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Resumo 
Defensores da “revolução digital” apontam as novas mídias – especialmente a internet – 
como as precursoras de uma sociedade em rede, conectada, integrada e democrática. 
Entretanto, no universo das organizações empresariais, as comunicações mediadas por 
computador estão se revelando antagônicas às forças essenciais de coesão e integração 
que, no passado, apoiaram de modo decisivo a formação, desenvolvimento e 
consolidação de grandes corporações. A atomização provocada pela comunicação 
mediada por computador, que atua decisivamente na construção de visões cada vez mais 
particulares de mundo, desafia a construção coletiva do imaginário responsável pela 
articulação e manutenção das organizações.  
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1. Mídias digitais e culturas organizacionais 
 
   “A apropriação democrática das novas técnicas interativas requer um 

necessário e paciente diálogo entre as culturas”, afirma Mattelart3. Ainda que ele se 

refira à imposição de novas tecnologias aos países em desenvolvimento por corporações 

sediadas em países desenvolvidos, a afirmação é perfeita para definir a apropriação 

pelas organizações das novas mídias digitais. 

 Embora se diga que estas mídias, entre elas particularmente a internet, estão ao 

alcance de todos, sua utilização exige, sem dúvida alguma, um paciente diálogo entre a 

nova tecnologia e a cultura da empresa que pretende adotá- la. 

 Organizações, como explica Morgan4, são organismos sociais. Engendradas 

com objetivos específicos (lucro, representação, defesa de interesses, defesa de ideais), 

elas se estruturam ao longo do tempo através de processos culturais que envolvem 

compartilhamento de ideais, visão de mundo, crenças e até valores. Para Tregoe e 

Zimmermann5, até mesmo o modo como as organizações empresariais fazem negócios 

é dado por sua cultura, o que significa que todos os processos de comunicação que 

apoiam as atividades de uma organização (instrumental, interpessoal, institucional e 

externo), são calibrados por relações culturais.    

 E, sendo assim, a maneira como as organizações utilizarão ferramentas de 

comunicação estará também intimamente relacionada à sua cultura, seja ela 

centralizada, hierarquizada e baseada em princípios de liderança como o de chefia e 

subalternidade; ou uma cultura aberta, dinâmica, estruturada em rede, onde todos 

podem contribuir com sugestões e opiniões para o desenvolvimento do negócio.  

Cada cultura organizacional tenderá a se apropriar das mídias digitais a seu 

modo, atendendo suas normas e princípios, seus valores e crenças. Isso explica de modo 

contundente porque determinados bancos, empresas profundamente hierarquizadas, 

proíbem que seus funcionários acessem livremente a internet, impondo, inclusive, 

bloqueios tecnológicos a todo tipo de sites, ao mesmo tempo em que empresas de 

tecnologia de informação, ágeis, dinâmicas e criativas, dão a seus empregados acessos 

totais à rede, seja no trabalho ou em trânsito através do notebook ou até mesmo via 

celular ou palmtop, inclusive para momentos de entretenimento e lazer. 

                                                 
3  Mattelart, Armand. História da Sociedade da Informação (São Paulo: Loyola, 2002), p. 163.  
4  Morgan, Gareth. Imagens das Organizações (São Paulo: Atlas, 1996).  
5  Tregoe B. e Zimmermman J. A estratégia da alta gerência: o que é e como faze -la funcionar (Rio de 

Janeiro: Zahar, 1984).    



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 3
 

 Costa6 assinala: 

 

“Embora a internet seja a parte mais visível desse processo é preciso 
entender que uma transformação profunda se realiza na sociedade, mudando 
radicalmente os processos produtivos, as relações entre as partes neles 
envolvidas e a comunicação. Emerge na década de 70 uma sociedade 
automatizada, integrada e globalizada, cujas relações se estabelecem sob a 
forma de redes descentralizadas, multidirecionais e integradas por pólos que 
constituem posições individuais. Esse sistema em rede assume os mais 
diversos desenhos em diferentes níveis da sociedade – dentro das empresas, 
no comércio local e internacional, no mercado financeiro, nas articulações 
políticas e nas comunicações. A internet é o mais amplo e conhecido exemplo 
dessas redes”. 

 

Esse fenômeno, de fato abrangente, não é o resultado de um processo de 

desenvolvimento uniforme e, portanto, amplamente adotado e consolidado em todas as 

organizações do planeta. Entre as organizações que capitaneiam esse processo estão 

empresas multinacionais, quase todas no segmento de tecnologia da informação, como 

IBM, HP, Cisco, SAP e Nokia, apenas para citar algumas, organizações que atuam de 

modo descentralizado já há muitos anos – algumas antes mesmo do advento da internet 

– com nós de decisão regional e alto grau de descentralização. As mídias digitais – 

especialmente a internet – têm a feição destas organizações e atendem primordialmente 

as necessidades de descentralização destas organizações. 

Quando a União Européia começa a discutir a sociedade da informação em 

meados dos anos 90, Mattelart7 lembra que: 

 

“Por ocasião da formulação de uma estratégia de implantação de 
infovias, ressurgem em cada realidade as especificidades nacionais que 
remetem a configurações particulares de atores inscritos nos contextos 
institucionais, culturais, industriais e políticos diferentes”.  

 

Essa constatação evidencia aspectos ainda pouco problematizados acerca da “era 

das mídias digitais”. Existem indícios que demonstram que a cibercultura, a sociedade 

da informação ou a sociedade em rede preconizada por alguns autores são o resultado 

do avanço técnico e cultural de um grupo de organizações bastante específico, surgido 

também em um grupo específico de países, justamente os de economia desenvolvida.   

                                                 
6  Costa, Maria Cristina Castilho. Ficção, Comunicação e Mídias, São Paulo, Editora Senac, 2002  
7  Armand Mattelart, op. cit., p. 128. 
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O que pode significar isso? Que o avanço das mídias digitais e sua dinâmica 

descentralizada são o resultado da história e dos interesses de um grupo específico de 

organizações, que se beneficia profundamente desse modo de se relacionar com 

consumidores, vender produtos e serviços e influencia r a sociedade.  

Mattelart8 enfatiza: 

 

“Os discursos que acompanham a sociedade da informação erigiram 
em lei o princípio da tabula rasa. Não há mais nada que não seja obsoleto. O 
determinismo tecnocomercial gera uma modernidade amnésica e dispensa o 
projeto social. A comunicação sem fim e sem limites institui-se como 
herdeira do progresso sem fim e sem limites. Na falta de memória, assiste-se 
ao retorno de uma escatologia de conotação religiosa que bebe nas fontes das 
profecias sobre a chegada da noosfera. A própria noção de complexidade é 
pervertida e transformada em álibi. A complicação crescente das sociedades 
contemporâneas dissolve-se em explicações simples: ‘Estamos entrando na 
era do otimismo’, apregoam os best-sellers sobre a sociedade prometida. 
Toda atitude contrária a esse positivismo é rapidamente rotulada de 
tecnofóbica ou antimoderna. Os velhos demônios do populismo 
antiintelectual ressurgem novamente. Torna-se a engolir o projeto 
tecnocrático de reconciliação entre a cultura dos administradores e a dos 
intelectuais”. 

  

Enquanto se apregoa que o mundo digital será a revolução dos meios, o futuro, a 

democracia universal, o fim das culturas regionais, que serão substituídas por uma 

cultura global democrática e digitalizada, Mattelart9 lembra: 

 

“Quer se queira quer não, o território do Estado-nação continua a ser 
o quadro histórico e funcional do exercício democrático, o local de definição 
do contrato social. Ele, portanto, está longe de ter atingido o grau de 
obsolescência que lhe creditam os defensores da desterritorialização por redes 
interpostas. É necessária a miopia dos tecnolibertários para dar força a esse 
populismo globalitário que faz uso de uma representação simplista de um 
Estado abstrato e maléfico, oposto à representação de uma sociedade civil 
idealizada, espaço livre das trocas entre indivíduos plenamente soberanos. A 
despeito de todos os discursos sobre a relativização do lugar dos Estados-
nações, as negociações entre Estados ainda são uma passagem obrigatória 
para impor uma relação de força contra os desvios do ultraliberalismo. Uma 
das tarefas da sociedade civil organizada não é também agir para que o Estado 
não perca sua função reguladora?” 

 
2. Oposições 

                                                 
8  Armand Mattelart, op. cit., p. 172 
9  Armand Mattelart, op. cit., p. 167 e 168  
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A despeito de todo o discurso tecnolibertário, como afirma Mattelart, qualquer 

um que circule por organizações empresairias com perfis diferenciados – empresas de 

comunicação, de tecnologia da informação, de serviços financeiros ou de varejo – vai 

compreender rapidamente que a apropriação das mídias digitais pelas organizações é 

irremediavelmente mediada pela cultura organizacional da instituição, seja ela 

empresarial, governamental ou social.  

Há diferenças profundas e significativas no modo como empresas como o 

Unibanco10, por exemplo, permite que seus funcionários utilizem a internet e o modo 

como os funcionários da IBM11, empresa global de tecnologia da informação, fazem 

uso da rede. E essas diferenças não se explicam apenas pelo fato dessas empresas 

atuarem em segmentos diferentes da economia, mas, principalmente, por serem 

empresas com formações distintas, culturas distintas, forças motrizes diversas e modos 

culturalmente diversos de enxergar o mundo. 

Compreender as mediações que existem entre a cultura de uma organização e o 

modo como ela utiliza as mídias digitais para se comunicar com seus públicos permite 

reenquadrar temas como a “nova era digital” ou a “sociedade da informação” dentro de 

uma perspectiva histórica e cultural e, portanto, humana, bem longe da contaminação 

provocada pelos discursos revolucionários que elegem as novas mídias digitais como a 

salvação para um mundo cada vez mais reacionário. 

Mais do que isso: a compreensão das especificidades das novas mídias e da 

essência das culturas organizacionais torna evidente que um choque está em curso, um 

choque que vai se tornar cada vez mais abrangente e devastador no que diz respeito à 

capacidade das organizações de preservarem suas estruturas de cultura, poder e 

articulação com a sociedade: o choque entre o movimento de atomização dos processos 

de comunicação e o movimento de integração e de coletivização do imaginário 

necessário à sobrevivência das organizações empresariais, sociais e governamentais 

como grupos sociais com objetivos mais ou menos comuns. Enquanto as mídias digitais 

permitem uma crescente fragmentação das visões de mundo no que diz respeito ao 

desenvolvimento dos negócios, as organizações dependem da construção coletiva do 

imaginário para se articularem enquanto organizações. Este conflito pode ser a 

                                                 
10  União de Bancos Brasileiros, quarto maior banco privado do Brasil segundo ranking da Federação 

Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) de 2004 divulgado pelo site www.febraban.org.br 
acessado em 10/12/2005.  

11  International Business Machine, empresa global de tecnologia da informação, líder no segmento de 
computadores de grande porte segundo a Revista InfoExame de setembro de 2005. 
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explicação ainda não consciente para o fato de que algumas organizações de grande 

porte – como  a maioria dos bancos - proibem a seus funcionários o acesso à internet de 

forma integral ou parcial.  

 Jacques Ellul12 afirma que tecnologia é movimento. Toda invenção, diz ele, tem 

suas raízes no período técnico que a precede, evidenciando a intrínseca relação entre 

tecnologia e cultura. 

Organizações, pode-se se dizer, também são movimento. Muitas delas, como 

General Electric, Nike, IBM ou Ford surgiram justamente embaladas por novas 

tecnologias desenvolvidas por seus fundadores. Criadas com objetivos específicos, 

como gerar lucro ou defender interesses, as organizações do mundo capitalista mudaram 

profundamente o cenário político, social e econômico da humanidade desde que 

surgiram há quatro séculos. 

Gareth Morgan assinala que as organizações são produtos culturais. Criadas por 

líderes carismáticos, empreendedores ou inventores, elas se estruturaram ao longo dos 

anos refletindo a visão de mundo de seu fundador. Como produtos culturais, as 

organizações refletem não só a visão de mundo de seus fundadores, mas, também, 

valores, crenças e a própria ética de seu tempo. Assim, para Morgan, é possível olhar as 

organizações através de metáforas que caracterizam sua alma, sua essência, um modo de 

ser e fazer específico. Ele relaciona  oito tipos de metáforas para compreender as 

essências das organizações: mecanicista, orgânica, instrumento de dominação, culturas, 

sistema político, cibernética, prisão psíquica e fluxo e transformação. Para Morgan, 

cada alma, cada essência organizacional, determina o modo de ser e fazer da 

organização. 

Uma organização com uma essência mecanicista, por exemplo, valoriza um 

modelo de atuação onde tudo é dado, determinado e normatizado e funciona como um 

relógio. Nesta organização a hierarquia é valorizada e toda a vida social da instituição 

gira ao redor de normas, regulamentos e diretrizes. Já uma organização com uma 

essência cibernética, por exemplo, considera a si própria como um “cérebro”. Sua 

essência primordial é a criação – de produtos, serviços ou técnicas – e, por essa razão, 

terceiriza tudo o que não é essencial, investindo muito em tecnologia da informação. 

Morgan enfatiza que estas almas, estas essências organizacionais, são o reflexo 

direto da visão de mundo do fundador da empresa e determinam dramaticamente como 

                                                 
12  Ellul, Jacques. The Technological Society (New York: Vintage Books, 1964), p. 46 
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a organização irá se estruturar, como organizará a produção, que tipo de profissionais 

vai valorizar, como organizará seus trabalhadores e que tipo de estratégias 

mercadológicas irá adotar. 

Exemplos de organizações com almas mecanicistas são boa parte das indústrias 

e quase todos os bancos, que valorizam a hierarquia, normas, regras e disciplina. Já 

exemplos acabados de organizações cibernéticas são empresas que atuam no segmento 

de tecnologia da informação, que focam no essencial e terceirizam tudo o que não faz 

parte da essência de seu negócio. Se as relações da organização com o mundo ao redor 

são mediadas por sua cultura é correto supor que o modo como a organização utilizará 

as tecnologias – sejam elas de produção ou de comunicação – será, da mesma forma, 

mediado pela mesma cultura que permite à organização compreender o mundo onde ela 

subsiste, produz e lucra.  

Mas quando falamos de mídias digitais, estamos falando de tecnologias criadas 

com o objetivo de promover a descentralização de recursos e informação. Como uma 

organização com essência mecanicista, para citar um exemplo, que prega o controle 

absoluto de todos os processos e operações, vai se apropriar de uma tecnologia digital 

concebida para a descentralização? Como uma empresa com alma mecanicista vai se 

apropriar de uma tecnologia desenvolvida por organizações com um tipo diferente de 

alma, o cibernético? Como a atomização da informação e da cultura associadas às novas 

mídias digitais vão atuar no modo como organizações conservadoras e piramidais se 

movem em meio à sociedade? Não é preciso um grande exercício de imaginação para 

compreender que as mídias digitais atuam decisivamente contra a estabilidade que deu 

origem e consolidou organizações com almas mecanicistas, por exemplo, entre as quais 

podemos relacionar indústrias, bancos, varejistas, redes de fast food, hotéis e outras. 

Tregoe e Zimmermann13 acreditam que toda organização empresarial 

desenvolve uma força motriz específica, que é justamente o modo como ela faz 

negócios e que é determinado pela visão de mundo do seu fundador. Eles relacionam 

cinco tipos de forças motrizes: produtos oferecidos, necessidades de mercado, 

capacidade de produção e tecnologia, método de venda e distribuição e crescimento e 

lucro. 

Uma organização com força motriz de produto oferecido, por exemplo, voltará 

suas atenções a um produto específico que ela irá desenvolvendo gradualmente ao longo 

                                                 
13  Tregoe, B. e Zimmermann, J. A estratégia da alta gerência: o que é e como fazê -la funcionar (Rio de 

Janeiro: Zahar Editores, 1984). 
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do tempo sem jamais substituí- lo. Exemplos de organizações com essa força motriz são 

montadoras de veículos e de bens de higiene, como a Gillette, por exemplo, que há mais 

de 100 anos faz exatamente o mesmo produto – barbeador descartável – que vai 

aperfeiçoando ao longo dos anos (lâmina descartável, barbeador descartável com uma 

lâmina, com duas lâminas, com três lâminas e assim por diante). Já uma organização 

com força motriz de capacidade de produção e tecnologia tenderá a desenvolver 

produtos e serviços que se adaptem à infra-estrutura instalada. Exemplos notórios de 

organizações com essa força motriz são a Petrobras e a CSN, por exemplo.  

 Tregoe e Zimmermann assinalam que a força motriz de uma organização é uma 

construção cultural, integra a cultura corporativa da organização e faz parte das crenças 

e valores que são compartilhados por todos os que atuam na empresa. E se a força 

motriz determina o modo da empresa fazer negócios, é sensato imaginar que esta 

mesma força determinará como a organização utilizará as mídias digitais para se 

comunicar com funcionários, fornecedores e sociedade.  

Mais uma vez, aqui, vemos surgir a mesma oposição entre a visão individual do 

mundo, que as mídias digitais facilitam e estimulam, e a visão cultural, social e coletiva 

da organização, necessária à manutenção de seus negócios nos moldes desenvolvidos ao 

longo de anos e décadas. 

Esse quadro torna-se ainda mais complexo quando percebemos de que forma as 

pessoas acessam as mídias digitais. Costa14 lembra que: 

 

“Desde o advento do rádio, as mídias têm procurado entrar nas casas e alcançar seu 
público em meio às lides domésticas, integrando os ambientes familiares. As tecnologias 
digitais, ao contrário, predominam nos espaços de trabalho – nas fábricas, empresas e 
escritórios – e entram pelas casas disfarçadas de ferramentas de produção. A grande maioria 
dos usuários conecta-se pressionada pelas necessidades de trabalho e, aos poucos, desenvolve 
outras atividades como o correio eletrônico, os chats e os jogos eletrônicos”. 

 

O modo como as organizações utilizam as mídias digitais em seu dia-a-dia ou o 

acesso e uso das mídias digitais por funcionários em seus locais de trabalho são 

determinados pela cultura da empresa e vão oscilar da total permissividade ao mais 

rígido controle.  

Enquanto que em uma IBM, por exemplo, funcionários jovens jogam games 

interativos pela Internet em pleno horário de trabalho – conscientes de que o que vale é 

o trabalho entregue no prazo e não o tempo que passam trabalhando –, os empregados 
                                                 
14  Cristina Costa, op. Cit., p. 83  
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do Unibanco, por outro lado, têm seu acesso à rede monitorado e uma tela de 

advertência surge toda vez que tentam acessar conteúdo que a área de sistemas da 

empresa considera inapropriado como o portal UOL, um site de esportes como o Lance 

Net ou até mesmo sites de e-mails como o Hotmail ou Yahoo. A mensagem que se lê 

em vermelho é: “O acesso a este conteúdo está bloqueado”. Além desta mensagem 

intimidante, a área de sistema registra o fato de o funcionário ter tentado acessar 

conteúdo “impróprio” e comunica o ocorrido ao chefe do empregado uma vez por mês, 

revelando uma cultura controladora e policial. 

Estas diferentes apropriações de uma mesma mídia digital só se explicam pela 

diferente mediação que as culturas dessas empresas promovem com o meio ambiente 

comunicacional. É evidente que, para o Unibanco, o acesso ilimitado de seus 

funcionários à internet é uma ameaça à sua cultura centralizada e conservadora, 

enquanto que, para a IBM, uma empresa de tecnologia altamente descentalizada, o 

acesso irrestrito à internet é fator decisivo de desenvolvimento de sua cultura. Muito 

embora se diga que a “Era da Informação” já chegou, é possível perceber que se trata de 

uma era mediada por valores culturais específicos, que determinam diferentes usos e 

apropriações das mídias digitais. 

  

Cultura organizacional e mídias digitais 

 Collins e Porras15 afirmam que a cultura de uma organização é o seu bem mais 

precioso. Para eles, a razão por que algumas empresas têm sucesso em longo prazo 

enquanto outras desaparecem está na cultura organizacional. Culturas organizacionais 

fortes, densas, compartilhadas por todos na organização, elevam o grau de resistência da 

empresa às crises e permite que elas superem obstáculos que para outras podem ser 

instransponíveis. 

 A cultura organizacional, como toda cultura, permite à organização compreender 

o universo que a cerca, se relacionar com ele e obter os insumos informacionais que a 

levará adiante. O modo como as organizações usarão as novas tecnologias vai ser 

determinado por sua cultura. Uma cultura predatória, voltada para o lucro a qualquer 

preço, levará uma organização a focalizar sua tecnologia na busca de vantagens que 

garantam o lucro acima de qualquer outro tipo de relação. Já uma organização 

                                                 
15  Collins, J. e Porras, J. Feitas para durar (Rio de Janeiro: Rocco, 1995). 
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direcionada a compreender as necessidades do mercado, de seus clientes, direcionará 

sua tecnologia à busca de informações que permitam estabelecer um diálogo. 

 Sennett16 aborda questões relevantes acerca do tema em seu mais recente livro, 

onde analisa o que ele chama de “a cultura do novo capitalismo”. Para o autor, que é um 

dos consultores do primeiro ministro inglês, Tony Blair, o novo capitalismo se 

consolida através da fragmentação das grandes burocracias empresariais e estatais. Para 

ele, uma questão relevante começa a se impor nesse cenário: “Quais os valores e 

práticas capazes de manter as pessoas unidas no momento em que as instituições em 

que vivem se fragmentam?”  

 Sennett enfatiza que a fragmentação do universo corporativo diz respeito, 

essencialmente, a organizações em setores mais avançados da economia como a alta 

tecnologia, finanças globais e novas empresas prestadoras de serviços. Embora a 

maioria das pessoas no mundo não trabalhe para organizações desse tipo, explica ele, o 

fato é que estas organizações dominam o cenário na mídia e acabam exercendo uma 

influência cultural muito acima de seu faturamento ou poder  econômico. 

 Questão extremamente importante apontada pelo autor reside no fato de que são 

exatamente estas instituições que definem a nova formulação de capacidades e 

capacitações pessoais para literalmente todo o resto do mundo, influenciando, inclusive, 

uma nova cultura do consumo e novas políticas econômicas (as neoliberais). Para 

Sennett, essas organizações, que funcionam como “avatares de um novo tipo de 

capitalismo”, impõem sua cultura ao resto do mundo porque este é “o estilo de vida do 

futuro”. 

 Para os apóstolos desse novo capitalismo, trabalho fragmentado, talentos 

superficiais e um consumo focado não no usar, mas simplesmente no ter, são a tradução 

da liberdade advinda com os “novos tempos”, o que levou Bauman17 a cunhar a 

expressão “modernidade líquida”. Embora muitos teórico do “novo mundo” afirmem 

que vivemos uma nova página da História, Sennett assinala que autores sérios já 

apontaram que a dita globalização, que prometia criar um mundo de iguais, não fez 

nada além de expandir a corporação multinacional do século XX.  

 

Burocracias e mídias digitais 

                                                 
16 Sennett, Richard. A cultura do novo capitalismo (Rio de Janeiro: Editora Record, 2006) 
17 Baumant, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999) 
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 Para Sennett, o fenômeno da burocracia, trazido pela Revolução Industrial,  

converteu-se em, nada menos, do que a salvação do capitalismo. O capitalismo 

primitivo, analisado por Marx, evidenciava ser um tremendo desperdício de insumos e 

pessoas, o que levou o filósofo alemão a prever que o capitalismo era “o fermento da 

revolução”. Mas Sennett assinala que, em um século, entre 1860 e 1960, o capitalismo 

aprendeu a arte da estabilidade, assegurando a longevidade dos negócios e aumentando 

o número de empregados. Sennett18 assinala: 

 

 “Não foi o livre mercado que promoveu essa mudança estabilizadora. O papel 

mais importante foi desempenhado pela maneira como os negócios passaram a ser 

internamente organizados. Os capitalistas foram salvos da revolução pela aplicação 

ao capitalismo de modelos militares de organização”. 

 

 O “capitalismo social”, profundamente analisado por Weber, estabelecia que ao 

ter um lugar na estrutura, por mais pobre que fosse o trabalhador, ele estaria menos 

propenso a se revoltar. E é justamente à medida em que se dissemina este capitalismo 

social que os negócios mais davam lucro, fortalecendo a crença na sólida estruturação 

dos negócios se o objetivo final fosse a lucratividade. Termos militares foram 

incorporados ao dia-a-dia dos negócios como campanhas, plano estratégico, análise de 

ambiente, entre outros, comprovando a crescente militarização das organizações 

empresariais. 

 Sennett enfatiza que esse modo de organizar as coisas, perfeitamente lógico e 

coerente, buscando colocar a organização a salvo do caos e da incoerência do mercado, 

levou ao surgimento de um tempo racionalizado, que permitia que os indivíduos 

encarassem suas vidas como narrativas, não tanto aquilo que necessariamente 

aconteceria, mas sim como “as coisas deveriam acontecer”. 

 Essa visão de mundo tornou possível, por exemplo, a muitos empregados de 

organizações, definir como deveriam ser as “etapas de uma carreira”, relacionando um 

longo percurso de prestação de serviços a uma empresa a passos específicos de 

acumulação de riqueza. Nesse contexto, onde proliferavam (e proliferam) empresas com 

estruturas hierarquizadas, conservadoras, que pedem a fidelidade integral dos 

trabalhadores em troca de ascenção profissional, criou-se um modelo de atuação 
                                                 
18 Richard Sennett, op. Cit. p. 37 
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econômica e socia l baseado no conservadorismo, na imutabilidade, na fidelidade a 

crenças e valores que deveriam ser eternos. 

 Em um ponto de vista original, Sennett acredita que a fundamentação política e 

social do crescimento da burocracia é antes a inclusão do que a eficiência. A obstinada 

justificativa de Otto Von Bismarck, chanceler alemão, para a sistemática engorda das 

instituições era a pacificação, a tentativa de evitar conflitos, assegurando lugar para 

todos e cada um, o que leva as instituições a assumirem a feição de pirâmides (como 

vimos nas estruturas organizacionais). 

 Esta rápida viagem pelo trabalho de Sennett evidencia que é justamente a 

“organização do tempo” que está sendo dramaticamente afetada pelas novas mídias,  

que atuam no sentido de construir outro tipo de narrativa (fragmentada), outro tipo de 

relações (temporárias), narrativas e relações estas que são antagônicas às narrativas e 

relações responsáveis pela formação, crescimento e consolidação de organizações 

empresariais gigantescas, que hoje atuam em diversos pontos do planeta mas podem 

estar em vias de extinção.  

 As burocracias, assinala Sennett, começaram a ser confrontadas por outras 

realidades ainda mais complexas, especialmente o surgimento de novas tecnologias de 

comunicação e de manufatura. As comunicações, diz ele, tornaram-se instantâneas, 

exigindo respostas mais ágeis e flexíveis. Além disso, diminuiu a mediação e a 

interpretação das ordens com o advento de ferramentas de comunicação como o e-mail. 

 Essa visão, no entanto, ainda é muito ocidentalizada da questão da fragmentação 

das burocracias empresariais, que, de fato, é uma realidade. No entanto, as organizações 

empresariais ocidentais estão competindo de modo global com organizações orientais, 

especialmente as japonesas, e, agora, também com as chinesas, que têm modelos 

organizacionais absolutamente diversos. 

 Garrido19, professor chileno, autor do livro “Comunicación, estrategia y 

empresa”, concorda com Gareth Morgan, autor do livro “Imagens da organização”, 

quando este assinala que os modelos de gestão orientais e ocidentais são, culturamente, 

bastante difrerentes e começam, agora, a evidenciar resultados operacionais diferentes. 

Como as recentes notícias mostram, as grandes montadoras de automóveis ocidentais 

(Ford, Volkswagen, Fiat, e General Motors), todas elas, sem exceção, vivem uma ampla 

crise estrutural que vai levar ao fechamento de fábricas e demissões de pessoas que 

                                                 
19 Garrido, F.  Comunicación, estrategia y empresa (Medellin, Editorial Zuluaga, 2003) 
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atuam nessas empresas em todo o mundo, enquanto a japonesa Toyota, por exemplo, já 

é a segunda montadora do mundo em faturamento com chances de se tornar a primeira 

ainda em 2006. 

 Através de um quadro comparativo, Garrido mostra as principais diferenças de 

gestão entre empresas norte-americanas e japonesas, que acabam impactando de modo 

decisivo o modo como as empresas se comunicam: 

 

Empresas norte-americanas Empresas japonesas 

Empregos de curto prazo (jobs) Empregos vitalícios 

Estrutura de self decision Estrutura de decisão consensuada 

Responsabilidade individual Responsabilidade coletiva 

Avaliação e promoção rápidas Avaliação e promoção lentas 

Controle explícito e formal Controle implícito e informal 

Valoriza especialistas Têm padrões não especializados de 
contratação 

Fonte: Garrido, F. Comunicación, estrategia y empresa. Medellin, Editorial Zuluaga, 

2003. 

 

 Sennett assinala, no entanto, que a fragmentação do modelo organizacional é 

mais evidente entre as grandes organizações, especialmente as multinacionais. Ele 

lembra que a maioria absoluta das empresas, tanto nos EUA quanto na Inglaterra (e 

também no Brasil, é bom lembrar), têm menos de 3.000 empregados e sobrevivem 

muito bem como pequenas pirâmides burocráticas, estruturas perfeitamente explicadas 

por Weber no passado.  

 

 “É preciso ter isso em mente ao analisar a organização globalizada como 
modelo de mudança institucional. Os governos inflados e as instituições cívicas 
têm tentado desmantalar seu passado institucional adotando um modelo que é 
minoritário do ponto de vista do conjunto de organizações empresariais, inclusive 
nos países mais desenvolvidos do mundo. Essa ação é insana porque governos, que 
têm compromisso de longo prazo, assumem módulos de gestão de instituições que 
focam o lucro no curto prazo”. 

 

 A transformação das novas mídias na mais nova religião do capitalismo exige 

que os pesquisadores de comunicação evitem o contágio pelo entusiasmo e firmem seus 

pés ao chão, mantendo o cérebro nas proximidades. As novas mídias, como tão bem 
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afirmou Mattelart, não surgem em nosso mundo desconectadas de sentidos. É 

importante perceber como elas surgiram, que estruturas organizacionais elas melhor 

representam e que tipo de comunicação e cultura exalam seus circuitos.  
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