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RESUMO 
 

MONTEIRO, C. O processo de comunicação organizacional interna: um estudo 
na Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava/Pr. 2016. 111 f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Universidade Estadual do 
Centro Oeste, Guarapuava, 2016. 

 
Considera-se que a comunicação interna seja o ponto de partida para o alinhamento 
do discurso de uma organização. Ou seja, realizar um processo comunicativo 
eficiente entre a organização e seu público interno não é um procedimento simplista, 
nem tampouco fácil, isto porque envolve o comprometimento de ambas as partes 
que, além de realizarem este processo de forma dinâmica e flexível, precisam estar 
conscientes sobre a relevância disto. A comunicação organizacional interna, 
vinculada à Estratégia, permite o compartilhamento de informações propiciando, 
assim, resultados positivos à organização, visto que a gestão estratégica da 
comunicação é uma ferramenta que se preocupa em auxiliar a empresa na 
articulação de suas atividades almejando atingir seus objetivos funcionais. Neste 
sentido, este estudo objetivou compreender o processo de comunicação 
organizacional interna na Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava – 
Acig. Para tanto, os objetivos específicos delineados foram os seguintes: identificar a 
operacionalização do processo de comunicação desenvolvido nesta organização; 
descrever os fatores facilitadores e dificultadores no processo comunicacional 
interno existente e interpretar os aspectos diagnosticados com contribuições teóricas 
e práticas na organização. A pesquisa realizada configurou-se como sendo um 
estudo de caso de natureza descritiva. Desta forma, na proposição da metodologia 
de pesquisa, elegeu-se uma abordagem mista: pesquisa qualitativa com suporte 
quantitativo delineada em duas etapas investigativas. Na primeira etapa da pesquisa 
utilizou-se o questionário, composto por 33 questões, para mensuração quantitativa 
com o universo de 26 funcionários. Obteve-se 80,77% de respostas, o que 
corresponde a uma amostra de 21 indivíduos. Na segunda etapa de pesquisa 
utilizou-se, como instrumento de coleta, a entrevista qualitativa, semiestruturada em 
profundidade, que comtemplou a realização de oito entrevistas. Estes entrevistados 
foram escolhidos de forma direcionada, ou seja, um funcionário responsável por 
cada setor existente, na associação, para que o processo comunicacional fosse 
compreendido em sua totalidade a partir da visão das chefias responsáveis. Após a 
realização das duas etapas investigativas na coleta de dados, realizou-se uma 
triangulação entre os dados quantitativos e qualitativos. Primeiramente, realizou-se a 
análise quantitativa dos dados, de forma não-paramétrica, porque o universo de 
pesquisa era composto por um número pequeno de indivíduos. Por isso, o teste 
estatístico selecionado para o processo de análise dos dados foi Cluster. Já a 
análise qualitativa, centrada no conteúdo, foi realizada após a transcrição das 
entrevistas, por meio de complementos com os registros, efetuados durante a 
observação participante e registrados do diário de pesquisa. Com os dados 
transcritos realizou-se a análise categorial temática focada no conteúdo pelos dois 
eixos propostos na entrevista: comunicação geral e comunicação interna. Por meio 
dos resultados encontrados, conclui-se que o processo de comunicação formal 
interno na Acig, de acordo com a pesquisa quantitativa, acontece de maneira 
satisfatória, pois todos os fatores possuem médias elevadas. Assim, identificaram-se 
apenas alguns pontos específicos de possíveis problemas (variáveis com médias 
baixas). Já a pesquisa qualitativa aponta que este processo acontece de maneira 



 

insatisfatória, ou seja, possui alguns itens que deveriam ser aprimorados, tais como, 
o fator em que os respondentes afirmam não possuírem acesso a determinadas 
ferramentas de comunicação interna e/ou ao afirmarem estar descontentes com a 
não disponibilização destas ferramentas. Neste sentido, sugere-se que todas as 
ferramentas de comunicação interna deveriam ser disponibilizadas aos funcionários, 
visto que alguns respondentes afirmaram não receber informações suficientes para 
desenvolver seu trabalho. 

 
Palavras-chave: Comunicação organizacional. Comunicação interna. Processo de 
comunicação. Estratégia organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMÉN 
 
MONTEIRO, C. El proceso de la comunicación interna de la organización: un 
estudio de la Asociación de Empresas de Comercio y Guarapuava / Pr. 2016. 111 h. 
Disertación (Maestría Profesional en Administración de Empresas) - Universidade 
Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2016. 
 
Se considera que la comunicación interna sea el punto de partida para la alineación 
del discurso de una organización. O sea, para llevar a cabo un proceso de 
comunicación eficiente entre la organización y su público interno fuerza no es un 
procedimiento simple, tampoco fácil, eso porque que implica el compromiso de 
ambas partes, lo que además de llevar a cabo este proceso de una manera 
dinámica y flexible deben tener en cuenta en esta relevancia. La comunicación 
organizacional interna, vinculada a la estrategia, permite el compartimiento de 
información y de este modo proporciona resultados positivos para la organización 
teniendo en cuenta que la gestión estratégica de la comunicación es una 
herramienta que se preocupa en ayudar la empresa en la articulación de sus 
actividades dirigidas a alcanzar sus objetivos funcionales. Por lo tanto, este estudio 
tuvo como objetivo comprender el proceso de comunicación organizacional interna 
en la Asociación de Empresas Comerciales y Guarapuava – Acig. Con este fin, los 
objetivos específicos señalados fueron los siguientes: identificar la 
operacionalización del proceso de comunicación desarrollado en esta organización; 
describir los factores facilitadores e inhibidores en el proceso de comunicación 
interna existentes e interpretar los aspectos diagnosticados con aportaciones 
teóricas y prácticas a la organización. En este sentido, la encuesta realizada se 
configura como un estudio de caso de carácter descriptivo. De esta manera la 
proposición de la metodología de la investigación, se eligió un enfoque mixto: la 
investigación cualitativa con el apoyo cuantitativo esbozada en dos etapas de 
investigación. En la primera etapa de la investigación, se utilizó un cuestionario 
compuesto por 33 preguntas para mediciones cuantitativas con un universo de 26 
empleados. Obteniendo 80.77% de respuestas lo que corresponde una muestra de 
21 individuos. A su vez, en la segunda etapa de investigación, se utilizó como 
instrumento de recolección de entrevista cualitativa semiestructurada en profundidad 
que comtempló la realización de ocho entrevistas. Estos encuestados fueron 
elegidos de forma direcionada, o sea, un empleado responsable de cada sector 
existente, en la asociación, para que el proceso comunicacional fuese compreendido 
en su totalidad desde la visión del liderazgo responsable.  Después de la realización 
de las dos etapas de investigación en la recogida de datos, se llevó a cabo una 
triangulación entre los datos cuantitativos y cualitativos.  En primer lugar, fue 
realizado el análisis cuantitativo de los datos de forma no paramética debido al 
universo de la búsqueda ser compuesto de un número pequeño indivíduos. Por eso, 
la prueba estadística seleccionada para el proceso de análisis de los datos fue 
Cluster. Ya el análisis cualitativo, centrada en el contenido, se realizó después de la 
transcripción de las encuestas , a través de adiciones a los registros realizados 
durante la observación participante y registrados en las notas de campo. Con los 
datos transcritos se realizó el análisis categorial temático centrado en el contenido  
por los dos ejes propuestos en la encuesta: comunicación general y la comunicación 
interna. Através de estos resultados, se concluye que el proceso de comunicación 
formal interna en la Acig, de acuerdo com la investigación cuantitava, sucede de 
forma satisfactoria, debido a todos los factores que tienen un alto promedio. Por lo 



 

tanto, ellos identificaron sólo algunos puntos específicos de los problemas 
potenciales (variables com uma baja promedio). Ya la investigación cualitativa 
muestra que este processo se lleva a cabo de manera satisfactoria, o sea, o si tiene 
algunos elementos que deben ser mejorados, tales como el fator que los 
encuestados dijeron no tener acceso a ciertas herramientas de comunicación 
interna. Además, otros encuestados dijeron que estaban descontentos con la falta 
de disponibilidad de herramientas de comunicación interna. En este sentido, se 
sugiere que estas herramientas de comunicación interna deberían estar disponibles 
para todos los empleados visto que algunos de los encuestados dijeron que no 
reciben informaciones suficientes para desarrollar su trabajo. 
 
Palabras-llave: Comunicación organizacional. Comunicación interna. Proceso de 
comunicación. Estrategia de la organización. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 
MONTEIRO, C. The process of internal organizational communication: a study in 
the Commercial and Business Managment Association of Guarapuava/PR. 
Guarapuava/Pr. 2016. 111 l. Dissertation (Professional Master in Business 
Managment) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2016. 
 
The internal communication is considered the starting point for speech alignment of 
an organization. Namely, having an efficient communication between the 
organization and its workforce is not a simplistic procedure, nor easy, that because it 
involves the commitment of both parties, which in addition to carrying out this 
process in a dynamic and flexible way, the company also needs to be aware on its 
relevance. The internal organizational communication, linked to the strategy, enables 
the possibility of sharing information and it can provide positive results for the 
organization as the strategic management of communication is a tool that is 
concerned to assist the company in articulating its targeting activities to achieve its 
functional goals. Therefore, this project aimed to understand the internal 
organizational communication process of the Acig Company (the Commercial and 
Business Managment Association of Guarapuava). Thus, the specific outlined 
objectives for this project were: to identify the operation of the communication 
process developed in this organization; to describe the facilitating and inhibiting 
factors in the existing internal communication process and to be able to interpret the 
diagnosed aspects with theoretical and practical contributions to the organization. In 
this sense, the elaborated project is considered a study case of a descriptive nature. 
For this matter, the proposition of this methodology research was elected a mixed 
approach: qualitative research with quantitative support outlined in two investigative 
steps. In the first stage of this research, we used a questionnaire composed of 33 
questions about quantitative measurements, for 26 employees. It was obtained 
80.77% of responses which corresponds a sample of 21 individuals answers. 
Therefore, on the second stage search, the qualitative semistructured interview in 
depth was used as a collecting instrument and it was conducted by eight interviews. 
These respondents were chosen in a targeted manner, ie, an official worker 
responsible for nearly every sector in the association, so that the communication 
process was understood in its entirety from the vision of responsible leadership. After 
the two investigativional steps in data collection was terminated, it was held a 
triangulation between quantitative and qualitative data. First, its noticeble that the 
quantitative analysis of data from non-parametric shape due to the universe search is 
composed of a small number of individuals. Therefore, the statistical test selected for 
the process of data analysis was Cluster. However, for the qualitative analysis, 
focusing on content, it was held after the interviews transcriptions, through additions 
to the records made during the participant observation and recorded by notes. After 
having the transcribed data, it was held an analysis on thematic categorical focused 
on content by the two axes proposed in the interview: general communication and 
internal communication. Through these results, we concluded that the internal formal 
communication process in Acig, according to quantitative research, takes place in a 
satisfactory manner, because all the factors have high average. Thus, they identified 
only some specific points of potential issues (variables with low average). Already the 
qualitative research shows that this process takes place in an unsatisfactory way , or 
have some items that should be improved, such as the factor that respondents say 
they do not have access to certain internal communication tools and / or claiming to 



 

be unhappy with failure to provide these tools .In this regard, it is suggested that 
these Internal communication tools should be made available to all 
workers/employees, once some respondents said they did not receive enough 
information to develop their work.  
 
Keywords: Organizational Communication. Internal communication. Process of 
communication. Organizational strategy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nas empresas os conflitos causados por falta de aprimoramento na 

comunicação organizacional interna são latentes, pois, evidenciam-se “N” situações 

problemas relacionadas à esta temática. 

Os funcionários, além de possuírem as competências inerentes ao seu cargo, 

precisam também comunicar-se adequadamente para que as informações recebidas 

sejam utilizadas de maneira correta contribuindo, assim, para uma comunicação 

interna eficiente. Esta cobrança ocorre apenas sob os funcionários, pois os gestores 

ou proprietários não “precisam” comunicar-se de forma clara com seu público 

interno, o que caracteriza uma “via de mão única”. 

Desta maneira, além dos problemas rotineiros com máquinas e equipamentos 

evidencia-se nas organizações dificuldades relacionadas ao conjunto de 

procedimentos comunicacionais internos. Tais dificuldades causam a falta de 

motivação nos funcionários e estes, por sua vez, não fazem questão de estarem 

bem informados sobre o que acontece ao seu redor e a realizar suas funções com 

esmero. Consequentemente, os objetivos organizacionais podem não ser atingidos, 

pois se observa não haver integração de conhecimentos gerada por meio da 

cooperação, do diálogo e da troca de ideias entre gestores (proprietários) e 

funcionários. 

Neste sentido, a comunicação interna não é vista, nem por gestores, nem por 

funcionários, como essencial ao desenvolvimento das organizações. Por isso, o 

interesse despertado para realização de uma pesquisa, neste tema, fundamenta-se 

no fato de que em qualquer organização, independente de sua área de atuação, tem 

como um dos maiores desafios encontrados a compreensão do sistema 

comunicacional existente para que se possa aperfeiçoar a compreensão do 

processo constante de mudanças necessárias às empresas. 

Consoante a isso, Kunsch (2003) afirma que as características 

organizacionais se envolvem e, gradualmente, passam por sucessivas 

transformações porque as organizações sofrem pressões e influências do ambiente 

no qual estão inseridas e, para sobreviver, precisam antecipar-se à dinâmica da 

história social, econômica e política; pois, devido à sua complexidade, as empresas 

necessitam de novas formas de se organizar. Sendo assim, o ambiente, que evolui 

ao longo do tempo, é visualizado como fonte de recursos ou de informações e o fato 
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de que as escolhas organizacionais podem afetar os resultados torna fundamental a 

análise dos mecanismos que as organizações utilizam para resistirem a um 

ambiente constantemente mutável (SCOTT, 2003). 

Oliveira e Mourão (2014) enfatizam que o avanço das tecnologias de 

informação e comunicação, somado às mudanças, nas duas últimas décadas, 

ocasionou cobrança por parte da sociedade em relação às atitudes e ações, 

posturas e posicionamentos das organizações. Cardoso (2006) afirma que por este 

motivo, as modificações estruturais que acontecem na sociedade ocasionaram 

grandes transformações nas organizações que, para resistirem, necessitam de 

instrumentos que colaborem com o processo de transformação e possibilitem uma 

maior interação com os vários agentes com que interatuam. 

Na prática, as estruturas organizacionais propiciam a coordenação das 

atividades, a gestão das pessoas e, consequentemente, o desempenho das 

organizações almejando o alcance dos objetivos propostos, a efetivação das 

estratégias e da missão para a qual foram originadas (KUNSCH, 2003). Assim, para 

Gonçalves (2007), a evolução tecnológica da sociedade contemporânea, 

principalmente aplicada aos meios de comunicação de massa, tem propiciado uma 

nova forma do homem se relacionar com o mundo e, consequentemente, de adquirir 

informações e conhecimentos. 

Nesta perspectiva, novos aspectos passaram a ser evidenciados no cotidiano 

de uma organização como, por exemplo: uso das mídias sociais, peculiaridades da 

regionalização, a informatização das relações e a falta de mão de obra especializada 

nas economias em crescimento. Assim, tais transformações econômicas, sociais, 

políticas podem ser traduzidas em uma era social alicerçada nos avanços 

tecnológicos e em uma nova cultura informacional cuja riqueza encontra-se no 

acesso e uso da informação de forma inteligente para a construção do conhecimento 

(BELLUZZO, 2011; BEM, 2013).  

Portanto, pode-se inferir que a construção de uma imagem passa, 

primeiramente, por uma conexão entre o comportamento/realidade institucional e as 

ações de comunicação organizacional interna. A imagem é tratada como uma 

percepção da identidade, ou seja, uma representação construída, dia a dia, a partir 

do que uma organização de fato é e da comunicação interna que se produz acerca 

dessa realidade, sempre tendo em vista os públicos de interesse (MARTINUZZO; 

2013).  
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Desta forma, a comunicação compõe o processo da realidade organizacional, 

pois, os gestores necessitam compartilhar informações e conhecimentos com seus 

subordinados para que as tarefas sejam executadas corretamente; também, é 

fundamental para que se estabeleçam, por exemplo, boas relações com 

fornecedores e, também, com consumidores. Nesse sentido, pode-se inferir que o 

processo de comunicação deve ser concretizado visando minimizar as falhas 

existentes.  

Conforme Araújo Filho (2003), hodiernamente, a comunicação organizacional 

interna evidencia um papel de crescente relevância nas organizações que almejam 

percorrer o caminho da modernidade, para sobrevivência, visto que, qualquer 

processo numa empresa inicia-se por meio da comunicação. Assim, assume-se, 

enquanto perspectiva teórico-prática que, nas organizações, nem todos os seus atos 

comunicativos internos geram os efeitos positivos aspirados ou que a informação foi 

entendida e/ou aceita da maneira como foi planejada. Por isso, faz-se necessário 

considerar aspectos relacionais, os contextos, os condicionamentos internos e 

externos, bem como a complexidade que permeia todo o processo comunicativo 

(KUNSCH, 2009).  

Assim, para contextualizar o cenário nacional evidencia-se a comunicação 

interna como sendo necessária para as organizações relacionarem-se com os 

diversos grupos no sentido de firmar diálogo e entendimento sobre suas políticas. 

Para isso, ações são promovidas e canais e alternativas que possam contribuir com 

a interação e a construção de sentidos em relação a elas são desenvolvidos 

(OLIVEIRA; MOURÃO, 2014). Conforme Tavares (2010, p.28) “comunicação 

organizacional é o composto de comunicação que ocorre nas organizações e pode 

ser dividida em comunicação interna e comunicação externa.”.  

Diante do exposto, esta dissertação possui como tema central a comunicação 

organizacional formal interna. As comunicações internas, nas organizações, devem 

gerar informações precisas a todos os elementos, refere-se a um processo de 

relacionamento (HALL, 2004; CONDIT, 2006). Sendo assim, comunicar consiste em 

compartilhar com o outro, ou seja, não existe nem vida individual nem vida coletiva 

sem comunicação, por isso, é essencial compreender como acontece o processo 

comunicacional nas organizações (WOLTON, 2004; KUNSCH, 2009). 

A comunicação organizacional interna, vinculada à estratégia, permite o 

compartilhamento de informações propiciando, assim, resultados positivos à 
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organização visto que a gestão estratégica da comunicação é uma ferramenta que 

se preocupa em auxiliar a empresa na articulação de suas atividades almejando 

atingir seus objetivos funcionais.  

Desta forma, a comunicação interna da empresa contribui na definição e 

efetivação de metas e objetivos, além de promover a integração e o equilíbrio entre 

os elementos que a compõe pois, quando bem direcionada, permite aos indivíduos a 

renegociação das categorias, as interpretações e as experiências compartilhadas 

(PIMENTA, 2010; HALL, 2004). Isso significa que todos os componentes das 

organizações, em sua ação cotidiana, são protagonistas da expressividade da 

filosofia organizacional (NASSAR, 2008).  

Para Ricardo (2009) é o processo através do qual os membros de uma 

organização reúnem informação pertinente sobre ela própria e sobre as mudanças 

que ocorrem no seu interior; além disso, permite às pessoas gerar e partilhar 

informações, que lhe dão a capacidade de cooperar e se organizarem. 

Em outras palavras, considera-se que a comunicação interna seja o ponto de 

partida para o alinhamento do discurso de uma organização. Ou seja, realizar um 

processo comunicativo eficiente entre a organização e seu público interno não é um 

procedimento simplista, nem tampouco fácil, isso porque envolve o 

comprometimento de ambas as partes, que além de realizarem este processo de 

forma dinâmica e flexível, precisam estar conscientes sobre a relevância disto. 

Portanto, ao juntarem-se as proposições teóricas que embasam a 

comunicação organizacional interna e que direciona o processo comunicativo além 

da simples transmissão e recebimento de informações entre chefia e funcionários 

aliada a experiência cotidiana da pesquisadora, sentiu-se a necessidade em eleger 

como lócus de pesquisa a Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava – 

Acig - localizada na cidade de Guarapuava – Pr.  

De acordo com informações disponibilizadas no sítio eletrônico da 

organização, conforme a inscrição cadastral da Receita Federal, o ramo de atividade 

refere-se à associação de defesa de direitos sociais e tem como atividades 

econômicas secundárias de organizações associativas ligadas a cultura e a arte. 

Então, tendo em vista que esta entidade fornece subsídios e atendimento à área 

comercial da cidade, ou seja, por ser esta associação o órgão representativo desta 

esfera, escolheu-se esta organização como campo de pesquisa sobre o tema 

abordado.  
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Nesta perspectiva, para que a entidade consiga oferecer às empresas da área 

comercial (seus clientes) prestação de produtos e/ou serviços de qualidade é 

necessário que o processo comunicacional interno aconteça de maneira satisfatória 

objetivando minimizar as possíveis falhas, para que as tarefas sejam realizadas com 

êxito. 

Para tanto a pesquisa, pretendeu investigar o seguinte questionamento: 

Como ocorre o processo de comunicação organizacional formal interno na 

Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava?  

Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa propõe compreender o 

processo de comunicação organizacional interna na Associação Comercial e 

Empresarial de Guarapuava – Acig. Para tanto, os objetivos específicos delineados 

foram os seguintes: 

a. Identificar a operacionalização do processo de comunicação 

desenvolvido nesta organização; 

b. Descrever os fatores facilitadores e dificultadores no processo 

comunicacional interno existente;  

c. Interpretar os aspectos diagnosticados com contribuições teóricas e 

práticas na organização. 

As organizações têm buscado, de uma maneira geral, as suas ações 

comunicacionais por meio do modelo tradicional de características informacionais. 

De certa forma, tal opção, demonstra o desconhecimento do domínio da 

comunicação como ferramenta estratégica. Portanto, cabe ampliar as discussões 

sobre o tema, contribuindo para (re) posicionar a comunicação organizacional no 

espaço das organizações (SCROFERNEKER, 2003). 

Ao adotar este direcionamento, parte-se do pressuposto sobre a necessidade 

da comunicação ser um dos fatores fundamentais no dia a dia organizacional. 

Acredita-se que a compreensão do processo de comunicação interna na Acig 

poderá trazer benefícios significativos para a entidade por meio da proposição de 

melhorias no seu processo comunicacional. 

Consoante a isso, a relevância deste estudo se dá pelo fato do processo 

comunicacional nortear todas as organizações. Sabe-se que a organização não 

existe fora das práticas comunicativas de seus membros: elas são produzidas e 

reproduzidas nos processos discursivos e dialógicos que formam, ao mesmo tempo, 

lugares de controle e de potência. Nesse sentido, as experiências compartilhadas 
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em diálogo deveriam produzir algo culturalmente novo e não apenas se configurar 

como apresentação/negociação/justificativa de interesses (MARQUES; MAFRA, 

2013). 

Além disso, a realização da pesquisa se justifica porque permitiu agregar a 

prática aos estudos acadêmicos, visto que a comunicação interna relaciona-se à 

sobrevivência das organizações por estar presente em praticamente todas as 

atividades do cotidiano empresarial. Na academia há poucos estudos que visam 

discutir a comunicação organizacional interna alinhavada aos problemas e conflitos 

cotidianos passíveis de serem resolvidos desde que o processo de melhoria esteja 

em pauta.  

Nota-se que há, atualmente, um espaço mais evidente na estrutura 

organizacional do profissional apto a gerenciar informações e serviços com 

capacidade de organizar e administrar todas as informações com qualidade e 

credibilidade no trabalho, por isso a necessidade de aprofundamento de estudos e 

pesquisas empíricas sobre este tema.  

Consoante com isso, Corrado (1994) salienta que a comunicação 

organizacional interna não se concentra mais na mera transmissão de informações, 

mas sim, na mudança do comportamento dos colaboradores de maneira que todos 

se sintam envolvidos com a organização e possam executar suas atividades com 

satisfação. 

Para tanto, esta dissertação divide-se em cinco capítulos principais 

objetivando proporcionar ao leitor o entendimento da pesquisa.  

O primeiro capítulo refere-se aos elementos introdutórios que abordam a 

contextualização deste estudo, seguida da questão de pesquisa; objetivos geral e 

específicos e justificativa.  

O segundo capítulo apresenta a revisão de literatura apresentando o 

embasamento teórico utilizado abordando a comunicação organizacional como 

gestão estratégica. 

O terceiro capítulo traz os procedimentos metodológicos utilizados para a 

consecução dos objetivos estabelecidos nesta pesquisa. 

O quarto capítulo aborda a apresentação e análise dos dados obtidos, neste 

estudo.  
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Por fim, o quinto capítulo apresenta as considerações finais, bem como, 

limitações deste estudo e sugestões para pesquisas futuras, as referências 

utilizadas no estudo, apêndices e anexos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo apresenta-se a fundamentação teórica, com a finalidade de 

substanciar analiticamente as categorias diagnosticadas na pesquisa de campo. 

Para tanto, o referencial direciona a comunicação organizacional interna como 

sendo um dos fatores substanciais na área de gestão estratégica. 

 

2.1 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

Haja vista que a sociedade exige, dos indivíduos, uma adaptação à nova 

realidade, no sentido de procurar e implantar novas formas de comunicação com 

vistas a facilitar os processos interativos, pode-se inferir que a vantagem 

competitiva, nas organizações, na atual era da informação, é decorrente do 

conhecimento (MATEUS, 2014; TAVARES, 2010). Neste sentido, Guimarães e 

Squirra (2007) afirmam que o sucesso das organizações está relacionado à 

informação, em tempo real, ao conhecimento das tecnologias digitais de 

comunicação e ao dinamismo dos processos (tecnológicos ou humanos). 

As novas tecnologias de informação e comunicação, existentes em todos os 

níveis de informação organizacional, principiam a transformação de processos e a 

modificação das maneiras de interação e de relação com o meio. Neste sentido, 

verificam-se novos procedimentos cotidianos por meio de uma nova cultura 

organizacional que se origina na sociedade (LIMA, 2004).  

No tocante ao desenvolvimento dos conceitos de comunicação 

organizacional, introduziram-se conhecimentos sobre a importância da 

comunicação, tendo a questão comunicacional adquirido um papel determinante nas 

organizações (RICARDO, 2009). Assim, nota-se que as definições têm sido 

abordadas de diferentes maneiras pelos estudiosos desta área de conhecimento; 

cada um deles tenta atribuir uma explicação ao significado de comunicação 

organizacional, envolvendo tanto os fatores teóricos quanto os fatores profissionais 

da área (REBECHI, 2009).  

Desta forma, faz-se necessário desmistificar a comunicação devido às 

dificuldades enfrentadas, decorrentes da complexa estrutura apresentada nos 

âmbitos humano, técnico-operacional e de interesses organizacionais, diante dos 

conflitos existentes nas atuais relações de trabalho (SOUZA; SANTOS, 2014). 
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Nesta perspectiva, práticas discursivas, empregadas por membros das 

organizações, podem auxiliar na constituição de significados, visto que os membros 

da organização envolvem-se em práticas comunicativas e, assim, de fato, moldam e 

constituem sua organização em uma formação original (MCPHEE; ZAUG, 2009).  

Assim, processos de comunicação em organizações fornecem interessantes 

conceitos e práticas de diálogo a serem considerados. Em primeiro lugar, a 

globalização dos negócios, o crescimento das mulheres e das diferentes étnicas no 

mercado de trabalho tornam ativa a diversidade. Em segundo lugar, as diferenças de 

poder e de relações hierárquicas são partes visíveis da maioria das grandes 

organizações. Então, nesse contexto, a comunicação apresenta-se como um 

recurso estratégico, pois as formas de interação nas organizações têm um viés em 

direção à tomada de decisões (DEETZ; SIMPSON, 2004).  

Para tanto, entender a importância do processo de comunicação, no momento 

oportuno, com a finalidade de alcançar o objetivo almejado, é um desafio para as 

organizações (MELO, 2010). Reis (2004, p.39) aborda que, tradicionalmente, tem-se 

acreditado que a comunicação e a mudança sejam um relacionamento de natureza 

unilateral, em que a comunicação é uma variável dependente do processo de 

mudança e desempenha, então, uma função de suporte. Nessa perspectiva, 

observa-se que a comunicação pode instigar os funcionários a restaurar as suas 

identidades por meio da criação de vínculos, interações, emoções, memórias, 

narrativas, abertura para a imaginação e para a criatividade, ao identificar as 

individualidades, de cada um, e visualizar os funcionários como seres humanos, 

valorizando seus potenciais (RIBEIRO, 2014). 

Contudo, apesar de esforço realizado pelas organizações, ainda vigora um 

modelo de comunicação em conformidade com o que afora, por exemplo, a 

burocracia, na produção de mensagens e notícias, e a hierarquia, tanto para o 

acesso à informação quanto à apresentação de ideias. (CABRAL, 2004).  

Por isso, as organizações precisam “reunir pessoas qualificadas, confiáveis e 

com elevado espírito de trabalho em equipe, capazes de atuar remotamente e ter 

ampla autonomia para tomada de decisões em relação às tarefas” (GUIMARÃES; 

SQUIRRA, 2007, p.46). Neste sentido, observa-se ser cada vez mais necessário que 

a empresa se preocupe com a comunicação organizacional de forma integrada; 

aquela que gera sintonia, voltada aos interesses do cliente interno, qualificando, 

treinando, introduzindo-o na realidade da empresa (PASSOS, 2010).  



25 

 

Nessa perspectiva, observa-se que a crescente diversidade encontrada, 

atualmente, nas organizações aponta para problemas referentes à demanda 

comunicativa na prática. Desta maneira, os membros da organização devem se 

envolver ativamente e lidar com a diversidade existente (DEETZ; SIMPSON, 2004). 

Mesmo que existam diversos processos direcionados à construção de relações 

organizacionais mais colaborativas, a negociação dialógica não pode prescindir dos 

conflitos. Dito de outra forma, falar em diálogo organizacional não significa extinguir 

diferenças, dissensos e ações voltadas para interesses individuais. O diálogo, assim, 

atua como capacidade de tornar o espaço efetivo de trocas, de tratamento de 

problemas coletivos e de verificação conflitiva de igualdade entre os interlocutores 

(MARQUES; MAFRA, 2013).  

A comunicação é uma dimensão de interação social, ou seja, baseia-se e 

reproduz a significação de recursos de um sistema social, mas sempre em contextos 

práticos (MCPHEE; IVERSON, 2009). A comunicação organizacional é aquela que 

cria, funciona e mantém atuantes e vivas as organizações sociais. Por isso, as 

atividades comunicativas que são utilizadas para que elas existam e cumpram o seu 

papel competem à comunicação organizacional, pois se admite a organização como 

um sistema interligado onde todas as ações se refletem em todas as áreas 

(ARAÚJO FILHO, 2003).  

Sendo assim, a comunicação não deve ser encarada como um processo 

centralizado na emissão da mensagem. É na recepção dela que se define o êxito da 

comunicação. No âmbito da comunicação organizacional, significa que só podemos 

mensurar sua efetividade se conseguimos, de alguma maneira, capturar a 

interpretação das mensagens pelo público-alvo (SOARES, 2008). 

A comunicação organizacional pode ser interna ou externa. Neste estudo, a 

comunicação interna, abordada a seguir, foi empregada por tratar-se dos objetivos 

propostos.  

 

2.1.1 Comunicação organizacional interna 

 

Observa-se que o cenário atual demanda novas iniciativas das organizações, 

relacionadas ao papel de comunicar-se e relacionar-se com o seu público interno 

impactando, assim, em como as pessoas se mobilizam, individualmente e 

coletivamente, diante dos desafios de um mercado competitivo e globalizado (BEM, 
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2013). Assim, as organizações, atualmente, precisam ser abertas e transparentes, 

tanto interna quanto externamente, ou seja, necessitam ter por objetivo a criação de 

canais de comunicação com a sociedade. Precisam, também, conquistar e encantar 

clientes em um ambiente competitivo, dinâmico e aberto. Por este motivo, precisam 

focar seus públicos estratégicos, incluindo público interno (ARAÚJO FILHO, 2003). 

Conforme Viana (2008) o processo de necessidade econômico industrial dos 

países os torna cada dia mais individualistas e palavras como lealdade, confiança e 

integração não fazem mais parte do cotidiano das organizações modernas em que a 

busca incessante por lucro nos negócios virou um desafio de guerra. Neste sentido, 

o autor pactua que a comunicação organizacional interna surge com o desafio de 

criar diálogo e amenizar as barreiras, isso porque, torna-se impossível realizar um 

negócio bem-sucedido sem lealdade e confiança. 

Neste sentido, o grande desafio das lideranças é gerir organizações diante de 

um cenário de incertezas, complexidades e desafios e por meio da comunicação 

humana facilitar o relacionamento interno; além de ponderar as diferentes realidades 

locais ainda deve promover o entrosamento dos indivíduos na organização (BEM, 

2013). 

Nessa perspectiva, Kunsch (2003) afirma que a dinâmica pela qual se 

ordenam recursos humanos, materiais e financeiros, para atingir objetivos definidos, 

desenvolve-se por meio da interligação dos componentes de uma empresa, que são 

informados e informam continuamente, para a sobrevivência da organização. Por 

isso, o sistema comunicacional interno é essencial ao processamento das funções 

administrativas e ao relacionamento das organizações com o meio externo. 

Para Lemos (2011) a comunicação interna é um elemento da comunicação 

organizacional. Direciona-se a um público estratégico, fundamental das 

organizações: seus funcionários que, ligados à empresa por meio de vínculos de 

trabalho, afetam ou são afetados pelos processos de comunicação interna enquanto 

vão no encalço de sua missão e objetivos.  

Dito de outra forma, Marchiori (2008a, p. 213) afirma que:  

 
A comunicação interna [...] é uma ferramenta estratégica que estimula o 
diálogo entre lideranças e funcionários. Oportuniza a troca de informações 
via comunicação, contribuindo para a construção do conhecimento, o qual é 
expresso nas atitudes das pessoas.[...]. Promove, portanto, a interação 
social e fomenta a credibilidade, agindo no sentido de manter viva a 
identidade de uma organização. 
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Na perspectiva de Kunsch (2003, p.154): 

 
Ela (comunicação interna) seria um setor planejado, com objetivos bem 
definidos, para viabilizar toda a interação possível entre a organização e 
seus empregados, usando ferramentas da comunicação institucional e até 
da comunicação mercadológica (para o caso do endomarketing ou 
marketing interno). Portanto, a comunicação interna corre paralelamente 
com a circulação normal da comunicação que perpassa todos os setores de 
organização, permitindo seu pleno funcionamento. 

 

Verifica-se que a comunicação interna possui as funções de informar, 

identificar responsabilidades, estimular a adesão a grupos e regras, coordenar 

grupos de trabalho, solucionar conflitos, acrescentar qualidade às decisões, criar 

cultura, imagem e identidade de grupo, motivar e criar sentido de presença. Uma 

boa comunicação interna origina um efeito positivo sobre o ambiente organizacional, 

sobre os funcionários e a sua opinião sobre a empresa que é refletida na imagem 

externa da organização (PAULO, 2012).  

Neste sentido, Bem (2013) afirma que a gestão eficaz da comunicação 

interna, objetivando a preservação dos inter-relacionamentos, resulta no 

engajamento dos empregados com a organização.  

De maneira similar, Ribeiro (2014, p.48) afirma que: 

 
Comunicação interna é a comunicação voltada para todos os funcionários, 
para que saibam dos assuntos e objetivos gerais de interesse da 
organização, para que se motivem e para que se integrem para o alcance 
destes. Por isso, este tipo de comunicação deve incentivar a troca de 
informações e estimular experiências e diálogos. 
 

Consoante com isso, Corrado (1994) salienta que a comunicação 

organizacional interna não se concentra mais na mera transmissão de informações, 

mas sim, na mudança do comportamento dos funcionários de maneira que todos se 

sintam envolvidos com a organização e possam executar suas atividades com 

satisfação. Scroferneker (2006) afirma que a comunicação interna seja composta por 

trocas, atos e ações compartilhadas, implica interação, diálogo e respeito mútuo do 

falar e deixar falar, do ouvir e do escutar, do entender e do fazer-se entender e 

principalmente do querer entender. 

Sob esta perspectiva, Kunsch (2003, p. 159) evidencia que: 
 

Uma comunicação interna participativa, por meio de todo o instrumental 
disponível (murais, caixa de sugestões, boletins, terminais de computador, 
intranet, rádio, teatro etc.), envolverá o empregado nos assuntos da 
organização e nos fatos que estão ocorrendo no país e no mundo. Com um 
olhar para dentro e outro para fora, ele acompanhará de forma consciente a 
dinâmica da história. E será considerado não um mero número do cartão 
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eletrônico que registra suas entradas e saídas, mas alguém que exerce 
suas funções em parceria com a organização e em sintonia com a realidade 
social vigente. 
 

Nesse sentido, conforme Marchiori (2010), é necessário ver a comunicação 

interna como um processo, como um ângulo de maior desenvolvimento, como algo 

que provoca conhecimento às pessoas, que transforma estruturas e 

comportamentos. Assim, as organizações, de qualquer natureza, instituem relações 

com indivíduos na sociedade devido a diversificados motivos, sejam eles 

econômicos ou não, relações estas que se caracterizam por meio de uma 

negociação constante de interesses, que se dá por meio da comunicação interna 

(REBECHI, 2009). 

Conforme exposto, percebe-se que a comunicação organizacional interna 

vem adotando uma nova dimensão estratégica nas organizações modificando, 

paulatinamente, antigos limites. Assim, tem-se como direcionamento que a 

comunicação interna deve estabelecer significado e ser geradora de novos 

contextos nos relacionamentos organizacionais visto que os significados são 

ativamente produzidos, reproduzidos, negociados e mantidos por meio da interação 

social (MARCHIORI, 2010). 

Torna-se relevante destacar que o conceito de interação social, utilizado 

neste estudo, é proposto por Vygotski (1998) em que o autor explana que o ser 

humano não vive isolado, pois participa de vários ambientes. Os grupos agrupam 

seus integrantes em torno de um objetivo comum e, geralmente, os indivíduos 

sentem-se acolhidos ao perceberem que naquele grupo sua presença é importante. 

Assim, pode-se inferir que a comunicação gera vínculos e é fundamental para que 

cada indivíduo se efetive como ser social. 

Em suma, a comunicação interna, alinhada à estratégia corporativa, à missão 

e visão organizacionais, busca a sinergia para a consecução das metas individuais e 

organizacionais, para a geração de valor e o afunilamento nas relações 

administração–funcionários. Além disto, busca-se elevar o senso de equipe, 

almejando a melhoria do clima organizacional e a criação de possibilidades de 

trocas, sugestões, ideias e críticas em todos os níveis hierárquicos. Por isso, os 

desafios relacionados ao processo de comunicação interna, a partir dos seus fatores 

externos, demandam uma nova visão sobre a importância das relações humanas 

nas organizações. Para tanto, os processos de comunicação interna que favoreçam 
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o relacionamento interpessoal, nas organizações, são essenciais para possibilitar o 

engajamento das relações no ambiente de trabalho (BEM, 2013).  

Nesta perspectiva, observa-se que a comunicação organizacional interna 

envolve as diversas formas de comunicação adotadas pela organização para inter-

relacionar-se com seus públicos, visto que o processo “comunicar” não significa 

somente informar mas, também, interagir e favorecer a troca de mensagens 

embasado em sentimentos e experiências de vida. Por isso, as comunicações 

podem ser capazes de afetar positivamente e serem, de fato, envolventes e efetivas 

e, para criar novas formas de comunicação interna, é preciso antes compreender o 

funcionário como potencial humano e entender suas formas de recepção e 

expressão (SCROFERNEKER, 2006; RIBEIRO, 2014). 

Desta maneira, pode-se inferir que a comunicação interna possui importância 

estratégica devido ao fato de o público interno estar suscetível à incorporação de 

novos conceitos e práticas que podem garantir o desempenho da organização e a 

satisfação dos clientes (ARAÚJO FILHO, 2003). 

Ao estudar o tema comunicação organizacional interna, para compreender a 

sua totalidade, não se pode deixar de abordar os fluxos comunicativos. Kunsch 

(2003) classifica-os em fluxos descendente, ascendente e horizontal (ou lateral) 

conforme pode ser visualizado no Quadro 1: 

 
Quadro 1 - Fluxos comunicativos 

Fluxo Descendente Relacionado ao processo de informações da cúpula diretiva da organização 
para os subordinados, ou seja, é a comunicação de cima para baixo. 
Caracteriza-se como comunicação administrativa oficial. 

Fluxo Ascendente Os indivíduos localizados na posição inferior da estrutura organizacional 
enviam à cúpula suas informações, por meio de instrumentos planejados 
como, por exemplo: caixa de sugestões, reuniões com funcionários, 
pesquisas de clima organizacional e satisfação no trabalho. 

Fluxo Horizontal ou 
Lateral 

Refere-se à comunicação entre as pessoas localizadas em posições 
hierárquicas semelhantes. É a comunicação processada entre 
departamentos, seções, serviços, unidades de negócio etc., que quando 
bem conduzida pode originar condições favoráveis a uma otimização de 
recursos e do desempenho organizacional. 

Fonte: elaborado pela autora com base em Kunsch (2003) 
 

Kunsch (2003) afirma que são os fluxos comunicacionais que conduzem as 

mais diversificadas comunicações dentro de uma empresa e em várias direções. Por 

isso, a comunicação deve ser compreendida como uma estratégia básica dos 

dirigentes que almejam a efetividade de sua organização (ANDRADE; AMBONI, 

2010). 
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Desta forma, a comunicação assume um dos principais papéis na gestão 

estratégica da organização ao agilizar e distribuir o fluxo de informações entre as 

diversas áreas e, assim, estabelecer contato e sinergia entre as atividades 

desenvolvidas (COLNAGO, 2006). 

 

2.1.2 Comunicação organizacional interna formal versus informal 

 

Nas organizações o sistema de comunicação pode acontecer tanto por meio 

da rede formal quanto pela informal. O sistema informal de comunicações origina-se 

das relações sociais entre os indivíduos. As pessoas possuem a necessidade de 

obter informações confiáveis e, ao mesmo tempo, seguras; nem sempre os canais 

formais fornecem informações suficientes, por isso as pessoas buscam fontes 

alternativas para sanar suas dúvidas e/ ou curiosidades (KUNSCH, 2003).  

Em outras palavras Stacheski (2012) afirma que as comunicações informais 

se originam por meio do relacionamento social das organizações, isto é, surgem a 

partir de lideranças e comissões de trabalhadores que produzem um papel 

significativo dentro da organização. Um exemplo da rede informal é o boato ou 

rumor, que chega a constituir uma rede de boatos formada, muitas vezes, por 

interesses maldosos, mas em maior parte decorrente da ansiedade, insegurança e 

falta de informação. Essa rede de boatos também é conhecida, vulgarmente, como 

“rádio peão” ou “rádio corredor” (KUNSCH, 2003).  

Para Rego (1986) as comunicações informais são todas as livres expressões 

e manifestações dos funcionários não controladas pela administração. Nesse 

sentido, Cardoso (2009) relata que o ser humano possui necessidade de se 

comunicar e de conviver em equipe, porém, quando isso acontece de maneira 

desorganizada surge, então, espaço para as fofocas. Contudo, esse ruído na 

comunicação pode ser visualizado como um problema da empresa, pois, pode ser 

configurado como ausência de funcionamento de um sistema integrado de 

comunicação.  

Já o sistema formal de comunicação organizacional refere-se ao conjunto de 

canais e meios de comunicação, estabelecido de maneira consciente e determinada. 

Afirma, ainda, que o sistema formal de comunicação se relaciona com o sistema 

expresso de normas que conduzem o comportamento, os objetivos, as estratégias e 

regem as responsabilidades dos integrantes das organizações. Diante disso, nesta 
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dissertação o enfoque dado refere-se ao processo de comunicação formal interna 

como estratégia organizacional. 

Nesta perspectiva, Rego (1986) explana sobre canais formais de 

comunicação descritos no Quadro 2: 

 
Quadro 2 – Canais formais de comunicação 

Recurso Descrição 

Relatórios Grande número de páginas; texto escrito em ordem cronológica crescente, linguagem 
altamente técnica e estatística; grande utilização de gráficos e recursos de impressão. 

Circulares Prestam-se à comunicação de orientação - práticas recomendadas; linguagem técnica 
e estatística, num nível mais baixo. 

Boletins Poucas páginas; linguagem média, embora possa atingir níveis baixos; texto que pode 
equilibrar-se com fotos. 

Folhas 
soltas 

Reduzido número de páginas (uma só); linguagem média; presta-se à veiculação de 
avisos e fatos de primeira mão; de utilização imediata; matérias curtas, objetivas, alto 
conteúdo. 

Folders Menor formato entre os veículos; desdobrável; pequeno tamanho; sobreposição da 
linguagem visual à linguagem escrita; texto apoiando imagem; presta-se à 
recomendação de práticas; ordem didática, cronológica e crescente. 

Folhetos Formato pequeno; texto objetivo, linguagem média; presta-se tanto a fatos e avisos de 
primeira mão como à recomendação de práticas; técnicas mistas de redação, de acordo 
com a matéria. 

Jornais 
(tabloides) 

Características altamente jornalísticas, periodicidade definida; prestam-se a objetivos 
múltiplos, avisos de primeira mão (notícias), comentários explicativos; entre 30 a 40% 
de apoio visual (ilustrações, fotos). 

Revistas Grande apoio da imagem visual; maior número de páginas (tamanho), formato médio; 
adequado às grandes reportagens e matérias explicativas; linguagem média; presta-se 
também à veiculação de matérias informativas (avisos), opinativas (artigos assinados, 
crônicas, editoriais). 

Manuais Formatos diversos; sem periodicidade definida; orientação de interesse permanente; 
linguagem numerada (1.°, 2.° 3.°); concentração de resumos e resultados, dentro de 
uma apresentação cronológica. 

Apostilas Matérias de ensinamento e orientação; interesse permanente; sem preocupação com 
linguagem; textos técnicos detalhados; sem limite de páginas; formato padrão em papel 
ofício. 

Fonte: elaborado pela autora com base em Rego (1986). 
 

Diante do exposto, observa-se que os canais formais se referem aos 

instrumentos oficiais, pelos quais passam tanto as informações descendentes como 

as ascendentes e que visam assegurar o funcionamento ordenado e eficiente da 

organização, tais como: normas, relatórios, instruções, portarias, sugestões, 

reclamações, etc (Rego, 1986).  

Na esfera administrativa os canais formais são representados pelas reuniões, 

memorandos, ofícios, comunicados, atas de reuniões, relatórios funcionais, correio 

eletrônico, entre outros; ou seja, procedente da estrutura organizacional de onde 

resulta um conjunto de informações pelos mais diversos veículos impressos, visuais, 

auditivos, eletrônicos, entre outros, expressando informes, ordens, comunicados, 
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medidas, portarias, recomendações, pronunciamentos e discursos. Por exemplo 

(MATOS, 2009; KUNSCH, 2003).  

Evidencia-se que, além dos canais formais de comunicação apresentados, a 

comunicação nas organizações (assim como na sociedade) passa pelos impactos 

gerados pela revolução digital. O ambiente organizacional, a partir dos anos 1990, 

vem sendo afetado por uma nova dinâmica de processamento, originada por meio 

das novas tecnologias da informação e da comunicação. Consequentemente, a 

maneira de produzir e de veicular as mensagens organizacionais também passam 

por transformações intensas (KUNSCH, 2007). 

Os atores e produtores das indústrias das comunicações e os agentes 

responsáveis pela comunicação corporativa se deparam com novos instrumentos ou 

suportes, jargões, novas palavras e siglas do mundo digital, como: e-mail, internet, 

blogs, fotologs, blogosfera, wiki´s, wikipedia, sala de imprensa, chats, banco de 

dados, conectividade, interatividade, conexão, links, redes sociais de conversação, 

Second Life, Web 2.0, Web 3.0, entre tantos outros meios disponíveis que podem e 

estão sendo utilizados por organizações e públicos (KUNSCH, 2007). 

Em 2012 a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial – Aberje 

realizou uma pesquisa com o objetivo de mapear as práticas adotadas pelas 

empresas em relação ao seu processo de comunicação interna. A coordenação do 

estudo foi efetivada pelo Prof. Dr. Paulo Nassar, diretor geral da Aberje e professor 

da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A amostra da 

pesquisa contemplou a participação de 179 empresas associadas à Aberje, de 

diversos segmentos e setores da economia e classificadas entre as 1.000 Maiores 

Empresas do Brasil, de acordo com as revistas Exame e Valor Econômico (ABERJE, 

2015). 

Dentre os veículos de comunicação interna empresarial mencionaram-se: 

intranet, comunicação por e-mail, jornal mural, revista, jornal impresso, comunicação 

face a face, campanhas completas, blog, mural eletrônico, boletim e TV corporativa. 

Na pesquisa realizada pela Aberje (2012) os veículos digitais apresentam-se como 

sendo o principal veículo de comunicação interna para 50,6% das empresas 

participantes, com destaque para a intranet (25,9%) e os comunicados por e-mail 

(16,3%). Os veículos tradicionais constituem-se no principal veículo de comunicação 

interna para 36,7% das empresas participantes e os destaques são: jornal mural 

(14,5%), revista (11,4%) e jornal impresso (8,4%) (ABERJE, 2015). 
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Nesta perspectiva, pode-se inferir que a comunicação nas organizações atua 

sob novos paradigmas e a comunicação digital preenche um espaço evidente na 

convergência midiática por meio do poder de interatividade existente nos 

relacionamentos tanto institucionais quanto mercadológicos (KUNSCH, 2007).  

Para tanto, a comunicação administrativa envolve os conteúdos relacionados 

ao cotidiano da administração, atendendo às áreas centrais de planejamento e às 

estruturas técnico-normativas, com o intuito de orientar, atualizar, ordenar e 

reordenar o fluxo das atividades funcionais. Trata-se do suporte informacional-

normativo da organização (TORQUATO, 2010). 

Desta maneira, a mensagem na publicação interna deve abranger os mais 

diferentes conteúdos e tipos de matérias. O Quadro 3 aborda alguns tipos de 

informações que podem ser inseridas no repasse da comunicação interna 

organizacional conforme Rego (1986). 

 
Quadro 3 – Tipos de informações que podem ser inseridas no repasse da comunicação 

interna organizacional. 

Tipo de matérias Conteúdo 

Matérias institucionais Normas, regulamentos, portarias, avisos, produtos, serviços, projetos 
de expansão, recordes de produção etc. 

Matérias de motivação Planos assistenciais, benefícios, promoções, concursos, prêmios, 
planos de sugestões. 

Matérias de orientação 
profissional 

Segurança, higiene, saúde, conselhos úteis, programas de treinamento. 

Matérias educativas História, geografia, conhecimentos gerais. 

Matérias  
associativas 

Esportes, festas, concursos, bailes, casamentos, nascimentos, 
falecimentos. 

Interesse feminino Culinária, conselhos de beleza, moda. 

Entretenimento Cruzadas, quadrinhos, curiosidades, adivinhações, testes. 

Matérias operacionais Processos de fabricação, inovações técnicas 

Família do empregado Além das matérias de interesse feminino, concursos infantis etc. 

Fonte: elaborado pela autora com base em Rego (1986). 

 
Nesse sentido, a comunicação interna possui a função de colaborar com o 

desenvolvimento e a manutenção de um clima positivo e favorável ao cumprimento 

das metas estratégicas da organização, ao contínuo crescimento de suas atividades 

e serviços e à expansão de suas linhas de produto, visto que a publicação interna é 

o veículo de comunicação que traz mensagens em que as fontes podem ser os 

próprios funcionários (TORQUATO, 2010). 
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2.2 A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: ASPECTO RELEVANTE NA GESTÃO 

ESTRATÉGICA  

 

A nossa sociedade é uma sociedade de organizações, afinal, nascemos em 

uma organização, somos educados por organizações e quase todos nós passamos 

a vida a trabalhar para organizações. Assim, durante a maior parte de nossas vidas, 

somos membros de alguma organização. Para tanto, a civilização moderna depende 

das organizações, com as formas mais racionais e eficientes de grupamento social 

que se conhece (ETZIONI, 1984; STONER; FREEMAN, 1999), visto que “as 

organizações são um componente predominante na sociedade contemporânea” 

(HALL, 2004, p.1). 

Conforme Etzioni (1984) a organização institui um instrumento social 

prestigioso por meio da coordenação das ações humanas, pois, as organizações 

possibilitam a realização de tarefas que as pessoas não podem desenvolver 

sozinhas (HALL, 2004). Argyris (1994) apontou que, no século XXI, as empresas 

encontrariam dificuldades para sobreviver, exceto se obtivessem um melhor trabalho 

de seus funcionários. Ou seja, os funcionários que aprendessem a assumir a 

responsabilidade por meio do seu próprio comportamento, a desenvolver e 

compartilhar informações relevantes sobre seus trabalhos e fazer bom uso da 

autonomia concretizariam soluções duradouras para os problemas fundamentais. 

Nas últimas décadas, em especial, as organizações têm valorizado os seus 

empregados. Porém, os interesses dos colaboradores e dos empregadores 

estiveram em posições opostas por muito tempo (FALCIONI, 2009). Conforme 

Cabral (2004) vive-se na era das mudanças organizacionais: tempo de incertezas, 

de crises de confiança, mas também de busca da transparência e de novas 

alternativas. Contudo, nesse ambiente em transformação, existe um conjunto de 

novas oportunidades.  

Quando as corporações ainda almejavam funcionários que fizessem somente 

o que lhes fosse dito, as pesquisas com funcionários eram ferramentas 

consideradas adequadas e eficazes, mesmo que produzissem somente informações 

relacionadas às questões de rotina. Entretanto, os indivíduos não refletiam sobre o 

seu trabalho e comportamento, pois não eram incentivados à responsabilidade 

individual (ARGYRIS, 1994). Nesta perspectiva, o enriquecimento do trabalho, 

somado a um estilo de liderança participativo, democrático e direcionado ao 
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empregado, surgiu como uma alternativa à orientação excessivamente limitada, 

autoritária e desumanizante, causada pela administração científica e pela teoria 

clássica da administração (MORGAN, 2002). 

Nesse sentido, Katz (1955) acredita que o sucesso organizacional se 

relaciona ao somatório das três habilidades gerenciais básicas que foram por ele 

chamadas de técnica, humana e conceitual (Quadro 4): 

 
Quadro 4 - Habilidades gerenciais básicas 

Habilidade Técnica Humana Conceitual 

 
 
 
 
 

Descrição 
 
 
 
 
 

 

Relaciona-se à 
compreensão e 
proficiência em um tipo 
específico de 
atividade, 
principalmente aqueles 
que envolvem 
métodos, processos, 
procedimentos ou 
técnicas para 
realização de tarefas 
na área de sua 
especialidade. 

É a capacidade do 
executivo para 
trabalhar eficazmente 
como membro do 
grupo e para construir 
esforço de cooperação 
no seio de equipe que 
lidera. Esta habilidade 
é demonstrada na 
forma como o 
indivíduo percebe e 
reconhece as 
percepções de seus 
superiores. 

Envolve a capacidade 
de ver a empresa 
como um todo, ou 
seja, inclui reconhecer 
como as várias 
funções da 
organização estão 
inter-relacionadas, e 
como as mudanças 
em qualquer parte 
afetam todas as outras 
por meio de uma visão 
holística. 

Fonte: elaborado pela autora com base em Katz (1955). 
 

Para Katz (1955) a administração efetiva depende das três habilidades 

gerenciais básicas haja vista que o gestor precisa possuir capacidade técnica 

suficiente para realizar o trabalho específico pelo qual é responsável; necessita de 

habilidade humana suficiente para saber trabalhar em equipe sendo um membro do 

grupo e, também, para ser capaz de construir esforço cooperativo dentro da equipe 

que lidera; e habilidade conceitual suficiente para reconhecer as inter-relações dos 

vários fatores envolvidos em sua situação por meio da visão holística.  

Observa-se que a revolução tecnológica permitiu o nivelamento do 

maquinário das organizações, restando às empresas o desenvolvimento de práticas 

gerenciais e utilização de ferramentas que levassem os indivíduos a se 

comprometerem com a organização, para que utilizassem todo o seu potencial e as 

suas habilidades nas atividades diárias (FALCIONI, 2009).  

Assim, a ideia de agregar as necessidades dos indivíduos e das organizações 

foi estimulada. Opções para a organização burocrática começaram a surgir à medida 

que a pesquisa expôs como as estruturas burocráticas, os estilos de liderança e as 

organizações de trabalho poderiam ser substituídos tendo por objetivo a formação 

de trabalhos mais motivadores que estimulassem os indivíduos a pôr em atividade 
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as suas capacidades de autocontrole e criatividade. Então, fez-se necessário fazer 

com que os empregados se sentissem mais úteis e importantes, dando-lhes 

trabalhos mais significativos, autonomia, responsabilidade e reconhecimento como 

meio de torná-los mais interessados em seu trabalho (MORGAN, 2002).  

Diante de um cenário de grande competitividade no mercado, para um maior 

comprometimento dos funcionários exige-se um comportamento de maior 

envolvimento do colaborador em relação ao funcionamento da organização 

(REBECHI, 2009). Assim, “pode-se afirmar que as organizações [...] são, pois, 

sistemas vivos permanentemente (re)tecidos por sujeitos em processos 

comunicacionais, pautados por seus imaginários, culturas e subjetividades” 

(BALDISSSERA, 2010, p.68).  

Em outras palavras, compreender as organizações é uma questão de 

entender como os elementos se envolvem coletivamente em procedimentos de 

produção de sentido por meio de práticas de comunicação e de que forma, como 

resultado, as realidades organizacionais são constituídas (MUMBY, 2009).  

O século XX caracteriza-se pelo predomínio da categorização do trabalho 

intelectual, pela fragmentação do conhecimento e pela excessiva predominância das 

especializações. (ANDRADE, 2013). As mutações e transformações decorridas na 

esfera do desenvolvimento socioeconômico, ao longo de décadas recentes, e o 

processo de globalização contemporâneo fazem sugerir que o processo 

comunicacional nas organizações também passou por mutações (NASSAR, 2008). 

Diante deste contexto, as organizações e as suas estratégias são socialmente 

construídas, legitimadas e institucionalizadas nas práticas sociais e interações. 

Assim, a comunicação é uma realidade inerente ao processo de estratégia enquanto 

uma prática nas organizações contemporâneas (MARCHIORI et al., 2010). 

A definição de estratégia é ampla e, por tratar-se de um fenômeno complexo 

e multifacetado, é difícil descrevê-lo e defini-lo; por isso, são vários os conceitos em 

torno do tema estratégia empresarial, que reproduz a renovação contínua neste 

campo de estudo, e também existem vários pontos de vista (BARNEY, 1996; 

BULGACOV et al., 2007).  

Andrews (2001) define estratégia como a padronização de decisões em uma 

organização que estabelece e revela seus objetivos e metas e produz as principais 

políticas e planos para a obtenção desses propósitos. Barney (2001) refere-se à 

estratégia como a teoria da firma, objetivando competir com sucesso. Já Whittington 
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(1996) aborda a estratégia como uma prática social referente à ação e atuação dos 

praticantes da estratégia. Nesse sentido, Ansoff (1990) define estratégia como um 

conjunto de regras de tomada de decisão que visam orientar o comportamento de 

uma organização. Já para Mintzberg (1979) a estratégia refere-se a uma intervenção 

de forças entre a empresa e o seu ambiente organizacional vivenciado.  

Observa-se que a variedade de conceitos, em torno de estratégia no contexto 

organizacional, revela a própria complexidade da atividade do estrategista por 

escolhas, mudanças, resultados, posições de mercado, além de considerar o 

contexto social, econômico e político da organização (BULGACOV et al., 2007).  

Para tanto, nesta dissertação adota-se o conceito apresentado por Mintzberg 

(1979) em que o autor aborda que a estratégia faz referência a uma mediação de 

forças entre a empresa e o seu ambiente organizacional. A escolha justifica-se pelo 

fato de a comunicação ser visualizada como um processo dinâmico que cria, 

sustenta e transforma organizações. Nesta perspectiva, a comunicação existe antes 

mesmo da organização e, por este motivo, molda o contexto em que as formas 

estruturais emergem (PUTNAM; NICOTERA; MCPHEE, 2009).  

Diante disso, surge o questionamento: como a Teoria da Comunicação 

vincula-se à gestão estratégica das organizações? Visto que as organizações são 

sistemas complexos, em que a comunicação assume a função de dar unidade ao 

corpo empresarial, de estabelecer redes de informação, de criar relacionamentos e 

de compartilhar os objetivos organizacionais percebe-se que a importância da 

comunicação interna relaciona-se às possiblidades que ela oferece de incentivo ao 

diálogo e ao compartilhamento de informações entre a gestão executiva e a base 

operacional, objetivando a qualidade total dos produtos/serviços e o cumprimento da 

missão de qualquer organização (FALCIONI, 2009; KUNSCH, 2003).  

Por meio deste posicionamento, a comunicação organizacional interna torna-

se indispensável e essencial podendo ser vista como uma estratégia empresarial, 

auxiliando no fortalecimento da imagem da empresa e conquistando mercado e 

maior lucratividade. Cada funcionário, ao receber informações, tende a se manifestar 

sobre elas. Por isso, representa um potencial receptor e difusor de opiniões, 

favoráveis ou não. Destaca-se, então, a importância da comunicação organizacional 

na geração de conhecimento e compartilhamento de informações, estimulando os 

indivíduos a visualizar que a sinergia pode contribuir significativamente para a 
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maximização dos resultados organizacionais e minimização dos impactos negativos 

possíveis (ARAUJO FILHO, 2003).  

Sendo assim, observa-se que a comunicação interna, vinculada à estratégia, 

pode originar valor aos relacionamentos e permitir a geração de vínculos de 

confiança, responsabilidade, credibilidade e fidelidade, evidenciados por meio do 

nível de engajamento dos indivíduos na organização (BEM, 2013).  

Já a comunicação, enquanto objeto de estudos científicos, é recente, pois, 

passou a dispender atenção da comunidade acadêmica a partir da década de 1960. 

A partir daí a comunicação organizacional começou a ser compreendida como um 

campo de estudos que poderia cooperar com a compreensão de como a 

comunicação auxilia na estratégia empresarial e, consequentemente, na dinâmica 

organizacional (GUIMARÃES; SQUIRRA, 2007). O campo da comunicação constitui-

se como um ponto de encontro de problemas que pesquisadores de vários outros 

campos são chamados a responder. Sucessivamente, torna-se um novo lugar 

institucional em que diversos pesquisadores puderam migrar com seus 

investimentos intelectuais (GIRARDI JUNIOR, 2007). 

Para Reis (2004) a visão de que comunicação e mudança são inter-

relacionadas parece derivar de um entendimento genérico de que o procedimento 

que almeja a mudança em organizações conecta-se aos relacionamentos pessoais, 

institucionais ou mercadológicos, e a comunicação é identificada, no mínimo, como 

uma técnica que potencializa relacionamentos. Todavia, a comunicação pode ser 

entendida como o compartilhamento de informações relacionado à produção de 

sentido (interpretação, opinião, percepção, julgamentos, pontos de vista, entre 

outros) (MARTINUZZO, 2013).  

Desta forma, no século XXI, devido à competitividade existente, o funcionário 

que não possuir a informação referente ao que acontece na empresa em que atua 

deixará de desenvolver suas atividades dentro do que se espera dele e, assim, 

ambos perdem (SANT’ANA, 2013). Nesse sentido, Cardoso (2006, p. 1132) explana 

que: 

 
A comunicação é um fato nas organizações, ou seja, não existe nenhuma 
organização sem uma prática comunicativa, ainda que os processos 
comunicativos não sejam institucionalizados. Eles são essenciais para a 
operação da entidade e estão intimamente vinculados às formas de 
significar, valorar e expressar uma organização, isto é, ao processo 
comunicacional e constitutivo da cultura da organização e de sua 
identidade, configurando imagens reconhecidas por seus diversos públicos 
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internos e externos. A comunicação pode ser entendida, então, como um 
alicerce que dá forma à organização, fazendo-a ser aquilo que ela é. Porém, 
isso não significa que a comunicação seja algo autônomo, porque ela será 
sempre correspondente à forma de ser daquilo que a engendra, neste caso, 
a empresa ou instituição. 

 

Nesta perspectiva, a comunicação refere-se a um rico e complexo processo 

social que, além de fomentar relacionamentos interpessoais, também os articula, os 

reproduz e viabiliza, via interlocução, a produção da sociedade (REIS, 2004). Em 

outras palavras, Mumby (2009) relata que a comunicação é elemento da 

organização e, ao mesmo tempo, a organização age de volta na comunicação para 

funcionar como contexto semântico e estrutural para processos de comunicação, 

pois, nós, comunicativamente, produzimos organizações e somos produzidos pelas 

organizações.  

Assim, a relação entre a comunicação e a organização tem se destacado no 

centro dos estudos de comunicação organizacional. Estudiosos esforçam-se em 

encontrar uma resposta para como melhor conceitualizar uma teoria da 

comunicação nas organizações (MUMBY, 2009). Por isso, faz-se necessário que a 

comunicação seja compreendida, em sua totalidade, para que possa ser executada 

da melhor maneira possível, almejando minimizar possíveis falhas. Assim, a 

comunicação pode ser pensada como um conjunto de ações padronizadas que 

podem ser empregadas em processos de mudança organizacional (REIS, 2004).  

A área da comunicação organizacional, sob a ótica da gestão estratégica, 

está preocupada em pensar estratégias comunicacionais que possam acrescentar 

valor aos negócios, propiciando, assim, resultados positivos (REBECHI, 2009). Para 

Reis (2004, p.41)  

 
A comunicação, no contexto das relações organizacionais, passa então a 
ser percebida por seu papel complexo que vai além daquele suporte. Ao 
mesmo tempo em que institui articulações, as expressa; ao mediar relações, 
as instrumentaliza; ao expressar padrões, os reproduz. 
 

Nesse caso faz-se necessário compreender o ambiente organizacional, 

manter-se atento às lideranças e também saber atuar nos aspectos relacionados à 

comunicação organizacional (CABRAL, 2004).  

Diante deste contexto, pode-se induzir que por meio do paradigma 

informacional da comunicação desenvolvem-se axiomas que adotam a informação e 

a transmissão da mensagem como o ente da comunicação, produzindo conceitos e 

orientando discursos e teorias. Ademais, o fator de a comunicação organizacional 
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sustentar-se, também, nos construtos do campo da Administração, intensifica a 

percepção de instrumento de suporte à gestão das organizações (OLIVEIRA; 

MOURÃO, 2014) devido ao fato de os pesquisadores se interessarem, realmente, 

em fazer uma investigação minuciosa dos processos comunicativos (MUMBY, 2009). 

As distintas abordagens desenvolvidas tem buscado evidenciar a importância 

que a comunicação organizacional expõe no cenário globalizado. A preocupação 

compartilhada entre os autores refere-se à definição e caracterização da 

comunicação organizacional e seu campo de abrangência, demonstrando a 

imprescindibilidade de conferir-lhe uma posição de destaque nas organizações 

(SCROFERNEKER, 2006). Assim, a teoria da informação tem sido executada na 

área técnica e de novas tecnologias com o propósito de maximizar a transferência 

de sinais por meio das redes informatizadas de um ponto a outro (GUIMARÃES; 

SQUIRRA, 2007). 

Nesse sentido, a comunicação organizacional, enquanto objeto de pesquisa, 

é a disciplina que investiga a operacionalização do fenômeno comunicacional dentro 

das organizações no âmbito da sociedade global. Realiza a análise do sistema, do 

funcionamento e do processo de comunicação entre a organização e seus diversos 

públicos (KUNSCH, 2003). Inserida na base das funções administrativas de 

planejamento, organização, direção e controle, a comunicação compreende na alma 

da organização, pois é ela que compõe as relações de entendimento, necessárias 

para que as pessoas possam interagir como grupos organizados para alcançar 

objetivos predeterminados (WELS, 2005).  

Assim sendo, as experiências, as vivências e as percepções individuais de 

cada elemento da organização devem ser compreendidas por meio de processos de 

gestão estratégica (RIBEIRO, 2014). Nessa perspectiva, as práticas 

comunicacionais são implementadas em processos coletivos legítimos que podem 

influenciar todo o processo estratégico da organização. As atividades ou práticas 

não são limitadas a algumas das atividades tradicionais da organização, ou seja, 

compreendem não só a concepção de organização, mas também a concepção de 

constituindo a organização baseada na compreensão e reconceituação de todas as 

suas práticas. Como se fala e pensa sobre a organização, condições em que existe 

uma prática, a interação entre os indivíduos nos processos de interlocução torna-se 

essencial. A partir destes processos, as pessoas formam novas concepções com 
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base em diferentes valores e interpretações que ocorrem nesta realidade 

(MARCHIORI et al., 2010). 

É por meio da comunicação que a informação ganha forma, gera 

conhecimento e aproxima os públicos dos princípios e objetivos organizacionais, 

estabelecendo, assim, relações mútuas de troca e crescimento e gerando 

percepções e reputações. Com isso, pode-se inferir que a comunicação compõe 

uma parte dinâmica e essencial às organizações (MARTINUZZO, 2013).  

Diante deste contexto, a comunicação é visualizada como fator essencial ao 

processo de entendimento da organização em si mesma e no desenvolvimento de 

seus relacionamentos por envolver vários processos nos distintos níveis 

organizacionais. Para tanto, a influência dos processos comunicacionais no 

desenvolvimento das estratégias é abordada como ferramenta, sendo sua 

importância direcionada à forma com que se comunica a estratégia (MARCHIORI, 

2011). 

Percebe-se que quando a organização possui uma perspectiva estratégica da 

comunicação ela atenta-se à coerência das práticas e dos discursos e pressupõe a 

consideração que, em suas estruturas, coabitam indivíduos que direcionam seus 

anseios a um objetivo com o que lhes é externo (VILAÇA, 2012).  

Para tanto, as organizações necessitam estar com as suas áreas internas 

sincronizadas e informadas para conquistar resultados positivos ao estabelecimento 

das relações de negócios com o mercado. Por isso, aponta-se que a comunicação 

se refere a uma área estratégica das empresas devido ao fato de levá-las a buscar 

diferentes maneiras de se relacionar melhor por meio da abertura de novos canais 

de comunicação tanto com seu público externo quando interno (ARAUJO FILHO, 

2003). 

 
A comunicação vista apenas como ferramenta, como técnica, tem pouca 
utilidade. A comunicação organizacional, enquanto pensamento e ação, não 
passa de uma tentativa de legitimar ou negociar uma determinada 
interpretação, que faz do mundo uma determinada empresa ou instituição, 
diante de outras interpretações sociais. A comunicação organizacional é 
meta-organizacional, ela acontece, é desenhada em um ambiente 
relacional, enredado, em que a empresa ou instituição não é mais o centro, 
mas é coparticipante. A organização não tem mais o poder de dizer que 
quer ser percebida de uma forma ou de outra, a partir de uma área de 
comunicação ou de gestão. Ela será aquilo que a rede relacional perceber; 
será aquilo que expressará uma intensa negociação e trocas (NASSAR, 
2006, p.34). 
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Nesse contexto, as organizações existem a partir dos processos de 

comunicação que nelas se estabelecem e esses se distribuem por meio de redes 

que necessitam de observação e análise para que exista a integração necessária,  

agenciada pelo indivíduo que compõe e atua nessas mesmas organizações (WELS, 

2005). Por isso, o campo de investigação da comunicação organizacional expandiu-

se a novos temas, novas metodologias e diferentes quadros teóricos.  

Surge, então, um campo relevante de estudos com potencialidade para 

produzir avanços do conhecimento sobre fenômenos comunicacionais (BRAGA 

2011) onde as palavras podem ocupar o lugar umas das outras, de acordo com 

contexto, mas sempre causando diferentes significações (GONÇALVES, 2007). 

Evidencia-se que a noção de diálogo implica em probabilidades de 

humanização nos ambientes organizacionais contemporâneos ao considerar a 

dinâmica dialógica como resultado da união dos lugares: estratégico, argumentativo 

e de resistência. O diálogo deve revelar como sujeitos se constituem em 

interlocutores autônomos, valorizados por seus parceiros em cenas que não são 

consensuais, nas quais estratégias, argumentos e formas de resistência, 

entrelaçadas, evidenciam sinais de ruptura e potência na configuração de modos de 

tomar a palavra e não meramente de fazer escutar uma voz (MARQUES; MAFRA, 

2013).  

O profissional que possui a linguagem como instrumento de trabalho deve 

estar ciente de que não se trata de uma simples ferramenta, pois, ao construir uma 

visão de mundo, tende a levar seu interlocutor a participar dela. Além da não 

neutralidade da linguagem, no processo comunicacional, o sujeito utiliza-se do seu 

conhecimento do universo para individualizar sentidos. Desta forma, a constituição 

da mensagem vincula-se à produção e recepção e às características dos meios que 

a veiculam não somente aos elementos linguísticos concretos (GONÇALVES, 2007). 

Assim, “o comportamento humano não é apenas uma variável dependente de um 

ambiente objetivo, passando a ser um agente da construção desse ambiente” 

(VASCONCELOS, 2007, p. 30). 

Contudo, a ênfase na linguagem não é a única característica que estabelece 

a relação de comunicação como organização do paradigma interpretativo. Outras 

abordagens envolvem a comunicação enquanto processo constitutivo das 

organizações, abrangem exemplos de pesquisa em discurso organizacional, 

administração de significados, retórica e narrativa, fases do processo de decisão, 
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processo organizacional, entre outros. Assim, tais estudos compartilham uma visão 

construtivista-interacionista que exprime o caráter constitutivo da comunicação 

através de interações permeadas pela linguagem e mediadas pela cultura (CASALI, 

2008). 

Ao elevar o fenômeno do processo comunicativo não como um instrumental 

como uma interação de personagens expressiva modifica-se o esquema 

convencional teoria funcionalista da comunicação (VENERONI, 2014). Na 

perspectiva da construção social, o discurso não reflete somente o uso da 

linguagem, mas também origina significados sociais nas organizações (PUTNAM, 

PHILLIPS e CHAPMAM, 2004). Para tanto, faz-se necessário analisar os fenômenos 

sociais que nela ocorrem, visto que a comunicação organizacional interna assume 

diversas formas e possui diferentes significados.  

Assim, pode-se inferir que a comunicação seja parte integrante da vida das 

pessoas em uma organização, independentemente de sua vontade. E, ao levar em 

conta esta perspectiva, adota-se como posicionamento central que a comunicação 

interna assume um papel abrangente, fazendo referência a tudo o que diz respeito à 

posição social e ao funcionamento da organização, processo este que envolve 

desde seu clima interno até as suas relações institucionais (CARDOSO, 2006).  

De acordo com Vergara e Caldas (2005) as organizações são processos, 

teias de significados, de representações, de interpretações, de interações, de visões 

compartilhadas dos aspectos objetivos e subjetivos que constituem a realidade dos 

indivíduos. Desta forma, o interesse é tanto nas pessoas que compõem a 

organização quanto nas funções por elas desempenhadas; assim, as pessoas não 

são visualizadas como objetos mas, sim, como ativos geradores de sentido às ações 

(DEETZ, 2001). 

A concepção de interpretações sobre o ambiente é uma necessidade tanto 

das organizações quanto dos indivíduos que a compõe. Este processo de 

construção da interpretação pode ser instigado por meio da natureza da resposta 

procurada, pelas características do ambiente, pela experiência prévia do 

questionador e pelo método utilizado para adquiri-la. Desta maneira, mesmo nos 

ambientes mais objetivos, pode-se inferir que o processo de interpretação não pode 

ser considerado simples nas organizações (DAFT; WEICK, 1984, HASSARD, 1991).  

Nesse contexto, a empatia desenvolvida pelo pesquisador para um melhor 

entendimento da realidade social por ele observada faz-se necessário apropriar-se 
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da linguagem e da terminologia própria dos atores envolvidos (CRUZ; PEDROZO, 

2008). Assim, as teorias a respeito da realidade são visualizadas como maneiras de 

dar sentido ao mundo, ou seja, os significados compartilhados são vistos como 

intersubjetivos e não objetivos (WALSHAM; 1993).  

Sob esta ótica a comunicação organizacional, como gestão estratégica, 

fornece e dissemina conteúdos que desenvolvem os ambientes organizacionais e a 

interpretação desse ambiente é expressa na realidade de uma determinada 

organização, por meio de seus discursos e relacionamentos (MARCHIORI, 2008b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida frente à contribuição dos conhecimentos 

disponíveis e o uso de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Assim, 

ela desenvolveu-se ao longo de um processo que englobou diversas fases, desde a 

formulação adequada do problema até a apresentação dos resultados de maneira 

satisfatória (GIL; 2007).  

Para tanto, este capítulo descreve os caminhos metodológicos utilizados 

neste estudo. Tal trajetória teve por objetivo a investigação do problema evidenciado 

e foi subdividida na seguinte estrutura: classificação da pesquisa; coleta de dados; 

universo da pesquisa; categorias de análise teórica, processo de análise dos dados 

de campo e síntese da metodologia de pesquisa. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa realizada classifica-se como descritiva quanto ao tipo. De acordo 

com Triviños (2010) a investigação descritiva requer do investigador uma série de 

informações referente ao que se deseja pesquisar, pois, visa descrever ocorrências 

de determinada realidade; assim, torna-se possível a descrição de fatos sem 

interferência do pesquisador.  

Desta forma, a natureza descritiva foi empregada para abordar a 

comunicação organizacional interna formal na Acig com o objetivo de compreender 

este item do processo comunicacional existente nesta organização.  

Como método de pesquisa elegeu-se o estudo de caso que proporciona o 

conhecimento detalhado de uma determinada realidade em que os resultados 

obtidos podem tanto permitir quanto formular hipóteses para o encaminhamento de 

outros estudos (TRIVIÑOS, 2010). Godoy (1995, p.25) conceitua estudo de caso 

“[...] como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente. Visa ao exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou 

de uma situação em particular”. 

Dito em outras palavras, é o estudo de expressões, considerando-se a forma 

ou a estrutura das palavras, o uso da linguagem no contexto e os significados ou 

interpretações de práticas discursivas (PUTNAM E FAIRHUST; 2001). 
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Quanto à abordagem, o estudo realizado configura-se como sendo uma 

abordagem de pesquisa qualitativa com suporte quantitativo, portanto, centrado na 

metodologia mista. 

A palavra qualitativa enfatiza as qualidades das entidades e os processos e 

significados que não são medidos, experimentalmente, em termos de quantidade, 

volume, intensidade ou frequência. Por isso, os pesquisadores qualitativos 

evidenciam a natureza socialmente construída da realidade, a estreita relação 

pesquisador-pesquisado e as limitações que podem influenciar a investigação 

(DENZIN; LINCOLN, 2006).  

Consoante a isso, Minayo (2006) afirma que a pesquisa qualitativa se 

preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalha com 

um universo de significados, correspondente a um espaço mais profundo das 

relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

Sendo assim, a pesquisa qualitativa favorece o engajamento do pesquisador 

com o cotidiano da administração, gerando uma compreensão profunda e ao mesmo 

tempo ampla e integrada da realidade das organizações. Ao direcionar a atenção a 

uma instância em particular o estudo de caso pode se constituir numa rica fonte de 

informações para medidas de natureza prática ao olhar para as múltiplas dimensões 

ali envolvidas (GODOY, 2006). 

Por sua vez, a pesquisa quantitativa utiliza estratégias de investigação como 

experimentos, levantamentos e coleta de dados e instrumentos predeterminados 

que originam dados estatísticos (CRESWELL, 2010). 

Assim, Denzin e Lincoln (2006) explanam que enquanto as pesquisas 

qualitativas procuram solucionar as questões que evidenciam a maneira como a 

experiência social é originada e adquire significado, os estudos quantitativos 

enfatizam o ato de medir e de analisar as relações causais entre variáveis, realizado 

a partir de um esquema livre de valores captados por meio da utilização de várias 

escalas numéricas. Já os dados qualitativos normalmente são obtidos de forma 

narrativa e utilizados para descrever o comportamento humano ou fenômenos 

administrativos (HAIR JR. et al., 2008). 

Por isso, com a adoção da metodologia mista nesta pesquisa adota-se uma 

perspectiva analítica de conhecimento em elementos pragmáticos, visto que tanto a 

pesquisa qualitativa, quanto a pesquisa quantitativa empregam estratégias de 
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investigação que abordam coleta de dados, seja simultânea seja sequencial, para 

melhor compreender as problemáticas de pesquisa. E no tocante à coleta de dados,  

esta envolve a aquisição de informações tanto numéricas quanto informações de 

texto, de forma que o banco de dados final represente as informações quantitativas 

e também as qualitativas (CRESWELL, 2010).  

 

3.2 COLETA DE DADOS  

 

Por tratar-se de uma abordagem metodológica mista, os instrumentos de 

pesquisa utilizados para coleta de dados se subdividem da seguinte maneira: a) 

questionário para mensuração quantitativa (Apêndice A) e, b) entrevista 

semiestruturada em profundidade (Apêndice B), observação participante e 

anotações de campo visando atingir objetivos relacionados à parte qualitativa. 

 

3.2.1 Técnica de Coleta de Dados Quantitativa 

 

Na primeira parte da pesquisa, para mensuração quantitativa, buscou-se 

atingir o universo de 26 funcionários que fazem parte do quadro funcional da Acig. 

Propôs-se inicialmente que o instrumento de coleta de dados (questionário) 

abrangesse todos os funcionários da organização, em estudo, objetivando-se ter 

uma visão mais concreta da realidade organizacional por eles vivenciada. 

Um questionário refere-se a um conjunto de perguntas cujas respostas são 

registradas pelos respondentes (HAIR JR. et al., 2008). Por isso, estes devem ser 

adaptados aos entrevistados, em termos de linguagem compreensível e nível 

intelectual adequado (ALMEIDA; BOTELHO, 2009).  

Para tanto, o questionário utilizado como instrumento de coleta de dados, 

nesta pesquisa, refere-se a uma adaptação de Tavares (2010) já validado no Brasil 

e ajustado às situações do contexto desta investigação (Apêndice A). Cabe explicitar 

que o mesmo é composto por 33 questões em relação à percepção do respondente 

sobre a comunicação interna existente na organização em estudo, além de cinco 

questões relacionadas ao perfil do sujeito de pesquisa.  

Neste sentido, após os ajustes realizados no questionário, considerou-se 

necessária novamente a validação para que este a exatidão e coerência provável 

das respostas. Para isso foram seguidas as seguintes etapas: a) perante a 



48 

 

examinadora da qualificação e, b) por meio de um pré-teste aplicado na primeira 

semana de outubro de 2015 a três funcionários da Acig como forma de ajuste das 

possíveis distorções semânticas dos respondentes (HAIR JR. et al., 2008).  

Após a validação do questionário, este foi aplicado à amostragem não 

probabilística por meio da coleta eletrônica de dados, denominada Survey. As 

abordagens de coleta eletrônica de dados surgem como uma das maneiras mais 

eficazes e de menores custos para a captação de informações; as Surveys pela 

internet são rápidas e oferecem dados de alta qualidade além de conservar o 

anonimato dos participantes e aumentar as taxas de respostas devido à praticidade 

no momento do preenchimento (HAIR JR. et al., 2008).1 

Para tanto, aplicou-se o questionário na amostra entre 19 de outubro a 30 de 

novembro de 2015, e obteve-se 80,77% de respostas, ou seja, 21 dos 26 

funcionários responderam ao questionário.  

Por sua vez, a mensuração, dos dados obtidos, envolve a atribuição de 

números para uma variável de acordo com determinadas regras, ou seja, os 

números atribuídos devem refletir as características do fenômeno que está sendo 

mensurado (HAIR JR. et al., 2008). Assim sendo, a escala utilizada foi a métrica 

categorizada em classificação somada (Likert) de sete pontos na qual 1 refere-se a 

Discordo Totalmente e 7 refere-se a Concordo Totalmente. 

Integrou-se ainda, no questionário adaptado, um levantamento de dados que 

visou caracterizar uma descrição da amostra estudada, contemplando as seguintes 

informações: 1) idade, 2) estado civil, 3) gênero e, por fim, 4) tempo de trabalho na 

instituição.  

 

 

 

 

                                                 

 
1 Após realização da etapa de validação, este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (Comep) da Unicentro como preservação dos sujeitos e organização, envolvidos na 

pesquisa, conforme exposto no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C). Dados 

do parecer de aprovação emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa: número do parecer 1.310.030 – 

data da relatoria: 5/11/15. 
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3.2.2 Técnica de Coleta de Dados Qualitativa 

 

No que se refere ao instrumento de coleta de dados qualitativo, utilizou-se a 

entrevista semiestruturada em profundidade. Optou-se por entrevistar um funcionário 

responsável por cada setor existente, na empresa, para que o processo 

comunicacional formal interno fosse compreendido em sua totalidade e sem 

interferências gerencialistas, por isso, as entrevistas foram aplicadas a um 

funcionário-responsável de cada setor-chave. 

Cabe salientar que a entrevista, em seu sentido amplo, é a estratégia utilizada 

no processo de trabalho de campo composta de uma conversa a dois, ou entre 

vários interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador tendo por objetivo 

construir informações pertinentes a um objeto de pesquisa e abordagem pelo 

entrevistador, de tema igualmente pertinente, com vistas a este objetivo (MINAYO et 

al., 2007). 

Assim, para ilustrar a realização das entrevistas com o grupo de funcionários 

da Acig, elaborou-se um Quadro conforme segue (Quadro 5).  

Ressalta-se que os setores utilizados, neste estudo, estão classificados 

conforme subdivisão institucional da organização em estudo.  

 
Quadro 5 - Setores da Acig para pesquisa qualitativa 

Setor Amostra de 
pesquisa 

Gerência Administrativa 1 funcionário 

Junta Comercial 1 funcionário 

Secretaria 1 funcionário 

Recepção 1 funcionário 

Departamento de estágios/ Financeiro/Recursos Humanos 1 funcionário 

Comercial/ Serviço de Proteção ao Crédito 1 funcionário 

Entrega 1 funcionário 

Serviços Gerais 1 funcionário 

Total 8 funcionários 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 
 

Sendo assim, a coleta de dados qualitativa contemplou a realização de oito 

entrevistas. Ressalta-se que um representante de cada setor-chave foi selecionado 

para participar da pesquisa.  

As entrevistas foram realizadas na amostra entre 15 e 26 de janeiro de 2016, 

e a duração média das entrevistas foi de trinta minutos.  
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Vale salientar que os funcionários foram convidados a participar da pesquisa 

podendo, assim, desistir a qualquer momento sem qualquer dano ou prejuízo, visto 

que a participação dos sujeitos de pesquisa foi voluntária.  

As entrevistas foram realizadas de maneira individual e os nomes foram 

mantidos em sigilo, por meio da denominação de letras, por se tratar de questões 

referentes às percepções do ponto de vista pessoal do processo comunicacional 

interno da Acig. 

Destaca-se que todas as entrevistas foram gravadas com anuência dos 

participantes da pesquisa e posteriormente transcritas mantendo-se o discurso literal 

dos entrevistados após limpeza prévia de excesso de regionalismos e 

coloquialismos, ou seja, vícios de linguagem em geral.  

Para tanto, a entrevista semiestruturada em profundidade (Apêndice B) 

utilizada trata-se de uma adaptação de Vilaça (2012). O roteiro é composto por 

questões que abrangem dois eixos centrais temáticos, subdivididos em questões 

temas que no processo analítico serão agrupadas: a) Eixo 1 – Comunicação Geral; 

e, b) Eixo 2 - Comunicação Interna. 

Vale salientar que na entrevista semiestruturada em profundidade as 

questões-chaves podem ser adaptadas no decorrer das entrevistas. Assim, uma 

questão pode ser dividida em duas e outras duas podem ser reunidas em uma só, 

por exemplo. Por isso, é comum que o pesquisador comece com um roteiro e 

termine com outro, um pouco diferente (DUARTE; 2009).  

A coleta de dados qualitativa, em campo, ainda contemplou a utilização de 

mais duas técnicas: a observação e as anotações de campo. Para Godoy (1995) a 

observação possui um papel fundamental no estudo de caso, pois, quando 

observamos, procuramos apreender aparências, eventos e/ ou comportamentos.  

Durante o desenvolvimento deste estudo utilizou-se o diário de pesquisa que,  

para Triviños (2010), se refere ao processo de coleta e análise de informações, 

descrição dos fenômenos (tanto sociais quanto físicos) por meio de notas e/ou 

observações e, por fim, a compreensão da situação em estudo. Assim, as anotações 

de campo permitiram o registro das informações importantes observadas para que 

não passassem despercebidas e, também, para que pudessem ser utilizadas na 

análise dos dados.  
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Nesse sentido, faz-se necessário que o pesquisador tenha discernimento 

atentando-se a cada detalhe observado para que o registro em campo seja o mais 

fidedigno possível.  

 

3.3 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

A empresa escolhida para a pesquisa foi a Acig, fundada em 17 de janeiro de 

1955. É uma Sociedade Civil, com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, de 

utilidade pública, conforme Lei Municipal 12.08.1993. A entidade, que possui 61 

anos, tem a finalidade de colaborar com o desenvolvimento da região e fomentar o 

trabalho dos pequenos empresários (ACIG, 2015). 

Para tanto, visa a defesa e o fortalecimento da classe empresarial, o 

intercâmbio com entidades congêneres e o estímulo à criação de associações 

comerciais e industriais em outros municípios. Trata-se de uma entidade sem fins 

lucrativos que estimula a livre iniciativa, o empreendedorismo e o profissionalismo. 

(ACIG, 2015). 

A Acig conta hoje com um total de 891 empresas associadas. Conforme o 

caderno estatístico do município de Guarapuava, o número de estabelecimentos e 

empregos, segundo as atividades econômicas de 2014, o número do comércio 

varejista representa 26,30% da economia local e, consequentemente, o comércio 

destaca-se como a atividade que mais gerou empregos no município totalizando 

31,62% (IPARDES, 2016). 

Desta maneira, justifica-se a escolha da empresa ao se considerar que a Acig 

é fundamental ao desenvolvimento socioeconômico do município. Diante deste 

contexto, este estudo pretendeu compreender o processo de comunicação 

organizacional interna na Acig. 

Para tanto, o universo desta pesquisa, na parte quantitativa, compõe-se de 

todos os funcionários da Acig, sem exceção, que totaliza 26 (vinte e seis) 

funcionários e, na parte qualitativa, compõe-se de 8 (oito) entrevistas em 

profundidade, para que o processo comunicacional fosse analisado 

satisfatoriamente. 
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3.4 PROCESSO DE ANÁLISE DOS DADOS DE CAMPO  

 

A seguir apresentam-se as técnicas de análise que foram utilizadas após a 

coleta de dados quantitativa e qualitativa. 

 

3.4.1 Técnica de Análise de Dados Quantitativa 

 

A análise quantitativa dos dados delimitada, para o questionário, foi a não 

paramétrica; devido ao fato de o universo de pesquisa ser composto por um número 

pequeno, as análises paramétricas não se adequaram a este estudo. 

Assim sendo, com dados de pesquisa coletados, elegeu-se como o teste 

estatístico mais adequado a Análise de Cluster para atender aos objetivos propostos 

neste estudo. A análise de Cluster refere-se a uma técnica multivariada que permite 

agrupar sujeitos ou variáveis em grupos homogêneos ou compactos, devido a 

características comuns (MARÔCO, 2014). 

No tocante ao tratamento quantitativo dos dados coletados, o mesmo foi 

realizado por meio de ferramentas estatísticas fundamentadas na estatística 

descritiva com a utilização do pacote estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS®). 

 

3.4.2 Técnica de Análise de Dados Qualitativa 

 

A análise qualitativa foi realizada após a transcrição das entrevistas, por meio 

de complemento com os registros efetuados durante a observação participante e 

registrados nas anotações de campo. Com os dados transcritos realizou-se a análise 

categorial temática focada no conteúdo pelos dois eixos propostos na entrevista 

conforme propõe Bardin (2011). São eles: 

Eixo I - comunicação geral: aborda questões relacionadas à concepção de 

comunicação pelos sujeitos de pesquisa, abrangendo o que é comunicação e qual o 

seu papel nas empresas. 

Eixo II - comunicação interna: aborda questões relacionadas à comunicação 

interna da organização em estudo, tais como: definição, papel da comunicação, 

disseminação e recebimento de informações bem como possíveis falhas. 
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Estes temas foram categorizados a partir da análise do conteúdo. Para Bardin 

(2011), a análise de conteúdo refere-se a um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, objetivando obter, por meio de procedimentos sistemáticos e de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que possibilitem a ilação de 

conhecimentos relacionados às condições, tanto de produção quanto de recepção, 

destas mensagens.  

Dito em outras palavras, na análise de conteúdo o texto é um meio de 

expressão do sujeito, em que o pesquisador visa a categorização das unidades de 

texto que se repetem, inferindo uma expressão que as representem. Assim, a 

análise de conteúdo trabalha com a materialidade linguística por meio das condições 

empíricas do texto, estabelecendo categorias para sua interpretação (CAREGNATO; 

MUTTI, 2006). 

 

3.5 SÍNTESE DA METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Neste subitem apresenta-se a síntese da metodologia de pesquisa utilizada 

nesta dissertação. 

 
Quadro 6 - Síntese da metodologia de pesquisa 

OBJETIVO ESPECÍFICO ABORDAGEM 
DA 

PESQUISA 

TÉCNICAS DE COLETA 
DE DADOS 

TÉCNICA DE 
ANÁLISE DE 

DADOS 

a) Identificar a operacionalização 
do processo de comunicação 
desenvolvido nesta organização 

Quantitativa Questionário com 
questões de múltipla 
escolha em escala likert 
de 7 pontos 

Análise Descritiva 
 
Análise de Cluster 

b) Descrever os fatores 
facilitadores e dificultadores no 
processo comunicacional 
existente 

Qualitativa Entrevista 
semiestruturada em 
profundidade 

Análise de 
Conteúdo 
 
 

c) Interpretar os aspectos 
diagnosticados com 
contribuições teóricas e práticas 
na organização 

Qualitativa Observação Participante 
 
Diário de Pesquisa 

Análise Descritiva 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Este item aborda a apresentação e a análise dos dados coletados nesta 

pesquisa. Inicialmente, evidencia-se a parte quantitativa e, em seguida, a qualitativa. 

 

4.1 A COMUNICAÇÃO FORMAL INTERNA NA ACIG: DESCREVENDO SEU 

PROCESSO 

 

Os questionários foram aplicados a todos os funcionários da Acig, desta 

forma, totalizando um universo de pesquisa composto por 26 funcionários. Destes, 

obteve-se o retorno de 21 questionários respondidos e validados. Assim, a amostra 

totaliza 80,77% do universo de pesquisa. 

 

4.1.1 Perfil dos respondentes: funcionários 

 

No que ser refere ao perfil dos 21 respondentes, apresenta-se nas Tabelas 1 

e 2 fatores como: idade; estado civil e gênero (Tabela 1) e grau de escolaridade e 

tempo de trabalho na instituição (Tabela 2) 

 
Tabela 1 - Perfil dos respondentes da análise quantitativa 

Variável Escala Frequência % 

Idade 

18 a 24 anos 4 19% 

25 a 30 anos 9 42,9% 

31 a 35 anos 2 9,5% 

Acima de 36 anos 6 28,6% 

Estado civil 

Solteiro(a) 8 38,1% 

Casado(a) 8 38,1% 

União Estável 3 14,3% 

Outro 2 9,5% 

Gênero 
Masculino 
Feminino 

5 
16 

23,8% 
76,2% 

Fonte: Elaborado pela autora com dados coletados na pesquisa de campo (2015). 

 

Na amostra pesquisada o respondente mais novo indicou ter 19 anos e o 

mais velho 53 anos. Verificou-se, ainda, que a idade média dos respondentes foi de 

31,6 anos e a mediana foi de 29 anos de idade. 

Quanto ao estado civil, a porcentagem de solteiros e casados é equitativa e 

cada um destes representa 38,1% da amostra, totalizando 76,2%. Assim, os outros 

23,8% representam as outras variáveis (união estável e/ou outro).  
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Em relação ao gênero o predominante foi o feminino com 76,2% dos 

respondentes. Desta forma, observa-se um maior predomínio do sexo feminino na 

instituição. 

Na Tabela 2 observa-se o grau de escolaridade dos pesquisados e o tempo 

de trabalho que possuem na instituição. 

 
Tabela 2 – Grau de escolaridade e tempo de trabalho na instituição 

Variável Escala Frequência % 

 
 

Ensino Fundamental 1 4,8% 

Ensino Médio 4 19% 

Grau de Escolaridade Ensino Superior 7 33,3% 

 Pós-Graduação 6 28,6% 

 Outro 3 14,3% 

 Até 1 ano 7 35% 

Tempo de trabalho De 1,1 a 3 anos 6 30% 

 De 3,1 a 9,9 anos 3 15% 

 Igual ou acima de10 anos 4 20% 

Fonte: Elaborado pela autora com dados coletados na pesquisa de campo (2015) 

 

Por meio da Tabela 2 observa-se que 61,9% da amostra de pesquisa possui 

ao menos ensino superior. Já as outras variáveis (ensino fundamental, médio e 

outro) totalizam 38,1% dos resultados obtidos. 

Quanto ao tempo de trabalho na instituição um dos respondentes não 

informou há quanto tempo trabalha nesta organização e colocou somente a sua 

carga horária diária na empresa. O sujeito de pesquisa que indicou o menor tempo 

de trabalho informou que trabalha na instituição há apenas 2 meses. Ademais, o 

respondente que possui maior tempo de trabalho indicou que trabalha na instituição 

há 21 anos.  

Por isso, pode-se inferir que o tempo médio de trabalho é de 

aproximadamente 5 anos e a mediana é de 2,9 anos. No entanto, como pode ser 

observado na Tabela 2, 65% dos respondentes é relativamente novo na 

organização, com menos de 3 anos de trabalho nela, o que pode, eventualmente, ter 

implicação na percepção do processo de comunicação organizacional. 

 

4.1.2 Variáveis do estudo 

 

Em relação às variáveis do estudo (total de 33 variáveis) verificou-se que 

todos os sujeitos de pesquisa, da amostra, responderam a todas as questões, 

inexistindo dados ausentes. Além disso, a verificação dos dados não identificou a 
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existência de dados extremos (outliers). No entanto, algumas variáveis (Q10; Q15; 

Q27; Q29; Q31; Q32) foram inseridas no questionário com a escala invertida sendo 

necessário o ajuste antes do início das análises. 

Quanto à análise quantitativa, propriamente dita, como a população é 

bastante reduzida e, consequentemente, a amostra também, as análises 

paramétricas ficaram prejudicadas.  

A ideia inicial era a realização da Análise Fatorial Exploratória para identificar 

os fatores facilitadores ou dificultadores no processo de comunicação interno. 

Entretanto, diversos autores indicam a necessidade da um número significativo de 

questionários respondidos em função do número de variáveis do estudo. Por 

exemplo, neste estudo com 33 variáveis Field (2009) sugere que sejam obtidos ao 

menos 165 questionários, ou seja, cinco questionários por variável.  

Desta forma, uma análise mais elementar que pode suprir a necessidade 

deste estudo é a Análise de Cluster para agrupamento hierárquico de variáveis 

(MARÔCO, 2014). Cabe ressaltar que é uma técnica descritiva, sem base teórica e 

não inferencial, ou seja, mesmo apresentando fortes propriedades matemáticas, não 

possui fundamentos estatísticos não sendo, então, apropriada para inferência de 

características da população a partir de dados amostrais (HAIR JR. et al.,2005).  

Portanto, optou-se por esta técnica para identificar quais fatores 

(agrupamentos de variáveis) são identificados a partir da amostra da pesquisa. O 

resultado da Análise de Cluster, utilizando o Método de Ward para agrupamento das 

variáveis e a Distância Euclidiana Quadrada como medida de semelhança e 

distância, indicou que as variáveis se agrupam em quatro conjuntos. 

Desta maneira as Tabelas 3 a 6, em que os agrupamentos de variáveis foram 

denominados “cooperação e objetivos organizacionais”; “integração”; “decisões” e 

“relacionamento interpessoal”; apresentam a estatística descritiva referente aos 

valores da média e desvio padrão dos conjuntos de variáveis deste estudo. 

Ademais, ressalta-se que os fatores foram nominados de acordo com as 

características comuns das variáveis que as compõem. 

Também se indicou nas Tabelas o valor do Alfa de Cronbach que se destina a 

verificar a consistência interna, ou confiabilidade, da escala, tendo em vista que esta 

é “a medida mais comum de confiabilidade” (FIELD, 2009, p. 594).  

Segundo Field (2009, p. 594), “um valor de 0,7-0,8 é aceitável para o α de 

Cronbach e valores substancialmente mais baixos indicam uma escala não 
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confiável.” Para Malhotra (2006) o valor esperado de confiabilidade é no mínimo 0,6, 

sendo que valores inferiores podem indicar uma consistência interna insatisfatória.  

O teste também indica se existe a necessidade de exclusão de alguma 

variável em um conjunto para que a consistência interna seja melhorada. 

A Tabela 3, referente ao agrupamento “cooperação e objetivos 

organizacionais”, apresenta 16 variáveis: 

 
Tabela 3– Agrupamento denominado “cooperação e objetivos organizacionais” 

Variáveis Média 
Desvio-
padrão 

Alfa 

Q25 A cooperação é fundamental para o bom desempenho das 
atividades na organização. 

6,90 0,301 

0,849 

Q31 O meu relacionamento com os colegas é bastante difícil. 6,71 0,561 

Q30 Os problemas interpessoais que tenho com os colegas são 
raros. 

6,57 0,676 

Q05 Eu sempre me esforço para que a organização atinja seus 
objetivos. 

6,67 0,658 

Q21 Eu tenho tido oportunidades de participar de reuniões e/ou 
encontros especiais, onde exponho a minha opinião. 

6,57 0,746 

Q32 Frequentemente tenho problemas que dizem respeito ao 
relacionamento com os colegas.  

6,62 0,921 

Q09 Esta organização valoriza os bons princípios. 6,38 1,071 

Q19 As minhas responsabilidades são comunicadas pela minha 
chefia imediata. 

6,43 1,165 

Q03 Eu acredito nos valores e objetivos desta organização. 6,38 0,669 

Q20 Frequentemente sou informado (a) sobre o que se passa 
dentro da organização. 

6,29 0,845 

Q01 A organização, em que trabalho, permite a comunicação entre 
ela e os funcionários. 

6,33 0,856 

Q06 Existem canais que permitem a comunicação com os 
funcionários de todos os níveis 

6,05 0,865 

Q02 Eu concordo com as práticas de comunicação com o 
funcionário, adotadas pela minha organização.  

5,90 1,091 

Q08 Eu sinto que sou incentivado(a) a conhecer todo o negócio 
desta organização. 

6,19 1,365 

Q15 Nunca tenho clareza sobre quais são as minhas 
responsabilidades no trabalho. 

6,67 1,317 

Q27 Eu possuo desagrados em relação a outros membros da 
organização. 

5,90 1,546 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 
 

A Tabela 3 mostra que a relação entre a menor e a maior média é de 1,0 

ponto na escala neste agrupamento. O valor encontrado referente ao α de Cronbach 

(0,849) demonstra consistência interna ou confiabilidade da escala.  

Neste caso a exclusão de uma ou mais variáveis não gera ganho 

significativo no resultado do teste, o que indica que não existe a necessidade de 

exclusão de nenhuma das variáveis. Desta maneira, é possível supor que este 

agrupamento acontece de maneira satisfatória na organização em estudo.  
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Enquanto mais facilitadoras, temos as variáveis relacionadas à cooperação, 

esforço para atingir objetivos organizacionais, oportunidades de participar de 

reuniões para expor opinião e valorização de bons princípios pela organização. 

No entanto, nas variáveis Q02 (Eu concordo com as práticas de 

comunicação com o funcionário, adotadas pela minha organização) e Q27 (Eu 

possuo desagrados em relação a outros membros da organização) as médias 

encontradas foram ligeiramente mais baixas que as outras.  

Desta forma, a variável Q02 aponta que estes itens podem estar gerando 

pequenas dificuldades no ambiente. Já a variável Q27 aponta que não há 

desagrados em relação a outros membros da organização, pois, a média obtida foi 

baixa. Porém, neste caso, pode ter havido falha na interpretação da questão, tendo 

em vista que esta é uma variável mensurada a partir de uma escala invertida. 

Ademais, a variável Q15 (Nunca tenho clareza sobre quais são as minhas 

responsabilidades no trabalho) teve uma média elevada quando comparada às 

demais deste agrupamento. Neste caso, pode ser visualizada como um fator menos 

facilitador por evidenciar a possível falta de clareza no desenvolvimento das 

atividades cotidianas. O mesmo pode ser observado nas variáveis Q31 (O meu 

relacionamento com os colegas é bastante difícil) e Q32 (Frequentemente tenho 

problemas que dizem respeito ao relacionamento com os colegas). Porém, neste 

caso, pode ter havido falha na interpretação da questão, tendo em vista que estas 

são três das variáveis com a escala invertida. 

Assim, tais variáveis podem ser identificadas como menos facilitadoras no 

processo comunicacional interno existente, em relação ao agrupamento “cooperação 

e objetivos organizacionais”, ao observar que nem todos os funcionários concordam 

com as práticas de comunicação existentes; que afirmam não possuírem clareza 

sobre as responsabilidades no trabalho e, ainda, relacionamento com colegas foi 

apontado como difícil. 

Visto que a comunicação interna deve ser direcionada a todos os 

funcionários, sem exceção, para que saibam os interesses gerais da empresa para 

que se integrem e tenham como incentivo o compartilhamento de informações e o 

estímulo de experiências e diálogos, a comunicação organizacional interna 

concentra-se na modificação do comportamento dos funcionários para que se sintam 

envolvidos com a organização e possam, assim, desenvolver com satisfação suas 

atividades (RIBEIRO, 2014; CORRADO, 1994). 
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A Tabela 4, referente ao agrupamento “integração”, apresenta 10 variáveis: 

 
Tabela 4 – Agrupamento denominado “integração” 

Variáveis Média 
Desvio-
padrão 

Alfa 

Q14 Conversando com os amigos, eu sempre me refiro à minha 
organização como uma grande instituição para a qual eu me 
orgulho em trabalhar. 

6,52 1,365 

0,970 

Q22 O processo de comunicação nesta organização promove a 
integração entre os diferentes setores/departamentos. 

6,24 1,261 

Q17 Nesta organização existem mecanismos que me permitem falar 
com meus superiores diretos, indiretos e colegas. 

6,10 1,411 

Q07 Eu gostaria de trabalhar nesta organização por muitos anos. 6,05 1,396 

Q16 Eu sou muito envolvido pessoalmente com o meu trabalho atual 
porque a organização me comunica tudo a respeito do seu 
negócio. 

5,67 1,713 

Q24 O processo de comunicação interna na empresa é satisfatório. 5,33 1,683 

Q11 Eu gosto de pertencer a esta organização porque sou escutado e 
sempre recebo feedback 

5,86 1,590 

Q18 Sempre tenho oportunidade de participar de decisões que afetam 
o meu trabalho. 

5,67 1,653 

Q04 Nesta organização a comunicação é vista como importante para 
o bom funcionamento do negócio. 

6,24 1,513 

Q13 Eu tenho, nesta organização, oportunidades de me comunicar 
com a alta direção. 

5,76 1,609 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
 

A Tabela 4 mostra que a relação entre a menor e a maior média, deste 

agrupamento, é de 1,19 pontos na escala. O valor encontrado referente ao α de 

Cronbach (0,970) demonstra consistência interna. Assim, é possível supor que este 

agrupamento acontece de maneira satisfatória na organização em estudo.  

Como mais facilitadores tem-se as variáveis que se referem ao orgulho em 

trabalhar nesta instituição, integração entre os setores por meio do processo de 

comunicação e de mecanismos que consentem diálogo com superiores e colegas 

além de oportunidade de participação em decisões. 

Contudo, nas variáveis Q24 (O processo de comunicação interna na empresa 

é satisfatório); Q16 (Eu sou muito envolvido pessoalmente com o meu trabalho atual 

porque a organização me comunica tudo a respeito do seu negócio); Q18 (Sempre 

tenho oportunidade de participar de decisões que afetam o meu trabalho); Q13 (eu 

tenho, nesta organização, oportunidades de me comunicar com a alta direção) e 

Q11 (Eu gosto de pertencer a esta organização porque sou escutado e sempre 

recebo feedback) as médias encontradas foram ligeiramente mais baixas que as 

outras, indicando que estes são itens que podem estar gerando pequenas 

dificuldade no ambiente. 
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Neste sentido, tais variáveis podem ser identificadas como menos 

facilitadoras no processo comunicacional interno existente, no construto referente ao 

agrupamento “integração”, ao observar que os respondentes subentendem que nem 

sempre o processo de comunicação pode ser satisfatório, nem todos os funcionários 

sentem-se envolvidos com o trabalho atual porque nem sempre a organização 

comunica-lhes tudo a respeito do negócio, nem todos os funcionários possuem 

oportunidades de participar de decisões que afetam seu trabalho e de comunicação 

com a alta direção e, ainda, afirmam que nem todos podem ser ouvidos e receber 

feedback. 

Conforme Araujo Filho (2003) ao receber informações, cada funcionário tende 

a se manifestar sobre elas. Desta forma, cada indivíduo representa tanto um 

potencial receptor quanto um potencial difusor de opiniões, favoráveis ou não. 

Evidencia-se, então, a importância da comunicação organizacional interna, para a 

geração de conhecimento e compartilhamento de informações, estimulando os 

indivíduos a identificar como a sinergia pode cooperar na maximização dos 

resultados organizacionais. 

Nesse sentido, a gestão eficaz da comunicação interna, almejando a 

preservação dos inter-relacionamentos, deriva no engajamento dos funcionários com 

a organização (BEM, 2013). Para tanto, uma boa comunicação interna gera um 

efeito positivo sobre o ambiente organizacional, sobre os funcionários e a sua 

opinião sobre a empresa, que é refletida na imagem externa da organização 

(PAULO, 2012). 

A Tabela 5, referente ao agrupamento “decisões”, apresenta 3 variáveis: 

 

Tabela 5 – Agrupamento denominado “decisões” 

Variáveis Média 
Desvio-
padrão 

Alfa 

Q12 Eu tenho oportunidades de participar das decisões. 4,81 1,662 

0,698 
Q23 Nesta organização, os funcionários são convidados a participar 

das decisões. 
4,76 1,700 

Q26 As divergências pessoais não atrapalham o desenvolvimento do 
trabalho dos colaboradores. 

5,29 1,707 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
 

A Tabela 5 mostra que a relação entre a menor e a maior média é de 0,53. O 

valor encontrado referente ao α de Cronbach (0,698) demonstra confiabilidade.  

Todavia, neste caso, o resultado do teste sugere que a variável Q26 seja 

retirada das análises para melhoria do Alfa de Cronbach de 0,698 para 0,724. 
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Assim, esta variável será excluída nas demais análises. Desta maneira, é possível 

supor que este agrupamento acontece de maneira satisfatória na organização em 

estudo.  

Contudo, nas variáveis Q12 (Eu tenho oportunidades de participar das 

decisões) e Q23 (Nesta organização, os funcionários são convidados a participar 

das decisões) as médias encontradas foram ligeiramente mais baixas que a outra, 

indicando que estes são itens que podem estar gerando pequenas dificuldades no 

ambiente. 

Ademais, observa-se que, segundo a percepção dos respondentes, a variável 

Q23 é o principal item menos facilitador do questionário aplicado; tal fator pode ser 

evidenciado devido ao fato de possuir a média mais baixa das 33 variáveis. 

Visto que a variável Q26 foi excluída das análises pode-se observar que este 

agrupamento não acontece de maneira satisfatória na organização em estudo.  

Neste sentido, tais variáveis podem ser identificadas como menos 

facilitadoras no processo comunicacional interno existente, referente ao 

agrupamento “decisões”, ao observar que nem todos os funcionários afirmam 

possuir oportunidades de participar das decisões. 

A comunicação apresenta-se como um recurso estratégico, pois, as formas 

de interação nas organizações têm um viés em direção à tomada de decisões, visto 

que os processos de comunicação em organizações fornecem interessantes 

conceitos e práticas de diálogo a serem considerados, por exemplo: a globalização 

dos negócios e o crescimento das mulheres no mercado de trabalho que, desta 

forma, tornam ativa a diversidade. E, ainda, a discrepância de poder e de relações 

hierárquicas, que são componentes visíveis na maior parte das grandes 

organizações (DEETZ; SIMPSON, 2004). 

Nesta perspectiva, as organizações precisam de indivíduos qualificados, 

confiáveis e com elevado espírito de trabalho em equipe, aptos a atuar em equipe e 

a tomar decisões, em relação às tarefas, com ampla autonomia (GUIMARÃES; 

SQUIRRA, 2007).  

A Tabela 6, referente ao agrupamento “relacionamento interpessoal”, 

apresenta 4 variáveis: 
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Tabela 6 – Agrupamento denominado “relacionamento interpessoal” 

Variáveis Média 
Desvio-
padrão 

Alfa 

Q28 Se um colega mostra sempre estar irritado comigo eu converso 
com ele a respeito do assunto. 

5,14 1,682 

0,812 

Q29 Se um colega mostra comportamento de uma maneira diferente 
eu trato-o da mesma maneira, pois, ele prefere assim. 

4,90 1,814 

Q33 Nunca tive problemas de relacionamento interpessoal com os 
colegas. 

5,29 1,953 

Q10 Eu não recebo informações de outros setores/departamentos da 
organização. 

5,62 1,884 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
 

A Tabela 6, que se refere ao agrupamento “relacionamento interpessoal”, 

mostra que a relação entre a menor e a maior média é de 0,72. O valor encontrado 

referente ao α de Cronbach (0,812) demonstra confiabilidade. 

Todavia, neste caso, o resultado do teste sugere que a variável Q10 seja 

retirada das análises para melhoria do Alfa de Cronbach de 0,812 para 0,853. Desta 

forma, esta variável será excluída das demais análises. Assim, é possível supor que 

este agrupamento acontece de maneira satisfatória na organização em estudo.  

Como elementos mais facilitadores apontam-se o baixo índice de problemas 

de relacionamento interpessoal. Contudo, na variável Q29 (Se um colega mostra 

comportamento de maneira diferente eu trato-o da mesma maneira, pois, ele prefere 

assim) a média encontrada foi ligeiramente mais baixa que as outras, indicando que 

este é um item que pode estar gerando pequenas dificuldades no ambiente. Neste 

sentido, tal variável pode ser identificada como menos facilitadora no processo 

comunicacional interno existente referente ao agrupamento “relacionamento 

interpessoal”. Porém, também neste caso, pode ter havido falha na interpretação da 

questão, tendo em vista que esta é uma das variáveis com a escala invertida. 

Ressalta-se que, nas organizações, os processos de comunicação interna 

que estimulem o relacionamento interpessoal são fundamentais para tornar possível 

o engajamento das relações no ambiente de trabalho (BEM, 2013). Nesta 

perspectiva, a falta de informações pode ser visualizada como um empecilho ao 

processo de comunicação, pois, as comunicações internas, nas empresas, devem 

gerar informações precisas a todos os elementos que a compõe. Desta maneira, 

pode-se inferir que se refere a um processo de relacionamento (HALL, 2004; 

CONDIT, 2006). 

Nesse sentido, a comunicação refere-se a um rico e complexo processo 

social que, além de fomentar relacionamentos interpessoais, também os articula, os 
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reproduz e viabiliza (REIS, 2004). Assim, a gestão eficaz da comunicação interna, 

almejando a preservação dos inter-relacionamentos, deriva no engajamento dos 

funcionários com a organização (BEM, 2013).  

Para tanto, uma boa comunicação interna gera um efeito positivo sobre o 

ambiente organizacional, sobre os funcionários e a sua opinião sobre a empresa que 

é refletida na imagem externa da organização (PAULO, 2012). 

Para verificar a consistência dos dados, na Tabela 7, a seguir, apresenta-se a 

média total para cada um dos agrupamentos de variáveis, já desconsiderando as 

variáveis que foram retiradas para melhoria do alfa de Cronbach, segundo indicação 

do próprio software, na realização do teste, e a mediana. 

 
Tabela 7 – Média e mediana por agrupamento 

Agrupamentos Média Mediana 

1 - Agrupamento denominado “cooperação e objetivos” 6,41 6,44 

2 - Agrupamento denominado “integração” 5,94 6,30 

3 - Agrupamento denominado “relacionamento interpessoal” 4,79 5,00 

4 - Agrupamento denominado “decisões” 5,11 5,00 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
 

Conforme dados apresentados, a média apresenta uma variação de 1,62 

pontos na escala quando comparadas a maior em relação à menor e o valor da 

mediana variou relativamente próximo à variação da média (1,44 pontos na escala). 

Assim, pelo agrupamento das variáveis, por meio da Análise de Cluster, pode-

se inferir que as médias e medianas iguais ou maiores que 5 indicam que os 

respondentes concordam em grande parte com a afirmativa e estas podem ser 

consideradas como aspectos que mais facilitam a comunicação. Por outro lado, 

médias e medianas mais baixas indicam uma discordância com as afirmações e, 

neste caso, aspectos que podem estar originando pequenos problemas à 

comunicação.  

No caso do grupo “relacionamento interpessoal”, que teve sua média próxima 

a 5, as questões do grupo indicam baixo grau de concordância, então nota-se que 

pode haver problemas de relacionamento, identificados mais especificamente a 

partir da variável Q29 (Se um colega mostra um comportamento de maneira 

diferente eu trato-o da mesma maneira, pois, ele prefere assim). O mesmo acontece 

com o grupo “decisões”, grupo de menor média, que neste caso pode ser 

identificado como o fator que se apresenta mais próximo de ser um fator dificultador 

em relação ao demais, especialmente porque neste grupo está a variável com 
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menor média de todas as variáveis incluídas neste estudo: Q23 (Nesta organização, 

os funcionários são convidados a participar das decisões). 

Assim, nos agrupamentos “cooperação e objetivos organizacionais” e 

“integração”; as questões dos grupos indicam que aspectos mais facilitadores 

podem estar atuando diretamente na comunicação. 

Desta forma, os fatores “mais facilitadores” e “menos facilitadores” estão 

dispostos por agrupamentos, por meio do Quadro 7, para uma melhor visualização 

dos dados: 

 
Quadro 7 – Fatores mais facilitadores e menos facilitadores no processo de comunicação 

organizacional interna por agrupamento 

Fatores mais 
facilitadores 

Agrupamento “cooperação e objetivos organizacionais” 

Agrupamento “integração” 

Fatores menos 
facilitadores 

Agrupamento “decisões” 

Agrupamento “relacionamento interpessoal” 

Fonte: elaborado pelos autores (2015). 
 

Se, por um lado, os dados apontam como fatores menos facilitadores as 

práticas de comunicação existentes por outro lado fatores mais facilitadores 

apontam que respondentes afirmaram que frequentemente são informados sobre o 

que se passa dentro da organização.  

O mesmo acontece, por exemplo, quando os respondentes subentendem que 

nem sempre o processo de comunicação interna pode ser satisfatório e, ao mesmo 

tempo, afirmam que o processo de comunicação, na organização, promove a 

integração entre os diferentes setores/departamentos. 

Nesse sentido os resultados sobre a identificação do processo 

comunicacional existente trouxeram, na visão dos vinte e um pesquisados, por meio 

da pesquisa quantitativa, pontos específicos de possíveis problemas na 

comunicação organizacional interna formal da Acig. Por meio das informações 

obtidas em alguns aspectos inseridos em determinados fatores, percebe-se que o 

processo de comunicação existente acontece de maneira satisfatória, mas, possui 

alguns itens que deveriam ser aprimorados, visando o aperfeiçoamento da 

comunicação interna na organização para que os objetivos estabelecidos, pela 

empresa, sejam atingidos, visando a maximização de resultados. 

Para Robbins (2005) a comunicação perfeita nunca é obtida na prática. A 

comunicação perfeita, mesmo que utópica, só aconteceria se um pensamento fosse 
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transmitido de uma pessoa a outra e, ainda, que a figura mental percebida pelo 

receptor fosse idêntica à do emissor. 

A partir desta ótica, o processo comunicacional de uma organização não é um 

procedimento simplista e nem fácil de ser analisado, ou seja, envolve vários detalhes 

que precisam ser verificados com cautela. Não se pode afirmar que o processo 

comunicacional interno da Acig não possua fatores dificultadores, como a pesquisa 

apontou.  

Sabe-se que fatores externos à pesquisa podem dificultar a coleta de dados 

como, por exemplo: falta de tempo e/ou pressa do respondente; dificuldades de 

entendimento e/ou percepção do tema ou, ainda, das questões realizadas ou, até 

mesmo, receio que as informações coletadas sejam identificadas/ divulgadas e que 

isso prejudique o emprego do pesquisado. Diante de tais fatores aponta-se que o 

processo de comunicação na Acig pode não ser realmente “tão satisfatório” quanto 

os sujeitos de pesquisa afirmaram, pois, identificaram-se fatores menos facilitadores 

no processo existente. 

Desta forma, a pesquisa qualitativa foi utilizada em complemento à qualitativa, 

objetivando identificar tais fatores. 

 

4.2 FATORES FACILITADORES E DIFICULTADORES NA COMUNICAÇÃO 

ORGANIZACIONAL INTERNA FORMAL DA ACIG 

 

Neste item os fatores facilitadores e dificultadores no processo de 

comunicação formal interno serão descritos utilizando-se a abordagem qualitativa, 

por meio de entrevistas realizadas, para que os dados encontrados na pesquisa 

quantitativa, referente à operacionalização do processo de comunicação 

desenvolvido nesta organização, possam ser a eles comparados no próximo item. 

Para compreensão mais aprofundada sobre os principais fatores que facilitam 

ou dificultam o processo de comunicação organizacional interna formal da Acig, 

realizaram-se 8 (oito) entrevistas, com cada funcionário responsável (chefe) pelos 

setores existentes nesta organização. A seguir apresenta-se o perfil dos 

entrevistados. 

 

 

 



66 

 

4.2.1 Perfil dos entrevistados: chefes de setores 

 

Conforme exposto no Quadro 8, o perfil dos entrevistados foi delineado por 

meio da disposição de informações como: gênero, formação e setor organizacional. 

Para garantir a preservação da identidade destes, os oito entrevistados foram 

denominados por meio de letras maiúsculas do alfabeto: entrevistado “A”, 

entrevistado “B”, entrevistado “C”, entrevistado “D”, entrevistado “E”, entrevistado 

“F”, entrevistado “G” e entrevistado “H”. 

 
Quadro 8 – Perfil dos respondentes da análise qualitativa 

Nome 
fictício 

Gênero Formação Setor 

A Masculino Pós-graduação Gerência Administrativa 

B Feminino Ensino médio Departamento de estágios/ Financeiro/ Recursos 
Humanos 

C Feminino  Superior incompleto Comercial/ Serviço de Proteção ao Crédito 

D Masculino Cursando superior Entrega 

E Feminino Superior  Junta Comercial 

F Masculino Ensino médio Serviços Gerais 

G Feminino Superior  Recepção 

H Feminino Técnico Secretaria 

Fonte: Elaborado pela autora com dados coletados na pesquisa de campo (2015). 
 

Por meio do Quadro 8 observa-se que o perfil dos respondentes da análise 

qualitativa é composto, em sua maioria, por indivíduos do gênero feminino. Dos oito 

entrevistados, cinco são mulheres o que corresponde a 62,5% da amostra de 

pesquisa. Já em relação ao grau de escolaridade evidencia-se que 100% da 

amostra possui ao menos o ensino médio. Contudo, destes, somente três possuem 

ao menos o ensino superior, totalizando 37,5%. 

Apresenta-se a seguir os resultados das entrevistas, a partir dos eixos 

dispostos no roteiro semiestruturado com suas respectivas categorias. 

 

4.2.2 Comunicação geral 

 
A sociedade exige, atualmente, adaptação dos indivíduos a uma nova 

realidade, objetivando tanto procurar quanto implantar novas maneiras de 

comunicação com vistas à descomplexificação dos processos interativos. Por isso, 

pode-se inferir que, nas organizações, a vantagem competitiva origina-se por meio 

do conhecimento (MATEUS, 2014; TAVARES, 2010). 
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Nesta perspectiva, a finalidade deste eixo foi entender a percepção dos 

entrevistados sobre a comunicação, bem como, sobre o papel desta nas empresas. 

Sendo assim, ao serem questionados sobre o que entendem sobre a comunicação, 

afirmaram: 

 
Comunicação pra mim é o que a gente...o que outro entende, vamos 
colocar dessa forma. Então, nada mais é que a gente tentar se entender pra 
resolver qualquer tipo de situação, independente, tanto profissional quanto 
pessoal e é uma coisa que a gente precisa fazer de uma forma ou de outra, 
propriamente dito, falando, escrevendo, né? [...] é uma forma de você até se 
entender com a outra pessoa [...] Então pra mim seria isso, é uma forma 
das pessoas interagirem (Entrevistado “A”). 

 
Comunicação é o meio de expressar o que eu penso, eu sinto. É saber a 
opinião dos outros...comunicação seria não só eu, mas alguém, colocar, lá, 
um pensamento, um produto... é uma forma de... vida, é o que a gente faz 
todo dia  ... a conversação, estar em contato (Entrevistado “B’). 

 
A comunicação hoje, ela é, um dos nossos meios, mais importantes que nós 
temos. Uma forma de nós nos expressarmos [...]  é uma forma da gente se 
expressar pra que a nossa opinião, a nossa comunicação mesmo, seja 
realizada de uma forma mais rápida e objetiva (Entrevistado “C’). 

 
É um meio de uma informação chegar a outro ponto de qualquer tipo, de 
qualquer forma (Entrevistado “D”). 

 
Comunicação é ... a forma das pessoas interagirem . Acho que seria isso, a 
pessoa interagir (Entrevistado “E”). 

 
A comunicação é você se comunicar, ficar todo mundo sabendo o que está 
acontecendo [...] (Entrevistado “F”). 

 
Eu entendo que é enviar uma mensagem e ela ser recebida, isso é a 
comunicação ... alguém que emita e alguém que recebe e seja o mesmo 
entendimento pros dois (Entrevistado “G”). 

 
É as pessoas se comunicarem entre elas trocando informação, alguma 
situação ... em algum acontecimento (Entrevistado “H”). 

 

Por meio da análise dos fragmentos apresentados, verifica-se que não há 

divergências nas respostas dos profissionais entrevistados, ou seja, apesar de não 

utilizarem termos explicativos idênticos, possuem a mesma opinião.  

Dessa forma, subentende-se que a comunicação envolve interação entre as 

pessoas; ademais, está presente em todos os relacionamentos humanos. Assim, 

evidencia-se que a comunicação seja parte integrante da vida das pessoas, 

independentemente de sua vontade (CARDOSO, 2006). 

Por sua vez, ao serem perguntados sobre sua percepção em relação ao papel 

da comunicação nas empresas, os entrevistados afirmaram: 
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É tudo né?,Eu acredito assim que[...] tanto da vida pessoal e profissional,  
na vida profissional é muito mais, ... não que seja importante mas, assim, 
você tem que estar muito mais alinhado com teus colegas de trabalho [...] 
dentro da empresa a comunicação é tudo [...]a comunicação é fundamental 
em todos os aspectos (Entrevistado “A”). 
 
Na empresa é importante, com certeza. [...] comunicação também é 
informação. Então realmente tá passando tudo e qualquer ação que a gente 
faz ou deixa de fazer, alguém está sabendo que se chega alguém e 
precisa... “Ah! tem a comunicação, estão todos informados!” então, é 
importantíssimo independente do setor, do departamento, do colega. É 
preciso, sim! (Entrevistado “B”). 
 
Com certeza é importante! [...] a comunicação ela tem ser ali de uma forma 
que seja clara pra todos... pra que haja uma interatividade maior entre 
chefes, presidentes e colaboradores (Entrevistado “C”). 
 
Cem por cento fundamental [...] porque que eu acho que todo mundo tem 
saber cada ponto, o que que tá acontecendo; tanto como forma de ajudar 
ao outro e desenvolvimento da empresa mesmo (Entrevistado “D”). 
 
Super importante! É uma chance pra ter um desenvolvimento de uma 
empresa pra ela conseguir desenvolver tem que ter a comunicação em 
primeiro lugar (Entrevistado “E”). 
 
Ah, é muito importante! Sem a comunicação nenhuma empresa não 
funciona. (Entrevistado “F”). 
 
Eu penso que é bastante importante... tanto é que a falha às vezes gera 
transtornos (Entrevistado “G”). 
 
Importante [...] (Entrevistado “H”). 
 

Ao se observar os relatos dos entrevistados, se percebe que estes destacam 

de forma redundante palavras como “importante” e “fundamental”. Nesta 

perspectiva, supõe-se que, pelo menos semanticamente, os entrevistados estejam 

conscientes da relevância da comunicação organizacional para o desenvolvimento 

das atividades corporativas. 

Para tanto, compreender a relevância do processo comunicacional com a 

finalidade de alcançar o objetivo aspirado é um desafio para as organizações 

(MELO, 2010). 

 

4.2.3 Comunicação interna 

 

A finalidade do segundo eixo das entrevistas abordou indagações 

relacionadas à comunicação organizacional interna.  
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Para tanto, a questão “se você tivesse que definir a comunicação interna da 

Acig em poucas palavras, como seria essa definição?” foi realizada e obtiveram-se 

as seguintes afirmativas: 

 

Em fase de melhoramento (Entrevistado “A”) 
 
De cem por cento pode-se colocar oitenta por cento (Entrevistado “B”) 
 
Hoje eu considero como excelente (Entrevistado “C”) 
 
Definiria como boa (Entrevistado “D”) 
 
Ela está sendo boa (Entrevistado “E”) 
 
Está mal, não está bem não! (Entrevistado “F”) 
 
É falha [...] ainda deixa bastante a desejar (Entrevistado “G”) 
 

 

Evidencia-se, por meio das respostas obtidas, que existem divergências entre 

as opiniões dos funcionários em relação à comunicação organizacional interna. 

Enquanto alguns a definem como “excelente”, outros a definem como “boa” e, ainda, 

como “razoável” ou “falha”.  

A partir das observações realizadas em campo, há como se compreender o 

porquê destas respostas divergentes. Ou seja, o processo comunicacional interno 

formal da organização apresenta falhas em seu percurso que afetam o 

desenvolvimento das atividades cotidianas tais como: dificuldades na disseminação 

das informações entre os setores e, consequentemente, falta de informações 

suficientes para realização de tarefas (DIÁRIO DE CAMPO, 2016). 

Todavia, os responsáveis pelos setores percebem estas fragilidades. Neste 

sentido, quando questionados sobre estes aspectos trazem que:  

 
[..] apesar da gente ter um contato com todo mundo ainda existem algumas 
falhas, muitas vezes pode ser por parte de quem está passando informação 
que não esclarece de forma correta e também, da própria pessoa que não 
entendeu e está querendo resolver [...] (Entrevistado “A”). 
 

O entrevistado “A” expressa, implicitamente, que existem ruídos no processo 

comunicacional tanto por parte do emissor quanto por parte do receptor. Desta 

forma, estes fatores podem ser considerados dificultadores no processo de 

comunicação organizacional. 

Assim, faz-se necessário que a comunicação seja entendida, em sua 

totalidade, para que possa ser executada objetivando minimizar possíveis falhas, 
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pois, a comunicação pode ser visualizada como ações padronizadas a serem 

aplicadas em processos de mudança organizacional (REIS, 2004). 

A Acig adotou como prática, há aproximadamente um ano, a realização de 

uma reunião semanal que acontece todas as segundas-feiras, às 7h45, com os 

funcionários, em que cada um deles pode expor suas tarefas semanais com o 

objetivo de que todos os funcionários tenham todas as informações necessárias 

sobre o desenvolvimento das atividades da organização. 

 
[...] nós temos uma reunião semanal com todos os colaboradores, com tudo 
o que acontece, o que vai acontecer [...] a gente está sempre em fase de 
melhoramento [...] a gente tem registro de tudo então, se a gente fez uma 
reunião com os colaboradores tem ata, eu participei da reunião não posso 
dizer que eu não sei (Entrevistado “A”). 
 
Tem as reuniões que são feitas, semanais, pra todo mundo ficar dentro do 
assunto que vai ser na semana inteira, de todos os setores ... vem os 
gerentes daí passam o que que vai acontecer dentro da associação [...] 
(Entrevistado “D”) 

 

Contudo, por meio das anotações de campo, observou-se que na prática nem 

todos os funcionários participam destas reuniões, pois, um funcionário realiza a 

parte de atendimento ao público e telefônico enquanto os demais participam da 

reunião semanal. Desta maneira, além do funcionário não expor suas atividades 

também não ouve o que foi exposto pelos colegas. 

Além disso, por meio do relatado pelos sujeitos de pesquisa, é possível 

identificar que também há controvérsias sobre a disseminação das informações por 

meio das reuniões semanais que acontecem nas segundas-feiras: enquanto alguns 

afirmam saber de “tudo” o que está acontecendo, outros afirmam que somente 

“sabem as informações úteis ao setor” e ao mesmo tempo “todos os andares tem 

que saber tudo o que nós estamos fazendo” conforme os trechos que seguem: 

 
[...] com essas reuniões a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo 
porque é toda semana, sabendo tudo o que está acontecendo em todos os 
departamentos porque todos têm acesso a falar o que quiser (Entrevistado 
“E”). 

 
[..] o que a secretaria faz a gente não sabe todas as informações, mas 
sabemos as informações que serão úteis pro nosso setor. Assim como 
todos os andares também tem que saber tudo o que nós estamos fazendo 
para que esse ciclo ele não pare no meio, não aconteça nenhum tipo de não 
comunicação entre nós [...] (Entrevistado “C”). 

 

Entretanto, a Acig realiza semanalmente uma reunião com os funcionários e 

os respectivos chefes de cada setor. Os funcionários são convocados à reunião, 
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realizada todas as segundas-feiras, às 7h45, em que os gerentes fazem o repasse 

das atividades que serão realizadas durante a semana, tais como as reuniões que 

acontecerão durante o período, os eventos que estão sendo ou que serão 

organizados pela associação, as decisões da Diretoria e , também, a evolução no 

processo de cumprimento das metas anuais estabelecidas a cada setor. Após o 

repasse destas informações, feito pela gerência, cada funcionário pode contribuir 

com as informações que considerar necessário repassar aos colegas. Na sequência, 

os assuntos pautados são transcritos em ata (DIÁRIO DE CAMPO, 2016). 

Ademais, o processo de comunicação formal na Acig, além da realização das 

reuniões e do registro em ata, também disponibiliza aos funcionários o e-mail como 

ferramenta para auxílio no repasse de informações aos funcionários. Ressalta-se 

que todas as informações abordadas na reunião semanal também são repassadas 

via e-mail por meio da ata (DIÁRIO DE CAMPO, 2016). 

Neste sentido, ao se destacar o repasse de informações na reunião semanal 

descrita, os entrevistados salientaram que mesmo assim se sentem desinformados 

conforme apontam os trechos que seguem: 

 
[...] a gente fica desinformado[...] às vezes acontecem coisas, reuniões, 
alguma coisa, que eu nem estou sabendo [..] às vezes eu chego aqui vai ter 
uma reunião eu tenho que sair correndo, sabe, arrumar sala [...] 
(Entrevistado “F”) 
 
[..] Tem muita coisa que eu deveria saber justamente por estar na linha de 
frente e acabo não sabendo, vou saber depois que aconteceu ou vou 
descobrir na hora que ocorreu e deveria ter sido informada antes [...]Tem 
várias coisas que poderiam melhorar, inclusive tem a comunicação pessoa 
a pessoa sabe, que poderia melhorar bastante (Entrevistado “G”) 
 
[...] muitas vezes falta a conversa, há falta de comunicação, vamos dizer 
assim ... de diálogo, de saber o que acontece num setor e outro. Muitas 
vezes, a gente passa por um papel, uma situação desagradável de não 
saber! Está dentro de uma empresa e não sabe o que acontece [...] e 
realmente é muito importante saber tudo que for feito [...] (Entrevistado “B”) 

 

Por meio dos fragmentos os enunciadores expressam explicitamente que 

existe a falta de informação no cotidiano organizacional. Ao mencionar “a gente fica 

desinformado”, “acontecem coisas [..] que eu nem estou sabendo”, “tem muita coisa 

que eu deveria saber [...] e acabo não sabendo” e “muitas vezes a gente passa por 

[...] uma situação desagradável de não saber” aponta que existem aspectos a serem 

aprimorados no processo comunicacional formal interno. 
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Todavia, outros entrevistados mostram-se satisfeitos com os meios de 

comunicação do processo formal interno, utilizadas pela Acig: 

 
Com essas reuniões a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo 
porque é toda semana, daí sabendo tudo o que está acontecendo em todos 
os departamentos porque todos têm acesso a falar o que quiser [...] pela 
forma que é feita as reuniões toda semana não tem como dizer que não 
sabe (Entrevistado “E”) 
 
[...] a gente adotou também uma forma de colocar tudo no e-mail pra ficar 
documentado, isso tanto internamente quanto pros nossos associados 
também, tudo documentado (Entrevistado “C”). 
 
[...] que a gente tem registro de tudo então, a gente fez uma reunião com os 
colaboradores tem ata, eu participei da reunião não posso dizer que eu não 
sei [...]resolvemos alguma coisa aqui [..] já elaboro um e-mail: pessoal, 
conforme combinado dia tal e dia tal fulano vai fazer isso beltrano vai fazer 
isso [...] do que a gente faz aqui eu acho que o registro dessas informações 
é muito importante, primeiro como uma prestação de contas do que você 
está fazendo aqui dentro. Vamos usar o exemplo da realidade da entidade: 
os diretores não ficam aqui todo dia, eles não cumprem expediente, mas 
como eles vão saber como que a equipe está trabalhando? Então, além 
dessa... vamos dizer, dessa interação entre nós colaboradores e diretores a 
gente precisa ter esse registro que é uma comprovação do que vem sendo 
feito. [...] eu costumo bater muito em cima do registro pra prestação de 
contas [...] (Entrevistado “A”). 

 
Por meio dos fragmentos os enunciadores expressam que “a gente fica 

sabendo de tudo que está acontecendo”, “colocar tudo no e-mail pra ficar 

documentado” e “a gente faz uma reunião com os colaboradores tem ata, eu 

participei da reunião não posso dizer que eu não sei” percebe-se que os funcionários 

que utilizam os canais formais fornecidos pela Acig sentem-se informados sobre o 

que efetivamente acontece na organização. 

Dessa forma, verifica-se uma divergência de opiniões: enquanto alguns estão 

satisfeitos com a quantidade de informações que chegam outros se sentem 

desinformados. Ou seja, observa-se como fator facilitador os meios de comunicação 

fornecidos pela Acig, aos funcionários, para que o processo de comunicação ocorra 

da melhor forma possível. Entretanto como fator dificultador no processo 

comunicacional evidencia-se que os funcionários podem não usufuir de tais meios 

em sua totalidade, por isso, sentem-se insatisfeitos e/ou não informados. 

Para tanto, observa-se que é necessário que o funcionário tenha interesse em 

realizar a comunicação e o consequente repasse de informações da melhor maneira 

possível. Isto pode ser observado por meio da percepção de uma entrevistada no 

fragmento que segue. 
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[...] as pessoas podem ter todas as informações mas se ela não fizer o bom 
uso delas ou não procurar saber mais, é a mesma coisa que não soubesse 
de nada então ... eu, desde que eu entrei, eu sempre procurei saber o 
departamento comercial faz, o financeiro o que que faz, quais os produtos 
que a associação, a entidade pode oferecer [...] (Entrevistado “C”). 

 

Nesse sentido, a dinâmica pela qual se organizam recursos humanos, 

materiais e financeiros, para alcançar os objetivos delineados, desenvolve-se por 

meio da interligação dos elementos de uma organização, que são informados e 

informam continuamente, para a sobrevivência da empresa (KUNSCH, 2003).  

Em outras palavras, pode-se dizer que a empresa que se preocupa com a 

comunicação organizacional de forma integrada é aquela que gera sintonia, 

direcionada aos interesses do cliente interno, qualificando, treinando, introduzindo-o 

na realidade da empresa (PASSOS, 2010). 

Dessa forma, o sistema comunicacional interno é fundamental tanto ao 

processamento das funções administrativas quanto ao relacionamento das 

organizações com o meio externo (KUNSCH, 2003). Para tanto, é necessário que os 

funcionários que a compõem sejam informados sobre o que nela acontece para que 

consigam desempenhar suas tarefas com qualidade. 

Comprovam-se as discussões trazidas até aqui por meio dos relatos que os 

entrevistados trazem sobre como “consideram o papel da comunicação na Acig”. 

Nessa perspectiva, a próxima questão indagou aos sujeitos de pesquisa se eles 

afirmariam que o papel da comunicação na Acig é entendido por todos. 

Por sua vez, ao serem indagados sobre sua percepção os entrevistados 

afirmaram: 

 
Sim... eu, eu acredito que sim... primeiro pelo seguinte a gente tem registro 
de tudo então, a gente fez uma reunião com os colaboradores tem ata 
[...]resolvemos alguma coisa aqui, saímos daqui já elaboro um e-mail: 
pessoal, conforme combinado dia tal e dia tal fulano vai fazer isso beltrano 
vai fazer isso. Então tem que funcionar [...] (Entrevistado “A”). 
 
[...]ainda falta uma porcentagem [...] uns vinte por cento ou um pouquinho 
mais pra isso ficar bom mesmo [...]tem gente que [...]não vê essa 
importância.(Entrevistado “B”). 
 
Nas reuniões a gente deixa bem claro que sim, né! Apesar de que ... às 
vezes ... acontece algum desencontro de informação; mas a gente sempre 
procura deixar isso muito claro nas reuniões toda semana (Entrevistado 
“C”). 
 
Acho que eles sabem ... o quanto que é importante (Entrevistado “D”). 
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Eu penso que sim, pela forma que é feita as reuniões toda semana não tem 
como dizer que não sabe (Entrevistado “E”) 
 
Sabem ... todos os funcionários sabem, só que não existe, né! (Entrevistado 
“F”) 
 
Não sei se todos entendem [...]ela não acontece, ela não se efetiva, sabe 
(Entrevistado “G”) 
 
É, às vezes, às vezes acho que passa despercebido, até por mim...às vezes 
ah, a gente acha...como que eu posso dizer ...não que a pessoa não precise 
fica sabendo mas, às vezes, a gente acha que não é relevante pra essa 
pessoa estar sabendo alguma outra coisa que aconteceu por aqui. Mas é 
importante ... todos tem que saber, né (Entrevistado “H”). 
 

O entrevistado “A” “acha que sim”, ou seja, ele não tem certeza e afirma que 

“tem que funcionar” por meio dos canais utilizados atualmente (reuniões semanais, 

ata, e-mail). O mesmo acontece com os entrevistados “D” e “E” quando afirmam que 

“acham” ou “pensam” que existe. Nessas afirmativas os enunciadores expressam 

implicitamente que não possuem certeza sobre o tema perguntado, ou seja, 

observa-se não haver segurança em suas respostas. 

Além disso, os fragmentos dos entrevistados “B”, “C” e “H” apontam que 

existem alguns “desencontros” de informação enquanto que, para os entrevistados 

“F” e “G”, a comunicação na empresa “não acontece”. 

Nesse sentido, os fragmentos discursivos denotam que, para os 

entrevistados, o papel da comunicação formal da organização é falho porque eles 

sentem-se desinformados sobre o que acontece no cotidiano organizacional 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2016). 

Todavia, conforme as informações registradas, as falhas não acontecem 

devido à desatenção e/ou desinteresse por parte da organização mas, sim, por parte 

dos funcionários, conforme pode ser evidenciado nos trechos “tem gente que não vê 

essa importância” e “às vezes passa despercebido”.  

Em confirmação das observações registradas, cita-se um exemplo, apontado 

por um chefe entrevistado, referente a uma situação, aparentemente simples de ser 

resolvida, mas que aconteceu devido à falta de comunicação: 

 
É, um exemplo bem simples, uma coisa bem, bem rotineira aqui pra nós: 
como a maioria das ligações chega pra mim, eu transfiro essa ligação, 
então eu vou transferir e a pessoa está de férias e ninguém me contou que 
a pessoa está de férias, sabe, daí fica aquele mal estar que eu passei a 
ligação e a pessoa ficou esperando lá pra atender. Então ,tem aquele mal 
estar, bem chato assim e é uma coisa muito rotineira, muito simples e nós 
temos reuniões semanais, isso poderia ser dito: tal pessoa a partir de tal dia 
está de férias...simples de resolver e não acontece (Entrevistado “G”) 
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[...]Se tivesse deixado comunicado e falado ... a gente tem uma 
comunicação, mas acontece muitas vezes, de a pessoa ter uma falta, ou 
estar de férias, ninguém sabe aquilo e fica uma  situação chata [...] ah, 
vocês são do departamento e não sabem![...] (Entrevistado “B”). 

 
Em contrapartida, sobre este aspecto, para o entrevistado “A” as informações 

transmitidas aos setores, referente à saída de férias, são suficientes conforme se 

verifica no fragmento: 

 
[..] é uma coisa que a gente bate muito em cima, é a comunicação 
antecipando a saída de férias, por que disso? Porque se uma pessoa liga 
de fora aqui para a associação e ah, eu não posso resolver pra você porque 
a pessoa está de férias, que acontece muito isso ... a gente vê muito isso 
nas empresas e a gente tenta preservar isso ao máximo ... de sempre ter 
essa comunicação como um todo, então, o que que acontece, a gente 
busca esclarecer pra todo mundo o que é tudo dentro da associação 
comercial (Entrevistado “A”). 

 

Visto que as informações transmitidas em reunião são registradas em ata e, 

em seguida, disseminadas via e-mail, observou-se que a Acig se preocupa em 

informar aos funcionários sobre as informações relacionadas aos procedimentos 

administrativos e que interessam a todos os setores como, por exemplo, a saída de 

férias. Desta forma verifica-se que, como a organização realiza o repasse das 

informações aos funcionários por meio de ferramentais formais de comunicação (e 

com registro), pode haver uma desatenção, por parte dos receptores, não se 

atentando a todas as informações recebidas (DIÁRIO DE CAMPO, 2016).  

Para Marchiori (2008a) a comunicação interna é uma ferramenta estratégica 

que além de estimular o diálogo entre lideranças e funcionários também permite o 

compartilhamento de informações contribuindo para a construção do conhecimento, 

que é expresso nas atitudes das pessoas. Nesta perspectiva, considera-se que a 

comunicação interna seja o ponto de partida para o alinhamento do discurso de uma 

organização.  

Ressalta-se que efetivar um processo comunicativo entre a organização e seu 

público interno não é um procedimento simplista devido ao fato de abranger 

comprometimento de ambas as partes, que precisam realizar este processo de 

maneira dinâmica e, também, estar conscientes sobre a relevância disto. 

Desta forma, concorda-se e compactua-se que as informações consideradas 

relevantes a todos os departamentos, como a saída de funcionários para férias, por 

exemplo, poderiam e deveriam ser disseminadas de uma maneira que todos os 
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funcionários tivessem acesso para evitar transtornos no cotidiano organizacional; tal 

disseminação poderia ser realizada também via mural de informações, por exemplo. 

Entretanto, a comunicação interna formal não se dá apenas da chefia para os 

funcionários. Ela é uma via de mão dupla. Por isso, considera-se relevante que 

todos os funcionários tenham ciência da importância da comunicação interna e, 

assim, colaborem para melhoria do processo comunicacional por meio do fomento 

da disseminação de informações internas para que os avanços efetivamente 

aconteçam. 

No que se refere à dissipação de informações, os responsáveis pelos setores 

foram indagados sobre a percepção da disseminação de informações internas em 

relação ao processo comunicativo. Quando questionados os entrevistados 

afirmaram que:  

 
Então a gente costuma disseminar bem! [...]a gente sempre faz isso, até pra 
ter um envolvimento de todo mundo (Entrevistado “A”). 
 
[...] a maioria das decisões são tomadas pela presidência, pela diretoria, 
porém sempre ficamos sabendo [...] questão que cabe a todos esse é 
repassado (Entrevistado “B”). 
 
A gente procura deixar todos os setores sabendo ... tanto verbalmente a 
gente chega pessoalmente pros colegas e fala [...] (Entrevistado “C”). 
 
Ah, sempre tem como dar uma melhorada, né? (Entrevistado “D”). 
 
Ela é regular [...] acaba não atingindo a todos [...] ela até acontece mas não 
chega a todos que precisariam conhecer a informação (Entrevistado “G”). 
 

Ao analisarem-se os fragmentos dispostos acima, observa-se haver falta de 

consenso nas opiniões dos entrevistados. Enquanto alguns acreditam que a 

informação é bem disseminada outros identificam lacunas que poderiam ser 

preenchidas.  

Conforme observações e registros, apesar de a Acig mostrar-se atenta em 

informar os funcionários, essas lacunas que poderiam ser preenchidas referente à 

disseminação da informação poderia ser realizada em todos os canais disponíveis 

para que atingisse a todos os funcionários evitando, desta forma, que alguma 

atividade deixasse de ser realizada com base na justificativa que alega 

desinformação. Por exemplo, os funcionários que não acessam o e-mail diariamente 

ou não fazem uso desta ferramenta poderiam visualizar as informações por meio de 

outro canal aliado a este (DIÁRIO DE CAMPO, 2016). 
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Além disso, indagou-se se as informações recebidas, atualmente, são 

suficientes para a execução das tarefas internas. Por sua vez, ao serem 

perguntados sobre este item, os entrevistados afirmaram que:  

 
Sim (Entrevistado “A”). 
 
Sim, posso dizer que sim. Se realmente, chega e, falta algo, eu mesmo já 
me comunico pra saber mais [...] (Entrevistado “B”). 
 
Eu acredito que eu sou uma das pessoas que mais conhece todos os 
serviços aqui da Acig [...]toda informação que eu preciso se eu não tenho eu 
peço e ela vai chegar pra mim e a informação, às vezes, que eu vou utilizar 
em algum determinado ponto tá no meu e-mail (Entrevistado “C”). 
 
Acho que sim (Entrevistado “D”). 
 
Sim. Eu sou bem, eu vou atrás, eu pesquiso (Entrevistado “E”). 
 
Não! Pouca coisa eu sei (Entrevistado “F”). 
 
Não! De zero a dez eu diria sete; porque tem muita coisa que eu deveria 
saber justamente por estar na linha de frente, e acabo não sabendo, vou 
saber depois que aconteceu ou vou descobrir na hora que ocorreu e deveria 
ter sido informada antes (Entrevistado “G”). 
 
Sim (Entrevistado “H”). 
 

Por meio das afirmativas dos entrevistados, percebe-se que quatro deles 

afirmaram receber informações suficientes para execução de suas tarefas. Por sua 

vez dois afirmaram que não recebem a quantidade de informação necessária para 

que seu trabalho seja desenvolvido com êxito e, dois mostram-se insatisfeitos ao 

afirmar que “de zero a dez eu diria sete” e “acho que sim”. Desta forma, observa-se 

haver falta de confiança nas respostas dadas, pois estas expressões semânticas 

geram incertezas por permitirem interpretações dúbias.  

Ainda, no tocante ao recebimento de informações, um sujeito de pesquisa 

mencionou o fator ligado ao relacionamento; segue a afirmação:  

 
Talvez seja mais uma questão de relacionamento, é uma questão meio 
cultural assim, sabe. Eu não vou passar a informação pra você sabe, já que 
você, você não me perguntou.  Então é uma coisa cultural assim que tinha 
que muda no relacionamento (Entrevistado “H”) 

 

Desta forma, aliado a dificuldades relacionadas à parte técnica do processo 

comunicacional (que corresponde aos meios de comunicação utilizados pela 

organização) pode-se associar tais problemas na comunicação interna a problemas 

interpessoais e/ou de relacionamento. Se um funcionário, por algum motivo, estiver 
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desmotivado não fará questão de manter-se bem informado sobre o que acontece 

ao seu redor para consiga desenvolver suas funções de maneira satisfatória. 

Em complemento, o entrevistado B ressalta que: 

 
[...] a nossa comunicação ela é oitenta por cento, eu realmente me sinto 
informada...falta alguma coisa? Sim! A parte social, toda aquela questão 
envolvendo serviço de departamento, uma questão da diretoria que aprova 
uma decisão [...] (Entrevistado “B”) 

 

Nesse sentido, os desafios relacionados ao processo de comunicação interna, 

demandam uma nova visão sobre a importância das relações humanas nas 

organizações; busca-se elevar o senso de equipe, visando a melhoria do clima 

organizacional, sugestões, ideias e críticas em todos os níveis hierárquicos. Por 

isso, é fundamental que os processos de comunicação interna que propiciem, nas 

organizações, o relacionamento interpessoal para originar o engajamento das 

relações no ambiente de trabalho (BEM, 2013). 

Desta forma, quando questionados sobre a falta de realização correta de 

alguma tarefa devido a falhas na comunicação formal interna, os entrevistados  que 

disseram que isso já ocorreu, contudo, não exemplificaram com situações pontuais e 

específicas. Considera-se que estes não citaram algum exemplo talvez por sentirem-

se “intimidados” com a gravação da entrevista. 

Explicando de outra forma, após desligar o gravador, 4 dos 8 entrevistados 

relataram de maneira informal que preferiam não citar exemplo sobre a situação de 

tarefa não executada de forma correta por receio desta informação “vir a causar 

algum desconforto dentro do ambiente de trabalho”. (DIÁRIO DE CAMPO, 2016)  

Entretanto, os entrevistados apontaram em seus relatos a existência de falhas 

na comunicação interna formal de maneira geral. Abaixo seguem fragmentos que 

trazem suas afirmativas:   

 
Totalmente! Infelizmente ... é aquela coisa, veio o problema pra mim eu 
passo pra você e você passa pra frente, então você não acompanha 
mais...se foi finalizado, se foi resolvido, o que que aconteceu  [...] Então é 
uma falha de comunicação que realmente, infelizmente, acontece muito [...] 
(Entrevistado “A”).   

 
[...] agora não lembro assim bem certo da situação mas já aconteceu [...] 
(Entrevistado “B”) 

 

Enquanto um entrevistado afirma que “acontece muito”, dando a entender que 

as situações em que as falhas são originadas por falta de comunicação acontecem 
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frequentemente, o outro sujeito de pesquisa afirma que “já aconteceu”, passando o 

entendimento de que o fato não acontece rotineiramente. Já outro entrevistado tenta 

justificar as falhas existentes: 

 
Já. Já, sim! Acredito que toda empresa tenha, né? Alguma coisa que saiu 
fora, né, dos eixos, fora de ... devido à falta de comunicação (Entrevistado 
“C”) 

 

A expressão “acredito que toda empresa tenha, né?” demonstra que a 

afirmação do entrevistado foi tendenciosa, pois, por meio dessa assertiva 

subentende-se que as falhas sejam consideradas um fator aceitável por acontecer 

com frequência nas organizações. Todavia, não se deve aceitar as situações 

incorretas com normalidade, nas organizações mas, sim, buscar um meio para 

resolvê-las, almejando a otimização de resultados. 

Ainda outro entrevistado, ao elaborar sua resposta, mostra-se indeciso ao 

titubear na formulação de sua frase, conforme o fragmento que segue: 

 
Ah, sim, acontece, mas é sempre, as vezes... Fora, mas até dentro, vamos 
dizer do departamento (Entrevistado “B”) 

 

As afirmações “é sempre... às vezes” e “fora mas até dentro” são palavras 

opostas, isso demonstra que o sujeito está irresoluto. Tal indecisão pode estar 

relacionada a dois fatores distintos: um deles pode estar aliado à falta de opinião 

formada sobre o assunto ou, ainda, ao receio de relatar sobre problemas já 

ocorridos devido ao fato de não conseguir expressar-se com clareza. 

Assim, este fator pode ser identificado como um dificultador no processo 

comunicacional. Se os entrevistados possuem opiniões divergentes subentende-se 

que alguma coisa não está acontecendo de maneira correta e os obstáculos 

precisam ser cautelosamente observados. 

Nota-se que a comunicação interna possui as funções de informar, identificar 

responsabilidades, instigar a adesão a grupos e regras, coordenar grupos de 

trabalho, solucionar conflitos, acrescentar qualidade às decisões, criar cultura, 

imagem e identidade de grupo, motivar e criar sentido de presença. Para tanto, 

pode-se inferir que a comunicação interna origina um efeito positivo tanto sobre o 

ambiente organizacional quanto sobre os funcionários. Nesse sentido, a 

comunicação organizacional interna visa criar diálogo e amenizar as barreiras 

existentes (PAULO, 2012; VIANA, 2008). 
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Como ferramenta de comunicação formal interna adotada verificou-se a 

utilização frequente do e-mail, como um meio de comunicação organizacional, 

conforme depoimentos dos entrevistados. 

 
[...] a gente adotou também uma forma de colocar tudo no e-mail pra ficar 
documentado, isso tanto internamente quanto pros nossos associados 
também, tudo documentado. (Entrevistado “C”) 
 
[...] agora é tudo e-mail, toda e qualquer informação que precise é cobrado, 
passado e-mail pra ter registro [...] (Entrevistado “B”) 
 

Ao observar os termos “tudo documentado” e “ter registro” nota-se que os 

funcionários possuem uma preocupação em relação ao registro das informações 

enviadas e recebidas e, desta forma, o e-mail é um canal de comunicação por eles 

utilizado que atende essas necessidades. Além de ser gratuito também é ágil, ou 

seja, informações são enviadas e recebidas com rapidez.  

Contudo, essa não pode ser considerada uma ferramenta de comunicação 

interna formal cem por cento eficiente devido ao fato de nem todos os funcionários 

possuírem acesso a este. 

 
[...] a maioria têm acesso ao e-mail, porém nós temos o pessoal dos 
serviços gerais e da entrega que eles ainda não tem acesso [...] nós 
precisamos que ao repassar essas informações pros departamentos [...] 
que eles também transmitam (Entrevistado “A”). 
 
[...] nem todos têm e-mail, quem não tem e-mail de alguma forma ele é 
comunicado, tem alguma pessoa responsável que vai até eles, porque eles 
colocam assim: avise os demais do seu setor que não tem e-mail, talvez 
isso, né, poderia ter uma melhora[...] pra aqueles casos que não tem e-mail 
ou que tem e-mail, muitas vezes, não dão retorno, não respondem dizendo 
que viu ou não, né (Entrevistado “B”) 
 
[...]as meninas da cozinha, elas não têm acesso à internet, ao computador, 
então as informações a gente sempre têm que estar passando pra elas. 
Mas as outras, ainda acho que funcionam por e-mail (Entrevistado “H”). 

 

Por meio dos fragmentos analisados percebe-se que as informações 

abordadas nos e-mails deveriam ser transmitidas aos funcionários que não se 

utilizam dessa ferramenta. A expressão “avise os demais do seu setor que não tem 

e-mail” é uma recomendação muito genérica, pois, não possui nominação de quem 

deve realizar esta tarefa e, na expressão “ainda acho que funcionam por e-mail” 

evidencia que os demais funcionários não possuem conhecimento se, de fato, a 

informação foi transmitida e/ou aconteceu. Ou seja, na perspectiva do emissor a 

mensagem foi enviada corretamente, entretanto, nem sempre a mesma chega até o 

receptor.  
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Nessa perspectiva, o fragmento abaixo demonstra uma pequena ocorrência, 

acontecida na organização, relacionada à (não) utilização do e-mail por todos os 

funcionários. 

 
[...] semana passada ou semana retrasada a gente mandou o planejamento 
e o orçamento pra todo mundo por e-mail, na reunião de segunda-feira eu 
perguntei se todos tinham conhecimento, se todos tinham recebido e o 
pessoal da entrega não tinha recebido [...] (Entrevistado “A”). 
 

Haja vista que na esfera administrativa os canais formais são representados 

também pelos correios eletrônicos (chamados também de e-mails) (MATOS, 2009), 

subentende-se que esta lacuna comunicativa gere um desconforto entre os 

funcionários podendo gerar, mesmo que indiretamente, problemas no 

relacionamento interpessoal devido à falta de disseminação informacional. Neste 

sentido, pode-se inferir que se faz necessário que todas as ferramentas de 

comunicação utilizadas sejam disponibilizadas a todos os funcionários 

independentemente de seu setor e/ ou nível hierárquico.  

Nesse sentido, os fragmentos que seguem deixam subentendidos pequenos 

descontentamentos dos entrevistados ao afirmarem que o e-mail, como canal de 

comunicação interna formal, não é a eles disponibilizada: 

 
Eu não tenho acesso ao e-mail [...] Daí as vezes eu pergunto pra eles que 
que está rolando, pergunto pros colegas (Entrevistado “F”) 
 
[...] a minha parte eu não uso e-mail mas as meninas lá usam... as 
informações que ficam pra minha parte tem uma menina que é responsável 
pra passar mas seria interessante ter e-mail (Entrevistado “D”). 

 

Ao afirmar que “as vezes pergunto pra eles que que está rolando” evidencia 

que nem sempre os responsáveis pela transmissão de informações aos funcionários 

que não possuem e-mail realizam a tarefa da disseminação, pois, se o funcionário 

que não possui a informação não for buscá-la, pode-se inferir que ela não chegará 

até ele.  

Ademais, essas atitudes consideradas rotineiras como “as informações que 

ficam pra minha parte tem uma menina que é responsável pra passar” favorecem o 

surgimento de uma rede de boatos também conhecida como rádio peão ou rádio 

corredor (KUNSCH, 2003). Cardoso (2009) afirma que os indivíduos possuem 

necessidade de se comunicar, porém, quando isso acontece de maneira 

desorganizada origina-se o espaço para as fofocas e ruídos.  
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Já o fragmento “seria interessante ter e-mail” mostra que o entrevistado tem 

interesse em utilizar um meio que não foi a ele disponibilizado. Ademais, se é 

necessário que um funcionário repasse as informações, que foram tratadas via e-

mail, aos funcionários que não possuem tal ferramenta, entende-se que as 

informações são necessárias ao desenvolvimento do trabalho de ambos. 

Sendo assim, pode-se afirmar que nem sempre as falhas de comunicação 

acontecem devido à falta de interesse dos funcionários mas, sim, da alta direção que 

não trata todos os funcionários com isonomia. E, além da melhor disseminação das 

informações, os funcionários também poderiam manter-se mais motivados devido ao 

fato de todos terem o acesso às mesmas informações e simultaneamente. 

As organizações devem gerar informações precisas a todos os seus 

componentes; nesse sentido, refere-se a um processo de relacionamento, visto que 

não existe vida coletiva nem vida individual sem comunicação. Para tanto, é 

fundamental conhecer o processo de comunicação organizacional (KUNSCH, 2009; 

CONDIT, 2006; HALL, 2004; WOLTON, 2004).  

Ademais, outra necessidade mencionada pelos entrevistados no tocante à 

comunicação organizacional formal interna foi identificada: o mural de informações.  

Por sua vez, os entrevistados afirmaram: 

 
Não só na parte tecnológica, por telefone, por e-mail, mas o pessoal, 
pessoalmente para que todo mundo esteja sabendo. Interessante um mural, 
uma coisa mais interna comunicando tal decisão, comunicando alguma 
coisa...aqui é muito somente ver e-mail... mas a gente não sabe se viu ou 
não, né? Não dão retorno, a gente não vê, será que não andou lendo e-
mail? (Entrevistado “B”) 
 
[...] nós temos que estar informando a cada um né. Podia estar ali, no 
quadrinho pra estar ali as informações, no mural, mas não está tendo. 
Porque daí cada um chegava e sabia o que estava acontecendo na Acig [...] 
tem que colocar no mural, que daí todo mundo fica informado[...] 
(Entrevistado “F”) 

 

Além do mural os enunciantes abordaram a necessidade de mais uma 

ferramenta de comunicação organizacional: a comunicação pessoal que, apesar de 

não ser uma ferramenta formal, faz parte do processo comunicacional interno (foco 

do estudo nesta dissertação).  

Assim, seguem os fragmentos contendo o relato dos entrevistados. 

 

[...] Não só por e-mail mas alguém comunicar ... não só através do papel 
mas alguém chegar e falar com a pessoa, pessoalmente (Entrevistado “B”). 
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[...] a comunicação pessoa a pessoa sabe, poderia melhorar bastante 
(Entrevistado “G”) 
 
[...] pela comunicação direta você tem um comprometimento maior da 
pessoa; apesar de nós termos esses registros em ata, por escrito [...] 
precisa do contato. Porque? Porque às vezes no e-mail ele fica algo muito 
frio, pessoalmente você consegue transmitir uma coisa que é muito simples, 
né? Porque às vezes a pessoa, ela lê um e-mail que ela pensa que é um 
bicho de sete cabeças e não é (Entrevistado “A”)? 

 

Desta forma, pode-se observar que os funcionários sentem a necessidade da 

adoção/utilização de ferramentas comunicacionais que facilitem a disseminação das 

informações na organização. Para Kunsch (2007) o ambiente organizacional, a partir 

da década de 1990, vem passando por uma nova dinâmica de processamento 

gerada pelo uso das novas tecnologias de informação e/ou de comunicação e, desta 

forma, a maneira de produzir e veicular as mensagens também passa por intensas 

transformações. 

Ainda conforme Kunsch (2003) uma comunicação interna participativa, por 

meio das ferramentas disponíveis, como murais, caixas de sugestões, boletins e 

intranet, envolverá o funcionário nos assuntos organizacionais e nos fatos que estão 

acontecendo no país e no mundo, pois, ele acompanhará de forma consciente a 

dinâmica da história ao exercer suas funções em parceria com a organização e em 

sintonia com a realidade social vigente.  

Evidencia-se que, apesar da tecnologia ser essencial no ambiente 

organizacional, as ferramentas consideradas “tradicionais”, como o mural, por 

exemplo, não deveriam ser inutilizadas para que a informação esteja disponível a 

todos os funcionários e em todos os canais destinados para acesso. 

Neste sentido, destaca-se a crescente preocupação com a possibilidade das 

organizações não mais se satisfazerem em produzir um veículo de comunicação 

apenas, pois, por meio de um processo de mudança da postura da comunicação 

interna nas organizações percebe-se uma maior ênfase na questão formativa, ou 

seja, na forma que os indivíduos, nos seus processos comunicacionais, constroem a 

realidade social e como esta experiência possibilita que as pessoas sentido em sua 

atuação dentro do negócio da organização (MARCHIORI, 2008c). 

Assim, a existência do processo de informação estratégica permite à 

organização estar fortalecida, passando o sistema existente a nutrir e sustentar o 

fluxo sistemático de credibilidade, sensibilidade, temporalidade e informação 
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relevante – nos diferentes fluxos e por meio de suas estruturas (MARCHIORI, 

2008c). 

 

4.3 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS NA ORGANIZAÇÃO POR MEIO 

DOS ASPECTOS OBSERVADOS 

 

Após a identificação do processo de comunicação desenvolvido na Acig, por 

meio dos fatores mais facilitadores e menos facilitadores, e da descrição dos fatores 

facilitadores e dificultadores no processo comunicacional interno existente este item 

aborda as contribuições teóricas e práticas na organização por meio dos aspectos 

observados. 

Ao comparar a análise dos dados da pesquisa aponta-se que os resultados 

trazidos pela pesquisa quantitativa, sobre a operacionalização do processo de 

comunicação organizacional interna na Acig, aponta que os elementos que mais 

facilitam a comunicação são os que compõem as variáveis dos agrupamentos 

“cooperação e objetivos organizacionais” e “integração”; ou seja, as questões dos 

grupos indicam que não há discordância com as afirmações e, assim, aspectos 

facilitadores podem estar atuando diretamente na comunicação. Já os 

agrupamentos “decisões” e “relacionamento interpessoal” indicam que pode haver 

possíveis problemas de relacionamento, identificados mais especificamente a partir 

das variáveis Q29 (Se um colega mostra um comportamento de maneira diferente 

eu trato-o da mesma maneira, pois, ele prefere assim) e Q23 (Nesta organização, os 

funcionários são convidados a participar das decisões). 

Desta forma, verifica-se que o processo de comunicação formal interno na 

Acig, de acordo com a pesquisa quantitativa, acontece de maneira satisfatória, pois 

os fatores possuem médias elevadas e; assim, identificaram-se apenas alguns 

pontos específicos de possíveis problemas, nas variáveis que possuem as médias 

baixas; por isso, possui alguns itens que poderiam ser aprimorados. Todavia, 

destaca-se que a amostra é pequena e que isto dificulta as análises quantitativas. 

Já, por meio da análise qualitativa, identificaram-se tanto fatores facilitadores 

quanto dificultadores no processo comunicacional interno existente. Assim, 

observou-se que este processo acontece de maneira insatisfatória, ou seja, possui 

itens que deveriam ser aprimorados e que foram identificados como fatores 

dificultadores. Tais fatores relacionam-se ao fato de que os respondentes afirmam 
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que nem todos os funcionários possuem acesso aos mesmos canais de 

comunicação interna (por exemplo, o e-mail) e/ou ao afirmarem estar descontentes 

com a não disponibilização destas ferramentas. Todavia, como fatores facilitadores 

do processo comunicacional formal interno, aponta-se os canais de comunicação 

disponibilizados pela Acig, tais como as reuniões semanais e registros formais em 

ata e e-mail que evidencia preocupação da organização em relação ao 

desenvolvimento do processo comunicacional. 

Neste sentido, ao adotar uma postura crítica sobre os fatores observados e/ou 

analisados, observa-se que a Acig acredita estar contribuindo à melhoria do 

processo comunicacional interno formal por disponibilizar ferramentas aos 

funcionários e, ainda, nota-se que a gerência visualiza as ferramentas disponíveis 

como adequadas ao desenvolvimento das atividades cotidianas na organização. No 

entanto, enquanto alguns funcionários estão satisfeitos outros mostram-se 

descontentes com algumas destas ferramentas. Assim, pode-se apontar que alguns 

funcionários podem estar encontrando possíveis problemas na utilização destas, ou 

ainda, subentende-se que fatores ligados ao relacionamento interpessoal podem 

dificultar o acesso às ferramentas, por isso, tais funcionários acreditam que elas não 

satisfaçam suas necessidades em sua totalidade. 

Conforme Marchiori (2008c) além da circulação das informações nos 

diferentes fluxos, cabe a cada indivíduo, na organização, a responsabilidade de 

construir relacionamentos. Desta forma, observa-se que é necessário que os 

funcionários se conscientizem sobre suas responsabilidades no contexto 

organizacional e, nesse sentido, deixem de somente evidenciar descontentamentos 

que acreditem ser ocasionados somente pela organização e, consequentemente, 

tornando o ambiente organizacional mais agradável. 

No que tange à perspectiva da comunicação interna, um novo olhar sobre as 

relações internas possibilita a criação e o desenvolvimento de ambientes 

organizacionais mais saudáveis, haja vista que a relação entre organização e 

comunicação amplia a visão da própria organização. Para tanto, é necessário 

considerar a diversidade, as diferenças culturais e outras questões que fazem parte 

do ambiente interno das organizações, pois, é a partir desse ambiente que uma 

organização se faz, se identifica e se torna viva (MARCHIORI, 2008c). 

Então, visualiza-se a comunicação sob uma perspectiva mais abrangente, na 

qual o individualismo intensificado perde o sentido, e almeja-se aprender com os 
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relacionamentos. Nesse sentido, é necessário mais que apenas o desenvolvimento 

de uma função, é preciso envolvimento, criatividade, oportunidade de aprendizagem 

e fundamentalmente produção de conhecimento (MARCHIORI, 2008c).  

Visto que as características organizacionais passam por sucessivas 

transformações e, consequentemente, as organizações sofrem pressões e 

influências do ambiente em que estão inseridas; devido à sua complexidade, as 

empresas, necessitam de novas formas de se organizar, por isso, precisam 

antecipar-se à dinâmica da história social, econômica e política. Desta forma, o 

ambiente, em constante evolução, é visualizado como fonte de recursos e o fato de 

que as escolhas organizacionais podem afetar os resultados evidencia a análise dos 

mecanismos que as organizações utilizam para resistirem a um ambiente 

constantemente mutável (KUNSCH, 2003; SCOTT, 2003). 

Assim sendo, a comunicação organizacional interna vem adotando uma nova 

dimensão estratégica nas organizações, modificando, paulatinamente, antigos 

limites. Visto que uma boa comunicação interna origina um efeito positivo sobre o 

ambiente organizacional, sobre os funcionários e a sua opinião sobre a empresa, 

tem-se como direcionamento que a comunicação interna deva estabelecer 

significado e ser geradora de novos contextos nos relacionamentos organizacionais 

(PAULO, 2012; MARCHIORI, 2010). 

Sob esta ótica, como contribuição prática, sugere-se que a Acig realize ações 

que estimulem a interação entre os funcionários como, por exemplo: atividades 

interdepartamentais em que os funcionários possam interagir com os outros colegas 

e também ficar informados sobre as atividades que são desenvolvidas pelos 

departamentos.  

Neste sentido, os desafios do ambiente levam necessariamente a estudos 

que possam não somente contribuir na construção da realidade interna de uma 

organização, mas principalmente a interpretá-la, com o objetivo de identificar as 

diferentes realidades e entender de que maneira cada discurso faz sentido para as 

pessoas que dele participam. Assim, em uma mesma organização, diferentes 

processos existem, interagem e reafirmam a existência de inúmeras realidades 

organizacionais (MARCHIORI, 2008c). 

Nessa perspectiva, as organizações necessitam observar seus funcionários e 

suas necessidades e, desta forma, adaptar seu ambiente organizacional. Assim, as 
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estruturas organizacionais, na prática, proporcionam a coordenação das atividades, 

a gestão das pessoas e o desempenho das organizações (KUNSCH, 2003).  

Consoante a isso, para Marchiori (2008a), a comunicação interna é uma 

ferramenta estratégica que instiga o diálogo entre lideranças e funcionários, 

oportuniza o compartilhamento de informações e promove a interação social ao agir 

no sentido de manter viva a identidade de uma organização. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação teve a pretensão de investigar o seguinte questionamento de 

pesquisa: Como ocorre o processo de comunicação organizacional formal interno na 

Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava? Consoante a isso o objetivo 

geral dessa dissertação foi compreender o processo de comunicação organizacional 

interna na Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava – Acig. 

Para tanto, delinearam-se três objetivos específicos: o primeiro deles foi 

identificar a operacionalização do processo de comunicação desenvolvido nesta 

organização. Para consecução deste objetivo aplicou-se questionários e a análise 

adotada foi a quantitativa. Por meio dos resultados encontrados, na abordagem 

quantitativa, conclui-se que o processo de comunicação interno na Acig acontece de 

maneira satisfatória, mas, possui alguns itens que deveriam ser aprimorados. 

Todavia, destaca-se que a amostra é pequena e que isto dificulta as análises 

quantitativas. Esperava-se que as variáveis se agrupassem em conjuntos que 

indicassem fatores facilitadores e dificultadores, o que não ocorreu, possivelmente 

porque a situação da Acig em geral é boa (facilitadores), com apenas pontos 

específicos de possíveis problemas (variáveis com médias baixas), e também pela 

restrição da amostra. 

Já o segundo objetivo específico visou descrever os fatores facilitadores e 

dificultadores no processo comunicacional interno existente. Tal verificação foi 

realizada por meio de pesquisa qualitativa, em que entrevistas semiestruturadas em 

profundidade foram aplicadas com a finalidade de triangular dados com a pesquisa 

quantitativa e, desta forma, realizar a comparação dos resultados encontrados. A 

pesquisa qualitativa apontou que o processo comunicacional interno existente  

acontece de maneira insatisfatória, ou seja, apesar de possuir fatores facilitadores, 

possui itens que deveriam ser aprimorados e que foram identificados como fatores 

dificultadores. 

Nesta etapa da pesquisa, os fatores facilitadores centraram-se nos canais de 

comunicação formal utilizados pela organização. Assim, destacaram-se as reuniões 

semanais (realizadas todas as segundas-feiras), a utilização do e-mail e da ata, 

como forma de registro informacional. Enquanto a gerência acredita que os canais 

empregados atendem às necessidades, alguns funcionários não se mostram 

contentes com as ferramentas de comunicação formal interna disponíveis. Assim, ao 



89 

 

observar as práticas de comunicação, adotadas pela organização, verificou-se que 

os cargos mais elevados no nível hierárquico, como gerência, por exemplo, afirmam 

que existem canais de comunicação formal utilizados e que atende às necessidades 

cotidianas. Os canais formais neste caso seriam as reuniões semanais e o e-mail. 

Contudo, ao observar os cargos técnicos e operacionais, alguns funcionários 

afirmam que não possuem acesso a estas ferramentas ou estão descontentes com a 

não utilização destas por eles. 

Ademais, os funcionários deixaram subentendido que, apesar de possuírem 

conhecimentos e de saberem da importância da utilização de tecnologia no dia a dia 

organizacional e do e-mail como ferramenta que permite agilidade na transmissão 

de informações, evidenciam a necessidade de utilização de outras formas de 

registros formais de informação. Nesse sentido, a utilização do mural com as 

informações inerentes seria fundamental, pois, alguns funcionários não trabalham 

diretamente em um computador por desenvolverem tarefas mais operacionais.  

Outro fator identificado foi a necessidade de um maior contato pessoal entre 

os funcionários. Esse contato visa estreitar os relacionamentos entre as pessoas ao 

tornar o ambiente de trabalho mais agradável. 

O terceiro e último objetivo específico foi interpretar os aspectos 

diagnosticados com contribuições teóricas e práticas na organização. Com base na 

literatura sobre o tema e observações coletadas em campo observou-se que as 

ferramentas de comunicação interna deveriam ser aprimoradas, visando a 

integração entre os setores/ departamentos e também a melhor disseminação de 

informações. 

Neste sentido, como contribuições práticas, por meio da revisão de literatura 

realizada e por meio dos dados coletados na pesquisa de campo, visto que alguns 

respondentes afirmaram não receber informações suficientes para desenvolver seu 

trabalho. observa-se que as ferramentas de comunicação interna deveriam ser  

disponibilizadas a todos os funcionários, pois, todos os níveis hierárquicos da 

empresa precisam ter acesso às mesmas ferramentas de comunicação interna: 

gerência, cargos técnicos e operacionais. 

Em suma, por meio dos resultados encontrados, conclui-se que o processo de 

comunicação formal interno na Acig acontece de maneira insatisfatória, ou seja, 

possui alguns itens que deveriam ser aprimorados, visto que alguns respondentes 

afirmam não possuírem acesso a determinadas ferramentas de comunicação 
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interna. Ademais, os resultados da pesquisa apontam que a correta utilização de 

ferramentas de comunicação interna formal são importantes, contudo, o uso não 

pode somente restringir-se à utilização de tecnologias, ou seja, o contato pessoal 

deve ser mantido. 

Desta forma, verificou-se que: 

 Todos os níveis hierárquicos e setores da empresa deveriam possuir 

acesso às mesmas ferramentas de comunicação formal interna para o bom 

desenvolvimento de suas atividades; 

 Seria interessante oportunizar a participação de todos os funcionários, 

sem exceção, das reuniões semanais, evitando a possível desmotivação e o 

surgimento da “rádio peão”; 

 Utilizar o mural com as informações atualizadas; 

 Além do mural, adotar a caixa de sugestões como ferramenta de 

comunicação formal interna, em que os funcionários pudessem deixar suas 

sugestões de melhorias e, ainda, informar o que está funcionando e o que poderia 

ser modificado. Acredita-se que a caixa de sugestões atue como um fator facilitador 

devido à possibilidade de, ao mesmo tempo, expressar a opinião e de manter o 

anonimato do indivíduo, pois, muitas vezes as pessoas sentem-se receosas em 

expor sua opinião; 

 Adotar a comunicação pessoal como facilitadora dos relacionamentos 

interpessoais; 

 Utilizar-se da intranet para disponibilizar arquivos eletronicamente. 

 Possibilitar aos funcionários que, periodicamente, realizem uma 

avaliação sobre aspectos que poderiam ser aprimorados no tocante aos processos 

de comunicação. Na sequência, que a Acig promovesse a avaliação pessoal de 

suas participações nas atividades organizacionais por meio de preenchimento de 

formulários padronizados, disponibilizados pela organização. Após o preenchimento 

do formulário, por todos os funcionários, de forma anônima, a Acig realizaria a 

apresentação dos resultados aos funcionários sobre a percepção destes em relação 

ao tema, visando, desta forma, promover a integração entre os setores e, ainda, a 

conscientização dos funcionários sobre o processo comunicacional existente e seus 

aspectos positivos e negativos, facilitando assim a melhoria constante da 

comunicação interna. 
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Neste sentido, as principais colaborações para a Acig foram as contribuições 

teóricas e práticas em seu processo comunicacional, visto que é por meio da 

comunicação interna que acontece o relacionamento contínuo, que se reflete 

diretamente em todas as empresas que necessitam dos serviços por ela oferecidos, 

ou seja, se a comunicação interna for falha, poderá haver um conflito durante a 

realização da tarefa, o que poderá se refletir no cliente final. 

No âmbito social a pesquisa permitiu maiores conhecimentos aos funcionários 

sobre a área comunicacional ao evidenciar a verificação da aplicabilidade dos 

conhecimentos teóricos, especificadamente, no que diz respeito à comunicação 

organizacional interna, visando acrescentar informações e contribuições a respeito 

do ambiente institucional observado. 

Como contribuição nos estudos de estratégia, como prática, é relevante 

conhecer o processo comunicacional interno da Acig e seu funcionamento. Como 

contribuição nos estudos relacionados à comunicação organizacional, adota-se 

como posicionamento e postura que a comunicação interna e seus estudos devem 

ser ampliados, discutidos e rediscutidos nas organizações, visando contribuir para o 

posicionamento estratégico da comunicação no espaço organizacional, por meio da 

melhoria do desempenho dos processos comunicacionais internos. 

Torna-se relevante destacar que esta pesquisa, como qualquer pesquisa, não 

teve a intenção de responder a todas as questões que surgem no que se refere à 

comunicação organizacional formal interna. Ressalta-se inclusive que os resultados 

apontados por ela necessitam de novas pesquisas para que os estudos sejam 

aprofundados. 

Como limitação deste estudo aponta-se o fato de ser contextualizada em 

âmbito municipal, trazendo resultado apenas no contexto no qual a Acig se situa. 

Como proposta para pesquisas futuras sugere-se identificar a percepção dos 

funcionários das associações comerciais do Estado do Paraná em relação ao 

processo comunicacional interno existente. Dessa forma, poderia ser realizado um 

estudo com base na teoria das redes interorganizacionais. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 
 

Prezado(a) Funcionário(a),  
 
Este questionário tem por objetivo obter os dados para elaboração de pesquisa junto 
ao Programa de Pós-Graduação em Administração, vinculado ao Mestrado 
Profissional em Administração da Universidade Estadual do Centro Oeste - 
UNICENTRO.  
Asseguramos o anonimato e a confidencialidade das informações prestadas. 
 
Agradecemos a sua valiosa colaboração! 
 
Caroline Monteiro     Prof.ª Dr.ª Juliane Sachser Angnes 
Mestranda       Orientadora da Dissertação  
 

 

Não é necessário identificar-se. 

 
PERFIL DO RESPONDENTE 

 
1. Qual a sua idade? 
_________________ 
 
2. Estado Civil 
(   ) Solteiro (a) 
(   ) Casado (a) 
(   ) Viúvo (a) 
(   ) União Estável 
 
3. Gênero 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
4. Qual a sua formação? 
(   ) Ensino fundamental 
(   ) Ensino médio 
(   ) Ensino superior 
(   ) Pós graduação  
(   ) Outro. Indique: __________ 
 
5. Qual é o seu tempo de trabalho nesta instituição? 
_________________ 
 
Por favor, para cada frase, assinale sua opinião colocando um X, na opção que 
melhor expressa sua opinião (escolha apenas uma alternativa): 
1 = Discordo totalmente;  
2 = Discordo em grande parte;  
3 = Discordo em partes;  
4 = Nem concordo, nem discordo;  
5 = Concordo em partes; 
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6 = Concordo em grande parte;  
7 = Concordo totalmente 
 

Considerando uma escala onde 1 é Discordo 
Totalmente e 7 é Concordo Totalmente, indique a sua 

percepção em relação à comunicação interna 
existentes na organização em que atua.. D
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1. A organização permite a comunicação entre ela e os 
funcionários. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Eu concordo com as práticas de comunicação com 
ofuncionário, adotadas pela minha organização.  1 2 3 4 5 6 7 

3. Eu acredito nos valores e objetivos desta organização. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Nesta organização a comunicação é vista como 
importante para o bom funcionamento do negócio.  1 2 3 4 5 6 7 

5. Eu sempre me esforço para que a organização atinja 
seus objetivos. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Existem canais que permitem a comunicação com os 
funcionários de todos os níveis. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Eu gostaria de trabalhar nesta organização por muitos 
anos. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Eu sinto que sou incentivado(a) a conhecer todo o 
negócio desta organização. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Esta organização valoriza os bons princípios 1 2 3 4 5 6 7 

10. Eu não recebo informações de outros 
setores/departamentos da organização 1 2 3 4 5 6 7 

11. Eu gosto de pertencer a esta organização porque sou 
escutado e sempre recebo feedback. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Eu tenho oportunidades de participar das decisões. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Eu tenho, nesta organização, oportunidades de me 
comunicar com a alta direção 1 2 3 4 5 6 7 

14. Conversando com os amigos, eu sempre me refiro a 
minha organização como uma grande instituição para a 
qual eu me orgulho em trabalhar. 1 2 3 4 5 6 7 

15.Nunca tenho clareza sobre quais são as minhas 
responsabilidades no trabalho.  1 2 3 4 5 6 7 

16. Eu sou muito envolvido pessoalmente com o meu 
trabalho atual porque a organização me comunica tudo a 
respeito do seu negócio. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Nesta organização existem mecanismos que me 
permitem falar com meus superiores diretos, indiretos e 
colegas. 1 2 3 4 5 6 7 

18. Sempre tenho oportunidade de participar de decisões 
que afetam o meu trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

19. As minhas responsabilidades são comunicadas pela 
minha chefia imediata. 1 2 3 4 5 6 7 

20. Frequentemente sou informado (a) sobre o que se 
passa dentro da organização. 1 2 3 4 5 6 7 

21. Eu tenho tido oportunidades de participar de reuniões 
e/ou encontros especiais, onde exponho a minha opinião 1 2 3 4 5 6 7 

22 . O processo de comunicação nesta organização 
promove a integração entre os diferentes 
setores/departamentos. 1 2 3 4 5 6 7 

23 Nesta organização, os funcionários são convidados a 
participar das decisões. 1 2 3 4 5 6 7 
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24. O processo de comunicação interna na empresa é 
satisfatório. 1 2 3 4 5 6 7 

25. A cooperação é fundamental para o bom desempenho 
das atividades na organização. 1 2 3 4 5 6 7 

26. As divergências pessoais não atrapalham o 
desenvolvimento do trabalho dos colaboradores 1 2 3 4 5 6 7 

27. Eu possuo desagrados em relação a outros membros 
da organização 1 2 3 4 5 6 7 

28. Se um colega mostra sempre estar irritado comigo eu 
converso com ele a respeito do assunto. 1 2 3 4 5 6 7 

29. Se um colega mostra comportamento de uma maneira 
diferente eu trato-o da mesma maneira, pois, ele prefere 
assim. 1 2 3 4 5 6 7 

30. Os problemas interpessoais que tenho com os colegas 
são raros. 1 2 3 4 5 6 7 

31. O meu relacionamento com os colegas é bastante 
difícil  1 2 3 4 5 6 7 

32. Frequentemente tenho problemas que dizem respeito 
ao relacionamento com os colegas.  1 2 3 4 5 6 7 

33. Nunca tive problemas de relacionamento interpessoal 
com os colegas. 1 2 3 4 5 6 7 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
I- Bloco Comunicação Geral 
 
1. Para você, o que é comunicação? 
2. Para você, qual é o papel da comunicação nas empresas? 
 
 
II- Bloco Comunicação Interna 
 
1. Se você tivesse que definir a comunicação interna da Acig em poucas 
palavras, como seria essa definição? 
2. Você afirmaria que o papel da comunicação na Acig é entendido por todos?  
3. E na disseminação de informações dentro da empresa, qual a sua avaliação 
da comunicação interna? 
4. As informações recebidas, atualmente, são suficientes para a execução de 
suas tarefas? 
5. Você já observou que, em alguma situação, alguma tarefa deixou de ser 
realizada corretamente devido à falta de comunicação? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado(a) Funcionário(a),  

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa A comunicação 

organizacional interna na perspectiva da visão interpretacionista: um estudo de caso 

na Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava, sob a responsabilidade de 

Caroline Monteiro, que irá analisar como ocorre o processo de comunicação 

organizacional interna na Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava – 

Acig.  

 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você irá fazer 

parte deste estudo por meio do fornecimento de entrevistas em que você deverá 

responder questões referentes à comunicação organizacional interna. Lembramos 

que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer participar, e 

pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado a(as) entrevista(as) 

sem nenhum prejuízo para você.  

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: No roteiro de entrevista utilizado, para realização 

da pesquisa, o colaborador poderá sentir-se constrangido perante as questões. A 

pesquisa apresenta um risco mínimo, que será reduzido com o cancelamento da 

pesquisa. Se precisar de tratamento por se sentir prejudicado por causa da pesquisa 

ou sofrer algum dano decorrente da pesquisa, o pesquisador se responsabilizará 

pela assistência integral, imediata e gratuita na Unidade de Pronto Atendimento 

Municipal para atendimento especializado.  

 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de trazer 

maior conhecimento sobre o tema, descobrindo quais são as barreiras que dificultam 

o processo de comunicação em uma empresa além de propiciar a minimização dos 

problemas que possam afetar o trabalho, a vida social e familiar destes 

colaboradores.  

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou 

que sejam conseguidas pelo instrumento de pesquisa serão utilizadas somente para 
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esta pesquisa. Seus(suas) respostas, dados pessoais, ficarão em segredo e o seu 

nome não aparecerá em lugar nenhum das entrevistas gravadas nem quando os 

resultados forem apresentados.  

 

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 

responsável e/ou o Comitê de Ética em Pesquisa da Unicentro.  

Nome do pesquisador responsável: Caroline Monteiro 

Endereço: Rua Padre Salvatore Renna, 875 - Santa Cruz 

Telefone para contato: (42) 3621-1015  

Horário de atendimento: das 13 às 17h, de segunda a sexta feira.  

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Unicentro – Comep.  

Endereço: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Vila Carli  

Telefone: (42) 3629-8177  

 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da 

pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.  

 

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido 

que se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.  

 

================================================================

= 

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a) 

___________________________________________________________ 

________, portador(a) da cédula de identidade __________________, declara que, 

após leitura minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer 

dúvidas que foram devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços 

e procedimentos aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a 
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respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

em participar voluntariamente desta pesquisa.  

 

E, por estar de acordo, assim o presente termo.  

 

Guarapuava, ______ de ____________________ de ______.  

 

 

Assinatura do Participante 

 

 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE D – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DA PESQUISA  
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APÊNDICE E – PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


