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A proposta deste ensaio é refletir sobre a importância do diálogo e da compreensão para 

a humanização do ambiente empresarial e para as práticas de comunicação face a face 

empreendidas pelas organizações contemporâneas. Procuramos destacar a necessidade 

de entendimento do fator humano no contexto organizacional, mostrando a importância 

de cultivar um olhar voltado ao respeito à diversidade de pensamentos e percepções, 

enfatizando a relevância que a compreensão tem nesse processo. Nessa perspectiva, 

abordamos a comunicação face a face sob o viés da abertura ao outro, argumentando em 

defesa de uma postura comunicacional imbuída de propósito dialógico e compreensivo, 

na qual a presença – e aqui, mais do que somente a presença física, falamos antes de 

engajamento e comprometimento com quem nos relacionamos – se mostra fundamental. 

Por fim, procuramos propor maneiras de repensar os espaços de diálogo disponíveis nas 

organizações: a comunicação informal, a comunicação dos veículos oficiais da empresa 

e a comunicação da liderança. Debatemos alternativas para tornar tais espaços mais 

propícios ao diálogo e à compreensão, com o objetivo de contribuir para a humanização 

das interações que se estabelecem e se desenvolvem no ambiente das empresas e que 

tem nas práticas de comunicação face a face um de seus principais alicerces. A proposta 

aqui colocada vai ao encontro das expectativas do empregado. Se por um lado as 

pessoas se viram mais exigidas em sua formação para o mercado de trabalho, por outro 

começaram a demandar das organizações uma postura diferente. Mais do que saber do 

que estava acontecendo na organização, agora os trabalhadores querem ser ouvidos e 

participar das decisões da empresa, querem se sentir parte de algo maior. A metodologia 

adotada para a construção deste trabalho foi revisão bibliográfica, com base em um 

referencial teórico que inclui pensadores voltados à questão do diálogo e da 

compreensão, como Lévinas (2010), Santos (2008) e Künsch (2009), trazendo também 

as contribuições de autores dedicados ao universo da comunicação organizacional, 

como Kunsch (2003) e Mansi (2014). 
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