo que os funcionários, 

como se viu nos exemplos mostrados acima. 

Nesse sentido, cabe repensar, também, o uso que se faz da tecnologia na Comunicação.   

Ela inibe o contato pessoal direto, torna as relações impessoais e os processos mais frios 

e  já  começam a surgir ar os efeitos colaterais das novas tecnologias nas relações 

humanas dentro do ambiente corporativo. As práticas da comunicação via correio 

eletrônico, programas de mensagens instantâneas e telefone reduziram o tempo de 

contato físico entre as pessoas, e esse fenômeno  foi denominado inércia do 

afastamento. Hug meeeting e one minute hug, criação inglesa para amenizar a solidão 
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tecnológica  organizacional, já chegou ao Brasil. É a Teoria do Abraço,  linguagem 

corporal instrumentalizada no meio organizacional. 

Outra estratégia de integração de equipe e exploração de potencialidades   é a  “Sinfonia 

Empresarial", ferramenta de desenvolvimento profissional e pessoal idealizada pelo 

maestro Walter Lourenção, regente da Filarmônica Nacional e um dos principais 

maestros do Brasil. O trabalho desperta o colaborador  para questões como técnica, 

disciplina, ousadia, liderança, equipe e aperfeiçoamento. Os conceitos são 

internalizados e perduram na memória, no sensorial do indivíduo por um tempo bastante 

prolongado. Fica claro que o conceito que separa uma orquestra ou uma empresa do 

fracasso ou do sucesso é sua afinação, daí, a importância de cada um na realização das 

tarefas. 

Como se percebe,  ainda que o índice de problemas relacionados à comunicação interna 

nas organizações seja alto, conforme dados de pesquisas recentes (NASSAR) elas estão 

explorando diferentes linguagens para manter o processo de Comunicação dinâmico e 

produtivo nos seus mais variados sentidos: econômico, humano, social.  

Comunicação implica persuasão, capacidade de explorar uma zona comum de 

entendimento; daí a importância de se conhecerem os mecanismos que atuam nesse 

processo e os modos que levam ao envolvimento das partes. A comunicação interna, 

sob esse aspecto, seria potencialmente mais facilmente realizada, por já contarem os 

atores do processo com um terreno de interesses e conhecimentos em comum.  

Quanto ao discurso voltado para o público externo, o esforço para se encontrar um 

terreno comum é maior. Se na comunicação interna, têm-se, a princípio e idealmente, 

informações  sobre o público-alvo, na comunicação externa depende-se  do manejo de 

um  jogo de imagens que envolve aquela que o que emissor quer projetar / imagem que 

o emissor realmente tem /   imagem percebida pelo receptor / imagem que o emissor 

pensa ter X imagem que o receptor tem / imagem que o receptor pensa ter /  imagem 

percebida pelo emissor / imagem que o receptor quer projetar. 

Alguns autores ligados ao campo da Análise do Discurso  apontam para o fato de que 

não existe a oposição entre discurso argumentativo e não-argumentativo, pois todo 

discurso se volta para o convencimento. A distinção entre texto descritivo- enumeração 
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de características de ser/objeto- , narrativo – seqüência de ações, e dissertativo – 

exposição e defesa de um ponto de vista,  pode levar à impressão de que só este tem um 

caráter de convencimento, o que não corresponde à verdade. Em todos eles,  o texto 

constrói-se na intercessão da memória discursiva (interdiscurso), que é acionada pela 

necessidade / desejo de expressar  um contexto imediato/remoto. Escolhas, organização, 

pausas, elipses, figuras, analogias, reestruturações, e toda sorte de artifícios visam a 

fazer o interlocutor aderir ao proposto. Seja aceitando como verdade a descrição feita 

pelo operador do discurso, seja vivenciando as emoções dos personagens da ficção, que 

se torna realidade pela competência do narrador, seja adotando como seus os 

argumentos do  texto dissertativo que chegou até ele. 

Como o dizer não é propriedade particular, como as palavras não são só nossas,  a 

comunicação é afetada integralmente pelo outro, para quem o discurso se dirige e para 

quem deve fazer sentido. Pelo mecanismo de antecipação, o sujeito tem a capacidade de 

experimentar, de colocar-se no lugar em que o seu interlocutor “ouve” suas palavras. 

Esse mecanismo regula a argumentação, de tal fo rma que o sujeito dirá de um modo, ou 

de outro, segundo o efeito que pensa produzir em seu ouvinte / leitor. Dessa maneira, 

esse olhar do outro dirige o processo de argumentação, visando seus efeitos sobre esse 

mesmo interlocutor, cuja atitude poderá  variar inicialmente  de uma cumplicidade total  

à mais aberta adversidade.  

Adilson Citelli em seu Linguagem e persuasão nos lembra de que a Retórica surgiu na 

Grécia antiga em função da democracia, que supõe convencimento pela força das idéias 

e da palavra. Lembra, porém, que essa arte não estava ligada à ética, mas à eficácia na 

comunicação, a certa organização do discurso que o constitui como verdadeiro. Nesse 

sentido, o discurso institucional até bem pouco tempo, e mesmo o da propaganda, se 

revestiam de recursos retóricos com o fim de alterar atitudes e comportamentos já 

estabelecidos, explorando muito mais a virtualidade ou possibilidade do ser 

(verossimilhança) do que a verdade do ser.  O discurso aparentemente neutro da 

burocracia administrativa escondia seu traço autoritário ao escamotear conflitos 

trabalhistas, ao ser a voz de quem detinha o poder, ao passar ao largo das situações 

concretas de concorrência, contratos, sucessos e insucessos no negócio. Esse ainda é o 

discurso encontrado em publicações de diversas empresas em seus jornais internos, 

murais e intranet, o que, de certa forma, explica seu baixo índice de leitura. O discurso 
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aparentemente lúdico da propaganda também desvia a atenção do interlocutor de signos 

autoritários (Compre. Use. Experimente.), que se misturam a outros de apelo poético. 

O chamado discurso autoritário não permite mediações, trabalha com a denotação e com 

a paráfrase de discursos anteriores já sancionados pelo grupo, o sujeito falante é 

exclusivo e sua voz é mais forte do que os elementos enunciados. Hoje, vivendo um 

cenário imprevisível, virtual e incontrolável, que revela bastidores de empresas, com 

imprensa atenta e comprometida com o leitor, é cada vez mais difícil manter essa 

comunicação de mão única e verdades absolutas. A credibilidade é exercício diário de 

discurso e ações coerentes. Seja no recrutamento, no produto, no anúncio, no newsletter, 

na intranet, no SAC, porque uma das causas de falha na comunicação é a falta de 

credibilidade da fonte.  

As organizações procuram, por meio de pesquisas, focus group, amostragem e outros 

procedimentos, conhecer o foco do cliente e poder, assim, atendê- lo, mantê- lo 

interessado no  negócio.  

Há,  segundo Eni Orlandi, em seu A linguagem e seu funcionamento, ainda dois outros 

modos organizacionais do discurso, além do autoritário:  o lúdico, marcado pela 

polissemia, pelo jogo de interlocuções, baixa persuasão, e o discurso polêmico, que 

possui menor grau de polissemia,  manifestação controlada de dominação de um dos 

interlocutores e apresenta argumentos que podem ser contestados.  

Atingir esse novo interlocutor abastecido de informações e de uma série de instrumentos 

que lhe permitem checar a veracidade das declarações, feitas pela empresa na mídia ou 

nos veículos de comunicação interna, torna-se uma nova tarefa para todos os membros 

da organização, já que todos são porta-vozes da instituição, todos são a instituição.  

Vale a pena observar que sentidos e valores se podem depreender da passagem abaixo, 

veiculada no site da empresa, em relação ao seu relacionamento com seus públicos na 

sua mensagem institucional. Fundada como pequena organização, procura manter o 

equilíbrio entre o antigo e o novo, abrindo novos canais de comunicação enquanto 

mantém os tradicionais, que atendem a uma parcela significativa do seu público. 

Apontada, regularmente, como uma das melhores empresas para se trabalhar, está, 

também, entre as mais bem-sucedidas e as mais admiradas no Brasil: O Boticário. 
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“Uma empresa com alma 

Há 26 anos, quando abriu uma pequena farmácia 

de manipulação no centro de Curitiba, 

Miguel Krigsner já havia criado aquela que 

seria a essência de O Boticário. 

Empreendedor e visionário, sempre à frente de seu tempo,  Miguel transmitiu desde 

cedo a suas equipes a alma do negócio, um conjunto de crenças que, aprimoradas, 

tornaram-se os valores da empresa e norteiam o dia-a-dia de mais de 10 mil 

colaboradores em todo o Brasil. Assim, O Boticário cresceu e conquistou o público 

através de produtos inovadores, uma rede de lojas de alcance mundial, relações éticas 

com parceiros e a comunidade e a prática constante da responsabilidade social. 

Para servir e ao mesmo tempo estar perto de seus consumidores, O Boticário inovou: foi 

pioneiro no sistema de franchising no país. Hoje, as lojas são um modelo de brasilidade, 

elegância e modernidade. E o atendimento é feito por consultoras de beleza, 

conhecedoras do assunto "cosmético".  

Na sede da fábrica, em São José dos Pinhais/PR, O Boticário desenvolve produtos para 

possibilitar a cada pessoa expressar a sua beleza, valorizar a sua personalidade e 

conquistar o seu bem-estar. Cada produto é um instrumento promotor de auto-estima, 

tanto para quem o usa como para quem o cria.” 

O discurso, diferentemente do que lhe atribui o senso comum, não tem como função 

constituir a representação de uma realidade. Ele funciona de modo a assegurar de modo 

a assegurar a permanência de uma representação. No caso, a de um sucesso no mundo 

dos negócios. Parafraseando o mito do vencedor, o  pequeno empreendedor  supera 

obstáculos não só por sua competência, mas também por sua retidão moral.  

Valores como compartilhamento (“transmitiu a suas equipes a alma do negócio), 

integração (“valores que norteiam o dia-a-dia de mais de 10 mil colaboradores”),  

respeito à diversidade (“cada pessoa expressar sua beleza), cooperação (“relações éticas 

com parceiros e a comunidade”) se somam à valorização da informação (“consultoras 
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de beleza conhecedoras do assunto”) e da expectativas  do público (“conquistou o 

público com produtos inovadores) e da identificação da organização com seu público (“. 

tanto para quem o usa como para quem o cria”).    

Na tentativa de ir além do que o texto diz, do que fica na superfície das evidências, 

basta produzir uma paráfrase, usando uma outra relação paradigmática:  “Para servir e 

ao mesmo tempo estar perto de seus consumidores” / “Para servir e ao mesmo tempo 

estar perto de você / seus clientes” com evidente ganho em aproximação e afetividade.  

A paráfrase   “Uma empresa com alma” / “Uma empresa materialista” evidenciaria o 

elemento “produto”,  que não parece ser o foco da comunicação. Tal reflexão se apóia 

em outros  lexemas do campo semântico da espiritualidade, tais como “alma do 

negócio”, “crenças”, “relações éticas”,  “responsabilidade social”, “Para servir”, 

“valorizar a personalidade”, “promover a auto-estima”. Cosméticos são tratados como 

“assunto”,  e não como a “alma” do negócio.  

Comparando as duas organizações podemos ler suas diferentes filiações de sentido, 

remetendo-as a memórias e circunstâncias que mostram que os sentidos não estão sós 

nas palavras, nos textos, mas na relação com a exterioridade, nas condições em que eles 

são produzidos e que não dependem só da intenção do sujeito produtor do discurso, mas 

também daquele que lhe atribui sentido. 

 O texto de apresentação de O BOTICÁRIO aparentemente contempla vários de  seus 

diferentes públicos (colaboradores, parceiros, consultoras, comunidade, público/cliente), 

e conceitos de moderna gestão – compartilhamento, respeito à diversidade, valorização 

da informação, entre outros.  

A esses conceitos mesclam-se várias expressões-clichê do mundo dos negócios  

(“Empreendedor e visionário, sempre à frente do seu tempo”, “transmitiu (...) a alma de 

seu negócio”, “relações éticas com parceiros e a comunidade e a prática constante da 

responsabilidade social”,  “Para servir e ao mesmo tempo estar perto de seus 

consumidores”), e marcas definidas de tempo, lugar e quantidades, traços do discurso 

autoritário.  

 Entretanto, esse discurso autoritário, não é percebido  à primeira le itura, porque se 

equilibra com a presença de outros signos que apontam para a conciliação, tais como  
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“possibilitar a cada pessoa expressar sua beleza” e “tanto para quem o usa como quem o 

cria”. 

O tom de narrativa, que conta a trajetória da empresa de sua origem até os dias de hoje,  

estimula a ligação afetiva público/empresa e também auxilia na quebra do monólogo 

que se estabelece nessa apresentação.  

Como afirma Eni Orlandi, em Análise do Discurso, se a ideologia se materializa no 

discurso e o discurso se materializa na língua, a forma material deve ser vista como 

acontecimento significante (língua) em um sujeito afetado pela história. 

O efeito de sentido da comunicação, produzido pelos interlocutores nesse processo 

discursivo analisado,  é o de uma organização ideologicamente ligada a um passado, 

fonte permanente de valores, criatividade, lucros. O destaque dado ao fator tempo está 

visivelmente demarcado pela organização sintática do pequeno trecho inicial “Há 26 

anos, quando abriu uma pequena farmácia  de manipulação no centro de Curitiba”  

Essa construção vai nortear as informações que vêm a seguir em um processo em que se 

opõem Passado / pequena farmácia de manipulação / Curitiba X Hoje/ 10 mil 

colaboradores / Brasil. 

Passado e presente coexistem,  o que é bastante consistente com a imagem da empresa 

em termos de produtos e identidade visual.  

Parece, desse modo, que algumas das premissas apresentadas no início deste trabalho a 

respeito de comunicação estratégica, como aquela que está em sintonia com a gestão, 

com o cotidiano da empresa e é fruto de planejamento, são observadas nesta que é uma 

das maiores empresas de produtos de beleza e higiene no país, O BOTICÁRIO. 

Imagem projetada de tradição aliada à  modernidade percebida na identidade visual das 

lojas e produtos são, certamente,  fruto de um planejamento de comunicação. Quanto à 

cultura de comunicação no cotidiano, o aumento do número de lojas e de franquias e as 

formas de remunerar franqueados por vendas feitas mesmo on line parecem revelar que 

existe um bom fluxo nos dois sentidos e a gestão parece ser dirigida para a inclusão.  
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A consistência das campanhas da empresa, freqüentemente, ligadas a datas do 

calendário cultural do país, expressa uma atitude vigilante, planejada e, certamente, 

avaliativa da relação custo/benefício. 

Inserida em um mundo em que as informações circulam livremente 24horas, 7 dias da 

semana, 365 dias no ano, nos mais diversos veículos de comunicação, a BOTICÁRIO 

soube, nesse texto, dirigir-se ao seu público-alvo, classe média brasileira, ligada às 

tradições de trabalho e  desejosa de uma ascensão social revestida de preocupação com 

o meio ambiente, colaboradores, clientes, parceiros. 

As organizações devem, portanto, estar muito atentas às mensagens que emitem, 

porque, como se pode perceber, os seus interlocutores não se inscrevem mais, como em 

tempos passados, entre os que compram seus produtos face a face ou utilizam seus 

produtos.  Porque os interlocutores estão mais qualificados, elas devem desenvolver 

competências comunicativas que vão além do certo ou errado da gramática tradicional 

do texto e passar ao uso da gramática do discurso que envolve habilidades 

socioculturais (conhecimento do público e suas necessidades), estratégicas (informações 

relevantes e adequadas veiculadas na mídia também adequada) e discursivas 

(estruturação de mensagem criativa).  

A mensagem de O BOTICÁRIO revela o uso inteligente de formas tradicionais de 

construção textual, como a descrição e a narração, na produção de um discurso 

sutilmente persuasivo. A tecnologia dá acesso a estudiosos, pesquisadores, 

concorrentes, consultores, que são capazes de,  a partir de estudos de linguagem, fazer 

por amostragem  relações entre o que é dito e o que feito, entre o que se mostra e o que 

se oculta e pode, até, a partir daí munir o concorrente de informações  a respeito do 

negócio. 

E a intenção de ocupar espaços para gerar vendas, fortalecer imagem e reputação pode 

resultar positiva... para o vizinho. 
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