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RESUMO 

  

A efetividade nos processos comunicacionais é uma necessidade dos novos tempos, 

atinge diversas áreas da sociedade e está presente no cotidiano de cada indivíduo. Qualquer 

instituição, inclusive as públicas, que não priorize a comunicação tende a retroagir em sua 

produtividade. Assim, uma política de comunicação alinhada aos objetivos estratégicos é de 

suma importância para o bom desenvolvimento da comunicação organizacional, 

principalmente no que se refere ao fluxo de informações institucionais e no posicionamento 

da empresa frente ao mercado em que atua. Com 180 anos de história na educação pública 

brasileira e há 6 anos equiparado aos institutos federais de educação profissional, científica e 

tecnológica, o Colégio Pedro II instituiu sua primeira política de comunicação, contendo 

orientações e normativas para o direcionamento das atividades nessa área. Através de uma 

análise da percepção que áreas estratégicas da instituição têm da comunicação como 

ferramenta de gestão, o presente estudo propôs diretrizes para o efetivo alinhamento da 

política de comunicação à gestão estratégica organizacional do CPII. O método de pesquisa 

adotado foi o estudo de caso único com abordagem descritiva e propositiva. Os dados foram 

coletados a partir de análise documental e entrevistas semiestruturadas. Os resultados obtidos 

na pesquisa apontam que ainda falta na instituição a adequada assimilação do que é a 

comunicação organizacional e para quais intenções ela atua. Embora o colégio atualmente 

concentre esforços na área de comunicação, na prática, o entendimento dos servidores acerca 

dessas atividades ainda é bastante confuso e disperso. A visão que gestores, adjuntos de 

direção, chefes de seção, coordenadores e assessores funcionais têm da comunicação se 

assemelha em alguns pontos e diverge em outros. Servidores gerenciais percebem a 

comunicação como estratégica e funcional para estabelecer o equilíbrio informacional e de 

imagem da instituição. Já os servidores mais operacionais apontam falhas nas práticas 

comunicacionais, divergindo quanto a entendimentos e aplicabilidade. 

 

Palavras-chave: Política de Comunicação, Comunicação Organizacional, Planejamento 

Estratégico e Rede Federal de Ensino. 
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ABSTRACT 

   

Effectiveness in communicational processes is a necessity of the new times, reaches several 

areas of society and is present in the daily life of everyone. Any institution, including public 

ones, that does not prioritize communication tends to retroact into its productivity. Thus, a 

communication policy aligned with the strategic objectives is of paramount importance for the 

proper development of organizational communication, especially about the flow of 

institutional information and the positioning of the company in front of the market in which it 

operates. With 180 years of history in Brazilian public education and for 6 years, it has been 

assimilated to the federal institutes of professional, scientific and technological education, 

Colégio Pedro II instituted its first communication policy, containing guidelines and 

regulations for directing activities in this area. Through an analysis of the perception that 

strategic areas of the institution have of communication as a management tool, the present 

study proposed guidelines for the effective alignment of communication policy with the 

organizational strategic management of the CPII. The research method adopted was the single 

case study with a descriptive and propositive approach. Data were collected from documental 

analysis and semi-structured interviews. The results obtained in the research indicate that the 

institution still lacks the adequate assimilation of what organizational communication is and 

for what intentions it acts. Although CPII currently focuses its efforts in communication, in 

practice, the understanding of the servants about these activities is still rather confusing and 

scattered. The view that managers, deputy directors, section heads, coordinators and 

functional advisors have of the communication resembles in some points and diverges in 

others. Management servers perceive communication as strategic and functional to establish 

the informational and image equilibrium of the institution. On the other hand, the most 

operational servers point to failures in communicational practices, differing in understanding 

and applicability. 

  

Keywords: Communication Policy, Organizational Communication, Strategic Planning and 

Federal Education Network. 
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I INTRODUÇÃO   

 

A comunicação é uma ação que viabiliza a troca de mensagens entre as pessoas, 

desenvolvendo desde cedo a necessidade de interlocução para inserção nas relações sociais e 

dentro das organizações. No ambiente corporativo, a comunicação assume o papel de ampliar 

as possibilidades dos dados da empresa, formatando-os nas mais diversas formas, para 

adequarem-se aos diversos públicos. A comunicação não se prende a um objetivo, mas ao 

processo do planejamento organizacional como um todo.  

Cardoso (2006) indica que a comunicação serve de suporte para um modelo de gestão 

estruturado e capaz de levar a empresa a enfrentar desafios maiores em uma sociedade mais 

exigente. Portanto, a comunicação deve ser percebida como área estratégica à gestão e, como 

tal, necessita de políticas que, alinhadas ao processo global corporativo, auxilie na consecução 

dos objetivos organizacionais. 

Assim, para o objeto de estudo desta pesquisa, o Colégio Pedro II (CPII), tradicional 

instituição de ensino público federal, localizada no estado do Rio de Janeiro e especializada 

na oferta de educação básica, torna-se necessária a consolidação de uma comunicação 

estruturada para o auxílio nos processos de gestão organizacionais.  

O presente estudo propôs diretrizes para o efetivo alinhamento da política de 

comunicação à gestão estratégica organizacional do CPII, através de uma análise da 

percepção que áreas estratégicas da instituição têm da comunicação como ferramenta de 

gestão, de como os processos comunicacionais se comportam e se, efetivamente, atuam em 

prol da consecução dos objetivos estratégicos.   

Neste trabalho, discute-se também a importância da comunicação organizacional como 

instrumento gerencial, que promove e mantém a imagem institucional, facilita os fluxos 

informacionais, aumenta o desempenho e motivação individual e aproxima as empresas dos 

seus públicos de interesse, colaborando para a diferenciação mercadológica. 

 

  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A palavra comunicação significa “tornar algo comum”, “partilhar”, “transmitir”, 

conceitos esses que adquiriram uma amplitude de possibilidades nas últimas décadas. A 

comunicação de massa possibilitou uma integração mais direcionada, mas foi com o advento 

da internet que as fronteiras foram derrubadas. As inovações tecnológicas permitiram que a 
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comunicação entre os seres humanos alcançasse dimensões inimagináveis, transformando 

hábitos, estabelecendo novas correlações e dando voz a segmentos sociais que, até então, 

detinham pouca ou nenhuma visibilidade pública (MARTINS, 2016, p. 9). 

Nesse mundo atual, onde as mudanças são rápidas e constantes, a comunicação 

também auxilia e altera as relações entre sociedades e seus mercados de consumo; entre 

organizações e seus stakeholders
1
. Assim, não basta somente informar. A comunicação deve 

ser pensada e planejada, com seus processos e instrumentos profissionalizados, para 

consolidar seu papel estratégico neste novo cenário (IFES, 2016, p.17). 

Profissionalizar a comunicação tornou-se fundamental. A comunicação não pode mais 

ser vista como ponto final de um processo, segundo Jorge Duarte (2007)
2
. Ela deve ser uma 

atividade estratégica e, portanto, estar inserida desde a concepção dos projetos até sua 

execução (PARANÁ, 2011, p. 9). 

A comunicação praticada pelas organizações, a chamada Comunicação Organizacional 

(CO), deve conter ações envolventes e simultâneas, integradoras e dinâmicas, apresentando 

contínua mudança e evolução, de forma que uma instituição de ensino ou uma organização de 

qualquer natureza possa dela se utilizar em busca de um objetivo (SILVA, 2013). Ela 

consolida-se também como importante mecanismo fortalecedor da transparência e imagem 

institucional. 

Segundo Batista (2007), diante da importância da comunicação organizacional, a 

informação assume um papel estratégico, impulsionando a aprendizagem e ampliando a 

competitividade das organizações. O autor ainda ressalta que, nas organizações públicas, esse 

papel é essencial e decisivo na conclusão de ações, reestruturações administrativas e na 

melhoria na prestação de serviços.  

Para Duarte (2012), a comunicação realizada em organizações públicas, a 

Comunicação Pública
3
, diz respeito a temas de interesse coletivo, direta ou indiretamente 

ligados a órgãos governamentais. Assim, o objetivo principal da comunicação em instituições 

públicas é, segundo o autor, focar em assuntos de interesse dos cidadãos em detrimento das 

vontades individuais dos governantes ou da obtenção de lucro. Contudo, “não cabe à 

administração pública apenas informar: esta é a etapa inicial de um processo muito mais 

                                                           
1
 Uma pessoa ou um grupo, que legitima as ações de uma organização e que tem um papel direto ou indireto na 

gestão e resultados dessa mesma organização; públicos de interesse; público-alvo. 
2
 Jornalista, relações públicas, doutor em comunicação, pesquisador e gerente adjunto da Secretaria de 

Inteligência e Relações Estratégicas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
3
 Maiores informações acerca da Comunicação Pública e sua aplicabilidade na Rede Federal no capítulo III, 

subseção 3.2, página 50.    
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amplo, que deve converter-se em Comunicação, no sentido da interação e do diálogo com o 

cidadão e com os colaboradores envolvidos no processo” (STRELOW, 2015).  

Observa-se então que a adoção de uma comunicação organizacional estruturada, 

também por empresas do primeiro setor, que praticam a comunicação pública, é fundamental 

para a busca de instituições sustentáveis e em condições de atender a públicos mais interativos 

e mais conhecedores dos seus direitos. De acordo com Don Tapscott e David Ticoll (2005) a 

era da transparência está revolucionando o mundo dos negócios, o que também se aplica 

fortemente nos órgãos públicos. Os autores acrescentam que a comunicação em ambientes 

corporativos públicos busca aumentar a interação entre as partes que compõem o processo 

comunicacional, esclarecer ações governamentais, melhorar a opinião da sociedade para com 

os serviços oferecidos e dar transparência nas ações da instituição. 

A Constituição Federal Brasileira também assegura o direito a todo cidadão de receber 

das instituições públicas informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo. Esse 

direito constitucional foi regulamentado por meio da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011 – conhecida como Lei de Acesso à Informação -, fortalecendo, nos órgãos da 

administração pública, a cultura da comunicação e da transparência organizacional. 

 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 

lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 1988, Art.ª 

5, inciso XXXIII). 

 

A comunicação, na administração pública, igualmente auxilia no desenvolvimento 

estratégico da instituição, facilitando a compreensão acerca da missão, da visão e dos valores, 

objetivos e planos da empresa e contribuindo para que os mesmos sejam aceitos e cumpridos 

(IFCE, 2017). A comunicação é muito mais do que um simples instrumento de divulgação de 

atividades ou serviços, ela tornou-se poderosa ferramenta para que as organizações públicas 

mantenham e desenvolvam uma maior interação com a sociedade (SILVA, 2006). 

Strelow (2015) reforça que as ações de comunicação nos órgãos públicos, tal como em 

empresas privadas, devem se nortear pelos planos e objetivos traçados no Planejamento 

Estratégico (PE) da instituição, sendo capaz de não apenas atender às demandas da população 

por informações transparentes, mas também atuar estrategicamente na busca de promover 

positivamente a instituição.  

A Política de Comunicação (PC) é o instrumento da comunicação organizacional que, 

alinhado ao planejamento estratégico da instituição, define objetivos, diretrizes, normas e 
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estruturas, com a finalidade de orientar e desenvolver ações, estratégias e produtos da área de 

comunicação de uma organização (SILVEIRA, 2012). É através da estruturação de uma PC 

que a instituição fundamenta seus conceitos e propostas de atuação de acordo com os 

objetivos traçados no planejamento estratégico.   

Para Kunsch (2003, p. 273), uma política global de comunicação é algo fundamental, 

que deve direcionar toda a comunicação da organização. Bueno (2009, p. 38) destaca que a 

comunicação aplicada com inteligência começa com um bom planejamento, o que caracteriza 

que a comunicação deve resultar de uma política de comunicação bem estruturada, servindo 

de instrumento de gestão para ações e estratégias. 

Uma política de comunicação funda-se, especialmente, em alguns 

pressupostos básicos, como o vínculo obrigatório entre comunicação e 

processo de gestão, entre comunicação e cultura organizacional, a existência 

de uma estrutura profissionalizada de comunicação e de recursos (humanos, 

financeiros, tecnológicos e outros) para sua implementação e a vontade 

política para colocá-la em prática e exigir seu cumprimento. (BUENO, 2009, 

p.311). 

  

Dessa forma, a elaboração e o fortalecimento de uma política de comunicação 

justifica-se pelo entendimento que a comunicação deve ser percebida como área estratégica à 

gestão organizacional em qualquer empresa e que, como tal, necessita de um planejamento de 

ações que, alinhado ao processo global de gestão, auxilie na consecução dos objetivos 

organizacionais.  

 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Com 180 anos de história na educação pública brasileira e há 6 anos equiparado aos 

institutos federais de educação profissional, científica e tecnológica (IFES), o Colégio Pedro 

II vem passando por profundas mudanças em sua gestão, buscando a modernização dos 

processos internos e a intensificação da interação com a sociedade. É um momento histórico 

único, tanto interna quanto externamente.  

No âmbito interno, o planejamento estratégico, elaborado pela consultoria da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), para o período de 2015 a 2018, demanda estratégias 

eficazes de comunicação. Os servidores do CPII, por sua vez, exigem ser melhor informados 

sobre o que acontece na instituição e almejam ter sua atuação reconhecida e divulgada. A 

pesquisa qualitativa sobre a administração e organização do CPII, promovida pela FGV, em 
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2014, mostrou que o público interno sentia falta de mecanismos de comunicação mais 

direcionados e de outros canais de integração entre membros da administração e servidores.  

No panorama externo, cresce a demanda da população por informações mais 

segmentadas e objetivas. As formas de comunicação na sociedade começam a mudar. Os 

meios tradicionais de comunicação dão lugar a um mundo de possibilidades comunicacionais 

que as novas mídias sociais proporcionam. 

Neste cenário, diante da necessidade de promover comunicação de qualidade para com 

seus públicos, recentemente, o CPII deu maior visibilidade ao setor de Comunicação Social, 

possibilitando, inclusive, a elaboração da primeira PC da autarquia, que contém diretrizes e 

normativas para o direcionamento das atividades nessa área.  

No setor público, a falta de diretrizes governamentais, a escassez de recursos 

financeiros bem como a cultura organizacional podem influenciar negativamente na 

percepção das instituições em relação à importância da comunicação organizacional, muitas 

vezes subutilizando-a. Assim, percebemos a necessidade de fomentar mudanças de 

paradigmas para a relevância deste tema.  

 

 

1.3 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 A questão principal desta dissertação é: Como potencializar a política de comunicação 

na gestão estratégica do Colégio Pedro II? 

 A questão principal remete a indagações secundárias, tais como:  

-  Quais os eixos de atuação da política de comunicação e do planejamento estratégico 

do CPII? 

-  Como a política de comunicação foi incorporada pelas áreas estratégicas do CPII? 

   

 

1.4 OBJETIVO 

Diante da problemática exposta, formulou-se os objetivos geral e específicos, que 

visam a auxiliar na resolução do problema. 
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1.4.1 Objetivo Geral 

Propor diretrizes para potencializar o alinhamento da política de comunicação à gestão 

estratégica do Colégio Pedro II. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Os objetivos específicos constituem-se em: 

- Verificar, junto a áreas estratégicas da instituição, como a política de comunicação 

tem sido utilizada na gestão; 

- Identificar os eixos de atuação da política de comunicação do CPII; 

- Sinalizar possíveis lacunas encontradas na gestão da comunicação institucional do 

Colégio Pedro II. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando o papel chave que a comunicação desempenha atualmente nas 

organizações, a PC deve ser percebida como a grande gestora das práticas de comunicação 

organizacional, norteando todo o fluxo de produção de informação institucional e alinhando 

os stakeholders aos objetivos e estratégias estabelecidos.  

A comunicação atuando estrategicamente dá transparência às ações da empresa, 

agrega valor institucional, integra grupos e pessoas e consegue mensurar resultados com os 

diferentes públicos – mercado, opinião pública e sociedade – (GENELOT, 2001). 

É nessa perspectiva que se justifica o objetivo da presente pesquisa que busca propor 

diretrizes para o efetivo alinhamento da política de comunicação à gestão estratégica 

organizacional do CPII, através de uma análise da percepção que áreas estratégicas da 

instituição têm da comunicação como ferramenta de gestão. Objetiva-se também que essa 

pesquisa possa contribuir no sentido de melhorar as ações existentes, aprimorar o 

conhecimento sobre sua execução e contribuir para seu planejamento futuro.   

Adicionalmente, o interesse pelo tema reside no fato de a pesquisadora estar 

trabalhando na Assessoria de Comunicação do Colégio Pedro II e perceber a necessidade de 

ações que visam aprimorar os processos comunicacionais.  
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Após o capítulo introdutório, para responder à questão da pesquisa, este trabalho 

apresenta mais sete capítulos. No segundo capítulo é contextualizado o referencial teórico, 

contemplando conceitos e estudos acerca do planejamento estratégico e da comunicação 

organizacional. Na sequência, como desenvolvimento do capítulo três, é apresentado um 

panorama da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, destacando 

sua abrangência, representatividade e características da comunicação pública. Em seguida, no 

capítulo quatro, é exposta a metodologia da pesquisa. No capítulo cinco, é apresentada uma 

caracterização da instituição estudada, com aportes documentais fazendo um traçado 

histórico-funcional. Logo após, o capítulo seis exibe a análise dos dados extraídos das 

entrevistas e, dando prosseguimento, o capítulo sete indica as diretrizes para o aprimoramento 

da comunicação na instituição. Por fim, o capítulo oito finaliza o trabalho com as 

considerações finais.  
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II REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente capítulo tem por finalidade resgatar na literatura estudos e conceitos 

relacionados ao tema abordado, e está dividido em duas subseções. Inicialmente, a primeira 

subseção trata do Planejamento Estratégico, apresentando conceitos de planejamento e sua 

funcionalidade organizacional e abordando o papel do planejamento estratégico como 

ferramenta de gestão. A segunda destina-se a uma discussão a respeito da Comunicação 

Organizacional, discorrendo sobre o processo de comunicação e seus elementos, sua 

importância nas organizações e seu papel estratégico, incluindo a política de comunicação e 

seu caráter orientador dos processos comunicacionais.  

 

 

2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 O planejamento estratégico deve ser compreendido como atividade essencial não 

apenas no âmbito gerencial, mas também por todos os funcionários de uma instituição, seja 

ela pública ou privada. Essa seção foi dividida em duas partes a fim de apresentar, 

primeiramente, o conceito de planejamento e sua aplicação na rotina organizacional, e, em 

seguida, retomar na literatura o conceito de planejamento com foco na estratégia.  

 

 

2.2.1 Planejamento: conceitos e funcionalidade organizacional 

 

Planejamento, no meio corporativo, retrata o desenvolvimento de um programa que 

vise o alcance de objetivos e metas organizacionais, contendo um plano de ação, decisões a 

serem tomadas e o período que cada etapa será realizada (TERENCE, 2002). Um 

planejamento organizacional pode ser instituído por inúmeras razões, desde o aumento de 

participação do market share
4
 à elaboração de uma nova rotina administrativa.  

Na opinião de Lacombe e Heilborn (2003) “O planejamento é um processo 

administrativo que visa determinar a direção a ser seguida para alcançar um resultado 

                                                           
4
 Fatia mercadológica; Quota de mercado controlada pela empresa. 
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desejado [...]”. Segundo Megginson et al. (1986), o planejamento proporciona a sustentação 

para a execução da ação, dando a possibilidade de a empresa prever e prepara-se para 

mudanças que poderiam afetar os objetivos organizacionais. Já para Chiavenato (2010), “o 

planejamento é a primeira das funções administrativas e é a que determina antecipadamente 

quais são os objetivos a serem atingidos e como alcançá-los”. Teixeira (2017) conclui que, 

apesar da importância do processo de planejamento, o “pensar a organização de forma 

holística, realizar mudanças, traçar metas e objetivos e executá-los, tem sido um desafio das 

organizações [...]”. 

Oliveira (2009) reafirma a importância do planejamento quando indica que ele serve 

para guiar o que será realizado dentro de um período futuro, buscando minimizar a inércia 

própria dos processos decisórios. Ansoff et al. (1981) complementam que, em um ambiente 

onde os cenários mudam rapidamente, desenvolver um bom planejamento torna-se essencial, 

pois o tempo não espera e as deficiências do método de tentativa-e-erro não são mais 

aceitáveis.  

Para Kotler e Armstrong (1993), a elaboração de um planejamento só promove 

benefícios às organizações. Os pesquisadores garantem que um bom planejamento encoraja as 

empresas a pensar sistematicamente no futuro, obriga que elas definam melhor seus objetivos 

e políticas, promove a ampliação de recursos necessários, proporciona padrões de 

desempenho mais fáceis de controlar e facilita a adoção de ações corretivas caso os resultados 

não sejam satisfatórios.  

De acordo com Serra, Torres e Torres (2004), “o planejamento pode ser classificado 

segundo sua amplitude no tempo e na organização da empresa, como de curto ou de longo 

prazo, ou seja, estratégico, tático e operacional”. Essa classificação do planejamento ajuda a 

definir o escopo da organização pois permite equilibrar o envolvimento e o direcionamento 

das ações.   

A Figura 1 exemplifica a classificação do planejamento nas organizações e suas 

características. 
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Figura 1: Classificação do Planejamento 

Fonte: BATEMAN, 1998 

 

De acordo com Bateman (1998), o nível estratégico do planejamento compreende o 

alto escalão da organização, com executivos responsáveis pela definição dos objetivos globais 

e tomada de decisões a longo prazo na empresa. Já o nível tático é utilizado para traduzir os 

objetivos e as estratégias da alta diretoria em metas e atividades departamentais. Enquanto 

que no nível operacional, o foco é trabalhar sistematicamente junto ao grupo responsável pela 

produção final da empresa, implementando os planos específicos definidos no planejamento 

tático (BATEMAN, 1998). 

O planejamento proporciona à empresa uma análise sistêmica das situações, 

facilitando as tomadas de decisões e aumentando as possibilidades de êxito em suas ações. 

Permite organizar, planejar e fazer um cronograma de todas as atividades que serão realizadas 

em curto, médio e longo prazo, o que possibilita uma melhor gestão financeira, administrativa 

e, também, operacional. Assim, estabelecer um planejamento é pensar antecipadamente o que 

será executado, a forma como será feito, quando acontecerá e o que se espera como resultados 

positivos da ação, com estabelecimento de prazos, avaliações periódicas, insumos e 

tecnologias a serem utilizados e a mão de obra apropriada para o bom andamento das 

atividades. 
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2.2.2 Planejamento estratégico: ferramenta de gestão 

 

 A origem da palavra estratégia, utilizada atualmente, segundo Mintzberg et al. (2003), 

vem da sua conotação bélica antepassada, e seu uso, gradualmente, adaptou-se aos critérios 

administrativos e organizacionais. Para esses pensadores, a utilização desse conceito bélico no 

ambiente organizacional possibilitou às empresas pensarem suas ações de forma mais 

programada e sistematizada.  

Bueno (2005) resume a estratégia como a forma de definir e aplicar recursos com o 

fim de atingir objetivos previamente estabelecidos. Já Drucker (1997, p. 47) afirma que a 

estratégia para a empresa é “quando ela traça objetivos e metas, e busca alcançá-los, ela tem 

claramente definido porque existe, o que e como faz, e onde quer chegar”. Para Porter (2004), 

a implementação de uma estratégia competitiva deve ser a essência do negócio, indicando 

como a empresa se posicionará frente à concorrência. O pesquisador relaciona a estratégia a 

um conjunto de atividades que resultam em produção de vantagem competitiva, o que implica 

no estabelecimento de um posicionamento estratégico, formatando um mercado onde 

empresas atuam com atividades semelhantes, mas de maneiras diferentes. 

Prahalad e Hamel (2004) fundamentam sua visão da estratégia como o reconhecimento 

do papel das lideranças organizacionais, suas competências essenciais frente aos concorrentes 

e ao mercado, estabelecendo e direcionando as ações futuras no próprio presente, sem 

menosprezar ou extrapolar o passado. Segundo os autores, as competências essenciais 

caracterizam um portfólio que pode prever riscos e oportunidades de mercado, que buscam 

inovações e novas formas de gestão. 

 

O crescimento do porte das organizações e o incremento da sua 

complexidade estrutural, associados à aceleração do ritmo das mudanças 

ambientais, têm exigido das organizações uma maior capacidade de formular 

e implementar estratégias que possibilitem superar os crescentes desafios de 

mercado e atingir os seus objetivos, tanto de curto como de médio e longo 

prazos (CAMARGOS; DIAS, 2003).  
 

Meirelles (1995) completa que a velocidade na qual as mudanças acontecem no 

ambiente mercadológico pode estar associada a inúmeros fatores, como o avanço da 

tecnologia, a globalização, a reengenharia organizacional, alterações demográficas e 

mudanças no hábito de consumo. Todos esses fatores relacionados têm exigido mudanças nas 

estratégias das organizações, forçando-as a adaptações e inovações contínuas.  
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De acordo com Müller (2003), o decorrer da história demonstra que a competitividade 

empresarial sempre foi condicionada por questões econômicas, políticas, socioculturais, de 

infraestrutura, de disponibilidade de recursos naturais, de recursos humanos, competências 

internas, relações de trabalho, tecnologias e capacidade de inovação. O autor reforça que essas 

variáveis são cada vez mais multidisciplinares e as incertezas aumentam com o passar das 

décadas, o que torna importante a constante sintonia entre organização e seus ambientes. 

Obter o máximo de informações sobre os ambientes interno e externo, e bem gerenciá-las, 

possibilita à empresa melhor planejar, dirigir e controlar suas atividades, facilitando um 

posicionamento competitivo e a continuidade no mercado de atuação (BEUREN, 2006).  

Ansoff e Hayes (1981) afirmam que à medida que o meio muda e as relações entre os 

ambientes e a empresa também se alteram, configura uma transformação de atitude; 

caracteriza uma gestão voltada para a estratégia. A administração ou gestão estratégica pode 

ser entendida como o conjunto amplo e diversificado de processos, cenários e produtos que 

permitem a uma organização obter resultados positivos em conformidade com os seus 

objetivos (BUENO, 2005).  

A estratégia precisa ser planejada, executada e controlada, evidenciando a necessidade 

de uma gestão estratégica ampla, bem estruturada e voltada para o alcance das metas 

estipuladas. “A gestão não é puramente instrumental, mas um processo multidimensional, 

estrategicamente pensado, de ações envolventes, simultâneas, integradoras e focadas em 

diversos públicos e ambientes” (SILVA, 2013). Dessa forma, a gestão estratégica denota uma 

visão organizacional ampliada ao posicionamento mercadológico almejado, que busca a 

conquista de objetivos programados e direcionados a vantagens competitivas. Criar estratégias 

empresariais é buscar meios de diferenciar-se no mercado através de processos, ferramentas e 

recursos que proporcionem o ganho pretendido, seja financeiro ou de reforço da marca ou 

produto. 

Ainda de acordo com Silva (2013), o planejamento estratégico é um dos mais 

importantes instrumentos da gestão estratégica nas organizações. É através dele que os 

gestores estabelecem parâmetros de direcionamento e organização da empresa, buscando a 

condução da liderança e o controle das atividades.  Kotler (1975) corrobora ao considerar o 

PE uma metodologia gerencial que permite às empresas estabelecerem as melhores direções e 

uma maior interação com os diversos ambientes. Dessa maneira, o PE é um processo que tem 

um propósito, um desenvolvimento e uma manutenção para ajustar-se aos objetivos e 

potencialidades da empresa, frente às mudanças e oportunidades de mercado (KOTLER & 

ARMSTRONG, 1993).  
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O planejamento estratégico é um procedimento global a longo prazo, pois delimita e 

norteia as atividades da empresa no alcance dos objetivos estipulados (CHIAVENATO, 

1987). O autor também apresenta cinco características básicas de um planejamento estratégico 

(CHIAVENATO, 1999):  

 Deve estar inserido nas relações entre organização e ambientes interno e externo, 

logo ser adaptável a um ambiente mutável; 

 Ser orientado para o futuro, buscando atividades e estratégias a longo prazo; 

 Buscar envolver a organização como um todo, gerando sinergia em todos os 

níveis corporativos; 

 Ser um processo da construção do consenso administrativo; 

 Servir como instrumento de aprendizagem organizacional, constituindo formas 

constantes de aprendizado e ajuste a ambientes complexos, competitivos e mutáveis. 

Para Maximiano (2006), o PE é um processo gerencial que coordena as decisões 

organizacionais, os produtos e serviços oferecidos ao mercado e monitora os ambientes e os 

clientes que a empresa pretende atingir. Analisar o ambiente no qual a empresa está inserida e 

mapear as características do público que se quer alcançar, são elementos fundamentais na 

construção das premissas de um PE. É necessária a descrição do cenário atual, mas também se 

faz indispensável a projeção das possibilidades de cenários diante de ameaças ou 

oportunidades mercadológicas. Trombim (2015) reforça que a construção de cenários, 

advindos da análise ambiental, é instrumento fundamental do PE, pois facilita nas decisões e 

nos controles necessários para o desenvolvimento de uma visão empresarial, efetivamente, 

estratégica.   

Oliveira (1991), por sua vez, percebe o planejamento estratégico como um instrumento 

administrativo relacionado diretamente à estratégia empresarial, sendo a sustentação do 

desenvolvimento e da implementação das táticas empresariais. Assim: 

 

O planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um conjunto 

de providências a serem tomadas pelo executivo para situação em que o 

futuro tende a ser diferente do passado; entretanto a empresa tem condições 

e meios de agir sobre as variáveis e fatores de modo que possa exercer 

alguma influência [...] (OLIVEIRA, 2009). 
 

 

Mintzberg (1987) já enxerga o planejamento estratégico como um processo que 

engloba um estudo do passado, das atividades e do cenário presente e uma reflexão do futuro 

da organização. Para o autor, é necessária a compreensão do passado (aprendizado) para a boa 

gerencia do futuro, pois é através do conhecimento dos padrões anteriores que a empresa será 
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capaz de desenvolver seus potenciais. Como afirmam Mintzberg et al. (2000, p.270): “Negar 

o aprendizado é tão tolo quanto negar o controle”.  

Como Mintzberg, Ansoff (1977) também menciona a importância de as ações serem 

conduzidas para um futuro, sem a repetição de técnicas malsucedidas no passado ou mesmo 

que não se adequem as necessidades futuras, pois nem sempre técnicas passadas garantem 

iguais resultados no presente. Deste modo,  

 

o objetivo do planejamento estratégico é fornecer aos gestores e suas equipes 

uma ferramenta que os municie de informações para a tomada de decisão, 

ajudando-os a atuar de forma proativa, antecipando-se às mudanças que 

ocorrem no mercado em que atuam (ANDION; FAVA, 2007, p.27).  

 

De forma conclusiva, segundo Teixeira (2017), o planejamento estratégico é um 

processo de gerenciamento das informações existentes em planos e projeções que conduzirão 

as metas e os objetivos organizacionais. Logo, o planejamento não pode ser visto como um 

documento estático; é um instrumento dinâmico de gestão, com linhas de atuação e estratégias 

a serem seguidas pela organização no cumprimento de sua missão e no alcance de seus 

objetivos institucionais (ALDAY, 2000). 

Assim como o planejamento estratégico se apresenta como importante ferramenta de 

auxílio à gestão organizacional, os processos de comunicação - que transmitem as 

informações institucionais - também assumem um papel de alta relevância na gestão 

estratégica das organizações. A comunicação organizacional auxilia no compartilhamento e 

na aceitação dos conceitos, normativas e objetivos da empresa traçados no PE, servindo como 

instrumento de gestão que trabalha em prol da promoção da sinergia comunicacional, visando 

um posicionamento diferenciado no mercado de atuação da empresa. 

   

 

2.3 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

   

 As subseções abaixo constituem-se de conceitos, encontrados na literatura, que 

descrevem a comunicação como um processo natural do ser humano, bem como sua 

importância nas organizações, servindo não apenas como parte da engrenagem sistêmica, mas 

como um elemento estratégico para a realização dos propósitos organizacionais.    

Dessa forma, o estudo realizado também aponta como a comunicação afeta e é afetada 

pela cultura local e a relevância das redes sociais para as organizações na atualidade. A 

Política de Comunicação, ferramenta fundamental para o alinhamento das práticas de 
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comunicação aos valores, missão e objetivos organizacionais, também será abordada nas 

subseções a seguir. 

 

 

2.3.1 Comunicação: o processo e seus elementos 

 

A palavra comunicação vem do latim communicare, que significa “partilhar”, “tornar 

comum”, “participar”. Conceitualmente, a palavra comunicação também significa o ato ou 

efeito de comunicar; troca de informação entre indivíduos através da fala, da escrita, de um 

código comum ou do próprio comportamento, definida assim no dicionário Aurélio (2000).  

A comunicação entre as pessoas acontece de diversas formas, podendo ser por meio de 

gestos, falas, símbolos ou pinturas (MATOS, 2006). Essas formas estão divididas em dois 

tipos de linguagem: a verbal, que acontece através da fala; e a não verbal, onde são utilizadas 

todas as demais simbologias. Dessa forma, o autor reforça que, antes de ser instrumental, a 

comunicação é humana, e necessita de respostas claras e objetivas para realizar-se com 

eficácia, senão torna-se falha e incompleta (2007). 

Segundo Kunsch (2003), a comunicação é um processo que envolve um emissor 

dirigindo-se a um receptor restrito e determinado, usando um código adequado ao receptor e 

facilmente decifrável por ele. Ilufi (2000) reforça que a comunicação se torna eficiente se 

transmitida de forma apropriada, utilizando os três pontos básicos: a fonte, a mensagem e o 

destino.  

Comunicar implica em trocas, diálogo e respeito no falar e ouvir, no entender e fazer-

se entender.  Para Wolton (2006, p.13) comunicar é a busca da relação e do 

compartilhamento. Já Marcondes Filho (2004, p.15) interpreta a comunicação como um 

processo, um acontecimento ou um encontro feliz entre duas intencionalidades. A 

comunicação pode ser entendida como meio, fim, processo ou até mesmo como fonte de 

dominação. Porém, sempre, como provedora do compartilhamento de informações dentro de 

um meio pré-estabelecido. Assim, os indivíduos partilham de uma mesma cultura, trocam 

significados e vivenciam a realidade no dia a dia, tornando a comunicação um processo da 

atividade social (SOUZA, 2006).  

 A Figura 2 ilustra o processo de comunicação compreendido por Kotler (1993), 

composto pelos seguintes elementos: emissor, receptor, mensagem, mídia (ou canal), 

codificação, decodificação, resposta, feedback e ruído, enquanto que o Quadro 1 descreve os 

elementos do processo de comunicação necessários para sua realização. 
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Figura 2: O Processo da Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: KOTLER; ARMSTRONG, 1993. 

 

 

 

Quadro 1: Elementos do processo de comunicação 

 

Fonte: STONER; FREEMAN, 1999, p. 390. 

 

 

O processo de comunicação ocorre quando o emissor emite uma mensagem 

ao receptor através de um canal. O receptor decodificará a mensagem que 

pode chegar até ele com algum ruído (bloqueio, filtragem) e, então, a partir 

daí, produzirá o feedback, a resposta àquilo que lhe chegou (PINHO, 2006). 

 

                                                           
5
 Resposta, retorno. 

Emissor Pessoa que tem informações e o propósito de comunica-las a uma ou 

mais pessoas, sendo ele o iniciador da comunicação. 

Codificação a codificação acontece quando o emissor traduz, numa série de símbolos, 

a informação a ser transmitida. 

Mensagem informação codificada mandada pelo emissor ao receptor 

Canal meio (mídia, veículos) de transmissão de uma mensagem do emissor 

para o receptor 

Receptor pessoa a quem se destinam as mensagens transmitidas pelo emissor 

Decodificação processo pelo qual o receptor interpreta (entende) a mensagem e a traduz 

em informações significativas 

Ruído qualquer coisa que venha a interferir, confundir e diminuir a transmissão 

da mensagem 

Feedback
5
 é a reação à mensagem transmitida pelo emissor. 
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Quando observado do ponto de vista mercadológico, o processo de comunicação, 

aparentemente simples, pode tornar-se significativamente complexo. As escolhas do código 

mais adequado, da mídia mais direcionada e a previsão da resposta e dos possíveis ruídos pelo 

receptor podem interferir em todo o processo comunicacional nas organizações. 

É perceptível que a comunicação abrange aspectos sociais e individuais, e é capaz de 

impulsionar a vida de uma pessoa como também não favorecer. Da mesma forma, pode 

acontecer dentro das organizações. Se bem aplicada, torna-se uma ferramenta importante para 

o crescimento da empresa, transmitindo informações com clareza e objetividade, assim 

colaborando para o cumprimento de metas e objetivos (SOUZA, 2010). 

 

 

2.3.2 A importância da comunicação nas organizações 

 

“Nascemos em organizações, somos educados por organizações, e quase todos nós 

passamos a vida a trabalhar para organizações [...]” (ETZIONI, 1980, p.7). O autor interpreta 

as organizações como unidades sociais intencionalmente construídas e reconstruídas, que 

buscam objetivos específicos, uma meta própria, um caminho a seguir. 

Kunsch (2003, p.23) indica que o termo organização expressa um agrupamento 

planejado de pessoas que desempenham funções e trabalham conjuntamente para atingir 

objetivos comuns. Pereira (1988) afirma que as instituições são como organizações que 

incorporam normas e valores considerados preciosos para seus membros. 

Segundo Pons (2007, p. 33), uma organização é um sistema aberto que convive com 

os mais diversos públicos, cada vez mais exigentes e informados quanto ao seu direito de 

saber e entender tudo. Para a autora, é a comunicação, que acontece entre a organização e seus 

públicos, que forma o conceito referente à empresa. 

A comunicação, no contexto de uma empresa, auxilia a construir e a manter a boa 

imagem corporativa, reforça os sistemas normativos, propaga os hábitos institucionais e 

contribui para o alcance dos objetivos estratégicos. Dessa forma, a comunicação expressa a 

cultura e a postura institucional diante do mercado, dos seus clientes e colaboradores, 

fazendo-se refletir na qualidade e apresentação de seus produtos ou serviços aos públicos 

interno e externo (MELO, 2006).  

Pinto (1994, p.8) alega que, em tempos de globalização, a comunicação nas 

organizações alça voos mais altos, deixando de ser somente acionada em situações 

emergenciais para inserir-se como ferramenta estratégica no alcance de metas e na otimização 
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das relações interpessoais. Corroborando, Mestieri (2004) afirma que, diante das novas 

exigências do mercado, as organizações devem buscar meios de aprimorar seus processos 

comunicacionais para sobreviver frente à concorrência.  

Após os avanços da tecnologia, a comunicação não mais somente estabelece elos entre 

emissor e receptor, ela exerce um papel de diferenciação frente às mudanças mercadológicas: 

ela tornou-se o plus
6
 das organizações. Bueno (1995, p.9) reforça ainda que, nos dias de hoje, 

não podemos imaginar uma empresa que queira ser líder de mercado e que volte as costas 

para o trabalho de comunicação. 

Segundo Souza et al. (2009, p.3) “a comunicação deveria ocupar um lugar central 

numa teoria completa de organização, porque a estrutura, extensão e alcance das organizações 

são quase que inteiramente determinados pelas técnicas de comunicação.” Reforçando, 

Zarifian (2001, p.47) diz ser um absurdo reduzi-la a uma simples aptidão individual para 

comunicar-se, ou transformá-la somente em oportunidade para desenvolver a comunicação da 

direção da empresa. Kotler (2000) completa que a comunicação é muito mais que um tema de 

fundamental relevância, ela é um dos pilares de sustentação de um composto mercadológico 

já que desenvolve, define e distribui produtos e serviços no mercado. 

As organizações que buscam posicionamento e aceitação no mercado não devem achar 

que todos os seus esforços em comunicação sempre causarão os efeitos positivos desejados. É 

preciso levar em conta toda a complexidade que permeia o processo comunicativo, buscando 

sair de uma visão mecanicista da comunicação para outra mais interpretativa e crítica 

(KUNSCH, 2002, p.72). A autora enfatiza ainda que o sistema de comunicação nas empresas 

é fundamental para o processo das funções administrativas internas e do relacionamento das 

organizações com o meio externo (2003).  

Portanto, a comunicação nas organizações busca promover a interação e sinergia entre 

todos os níveis hierárquicos, mas o processo somente é bem-sucedido quando o destinatário 

recebe, compreende e interpreta a mensagem. Se bem aplicada, orienta os colaboradores 

quanto aos valores da empresa, sua cultura no âmbito organizacional, valoriza e motiva a 

participação de todos no andamento dos negócios, facilita o relacionamento interpessoal e 

ajuda a manter ou melhorar a imagem da empresa interna e externamente ao universo de 

trabalho. 

 

 

                                                           
6
 Distinção; destaque; algo a mais 
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2.3.2.1 Comunicação organizacional: ferramenta estratégica da gestão empresarial 

 

Como mencionado anteriormente, existem várias definições que são usadas para 

designar a comunicação feita nas organizações, como comunicação empresarial, institucional, 

corporativa ou organizacional. Adotaremos, neste trabalho, a comunicação organizacional 

(CO) para denominar a comunicação instituída pelas organizações.  

Conceitualmente, como afirma Silva (2013), o termo comunicação organizacional é 

mais completo, pois engloba um conjunto de valores e crenças, histórias, formas de 

relacionamento e tipos de gestão, e integra diferentes modalidades de comunicação 

direcionadas para as organizações.  

Dentre os pensadores do tema, Kreps (1990) entende que a CO desempenha uma 

função de fonte de informação (data-gathering
7
) para os públicos da organização, 

constituindo uma variável intermediária que une a comunicação à organização. Para Riel 

(1995), a CO diz respeito a atividades de relações públicas, estratégias organizacionais (public 

affairs
8
), marketing, propaganda, comunicação interna e várias outras atividades de 

comunicação, voltadas fundamentalmente para os públicos ou segmentos com os quais a 

organização se relaciona e depende. 

 

A comunicação organizacional engloba todas as modalidades de 

comunicação desenvolvidas pelas empresas para um bom relacionamento 

com seus públicos. As diferentes abordagens e perspectivas desenvolvidas 

mais recentemente têm procurado demonstrar a importância que a 

comunicação organizacional vem assumindo em face do novo cenário 

globalizado [...] (SCROFENEKER, 2006).  

 

 

“A comunicação organizacional designa todo o trabalho de comunicação levado a 

efeito pelas organizações em geral” (KUNSCH, 2003, p. 149–150). A mesma autora propõe 

que as organizações realizem a sua comunicação a partir de uma perspectiva integrada, o que 

abrange a comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação interna e 

a comunicação administrativa, constituindo o composto da CO, ilustrado pela Figura 3. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Levantamento de dados; captação de dados. 

8
 Assuntos públicos. 
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Figura 3: Composto da Comunicação Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: KUNSCH, 2003. 

 

O composto da comunicação organizacional pode ser resumido da seguinte maneira: 

a) Comunicação institucional: é a responsável pela construção de uma imagem e 

identidade corporativa de uma organização. São necessários esforços em relações públicas, 

assessoria de imprensa, marketing social e cultural, entre outros; 

b) Comunicação mercadológica: responde pelos esforços em propaganda de vendas 

dos produtos nos diversos canais. As principais ferramentas de comunicação que esta área se 

apoia são: propaganda, promoções de venda, merchandising, venda direta, SAC e CRM; 

c) Comunicação administrativa: faz a transmissão dos dados técnicos e operacionais 

no âmbito administrativos de uma organização, envolvendo todos os setores por onde o fluxo 

de informações transita. Segundo Kunsch (2003), a comunicação administrativa é aquela que 

permite viabilizar todo o sistema organizacional, por meio de uma confluência de fluxos e 

redes; 

Administrar uma organização consiste em planejar, coordenar, dirigir e 

controlar seus recursos de maneira que se obtenham alta produtividade, 

baixo custo e maior lucro ou resultados, por meio da aplicação de um 

conjunto de métodos e técnicas. Isso pressupõe um contínuo processo de 

comunicação para alcançar tais objetivos. É o que organiza o fluxo de 

informações, que permitirão à organização sobreviver, progredir e manter-se 

dentro da concepção de sistema aberto. (KUNSCH, Planejamento de 

Relações Públicas na Comunicação Integrada, 2003, p. 152). 
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d) Comunicação interna: busca promover a interação entre a organização e seus 

colaboradores. Para isto, utiliza-se de ferramentas da comunicação institucional e até da 

comunicação mercadológica (endomarketing
9
). 

Podemos entender e perceber o composto da CO integrada como um processo que 

informa e dá forma a organização, moldando-a e estabelecendo relações que promovam seus 

objetivos.  

Segundo a professora Margarida Maria Krohling Kunsch (2003)
10

, uma das mais 

importantes pesquisadoras brasileiras do tema comunicação organizacional, em todas as áreas 

dentro de uma empresa, há a atuação do composto da comunicação integrada. A comunicação 

apresenta-se na divulgação de normativas e fluxos administrativos internos, na criação de 

peças de endomarketing, na disseminação de dados estratégicos, na propaganda 

mercadológica, entre inúmeras outras áreas de atuação.  

Diante dessa amplitude comunicacional, Kunsch (2006) reforça a importância de 

planejar, administrar e pensar estrategicamente a comunicação para que as instituições 

consigam fazer frente a todos os desafios da complexidade contemporânea. A autora ainda 

acrescenta que as ações em comunicação não devem ser isoladas e sim alinhadas ao 

planejamento estratégico organizacional, servindo como ferramenta de gestão para agregar 

valores, difundir a missão e auxiliar no alcance de metas e objetivos institucionais.  

De forma geral, a CO assume seu papel estratégico quando serve de ferramenta 

gerencial para estimular, motivar e melhorar a imagem da empresa, bem como facilitar os 

fluxos de informação internos e externos ao ambiente organizacional. Se bem administrada, a 

comunicação oferece, a qualquer empresa, agilidade e facilidade operacional, auxiliando na 

obtenção da diferenciação mercadológica. 

 

 

2.3.2.2 Relacionamento com o público interno: consolidação da comunicação interna e fluxos 

comunicacionais: 

O relacionamento com o público interno deve estar baseado nos valores da 

ética, transparência e respeito, a fim de contribuir positivamente para o 

desenvolvimento pessoal e profissional e para o alcance dos objetivos e 

metas da instituição. A comunicação interna deve estimular a circulação de 

                                                           
9
  Conjunto de estratégias e ações de marketing institucional voltadas para o público interno. 

10
 Professora titular da Universidade de São Paulo e ex-diretora (19.02.2013-18.02.2017) da Escola de 

Comunicações e Artes (ECA-USP). Livre-docente em Teorias e Processos de Comunicação Institucional, 

doutora e mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo (ECA-USP). Bacharel em Comunicação Social - Relações Públicas pela Faculdade de Comunicação 

Social Anhembi. 
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informações qualificadas, incentivar o comprometimento dos públicos com 

os objetivos institucionais, consolidar a cultura organizacional e favorecer a 

criação de um clima organizacional saudável e produtivo (CONIF, 2017). 

 

É através da comunicação interna que a empresa passa informações e normativas 

relevantes ao andamento das atividades diárias, fomenta a participação de todos na busca 

pelos resultados mercadológicos, abre canais de feedback e cria programas de valorização e 

incentivo profissional. As organizações precisam ter o compromisso em desenvolver uma 

comunicação transparente, eficaz e contínua com todos os seus públicos, e isso também deve 

acontecer na comunicação com os empregados (CARRAMENHA, 2016).  

A comunicação interna é o instrumento apropriado para estabelecer padrões culturais e 

incentivar os recursos humanos, no sentido de direcionar suas ações para as estratégias 

organizacionais (SOUZA, 2010).  Matos (2014, p.139) afirma que a comunicação integra os 

colaboradores aos objetivos da empresa, utilizando técnicas que difundem informações sobre 

sua atuação, resultados, missão, valores, metas, projetos, normas, políticas, dentre outros.  

Valsani (1997, p.180) aponta que todo trabalho, que envolva o público interno das 

organizações, é sobretudo orientado pela comunicação, que busca criar o melhor programa de 

integração, o envolvimento mais duradouro e o aumento da empatia entre instituição e 

colaboradores. Souza et al. (2009) complementam que uma comunicação interna bem 

constituída direciona o sucesso corporativo, indica falhas processuais, valoriza os aspectos 

positivos e reconhece os esforços individuais e coletivos. O que, segundo Kunsch (1997, 

p.129), leva ao aumento da coesão (...), solidariedade, competência e eficiência 

organizacional. 

Cada vez mais as empresas entendem a necessária da aproximação e do investimento 

no público interno, pois colaboradores envolvidos e bem informados passam a ser grandes 

aliados nas ações que envolvem racionalização de custos e a melhor operacionalização de 

serviços e produtos (SILVA, 2013). A autora conclui que a comunicação interna deve ser 

percebida como ferramenta estratégica de gestão, uma vez que abre um canal de diálogo com 

os colaboradores, prevenindo crises e compatibilizando os interesses da organização.  

Segundo Pessoni (2011), todas as empresas devem constituir um programa de 

comunicação interna bem fundamentado, promovendo a participação do corpo funcional e 

transformando os esforços em diferenciação mercadológica.  

No planejamento da comunicação interna, vários canais comunicacionais podem ser 

utilizados como instrumentos institucionais de informação, cada um com uma característica e 

visando a públicos específicos. São jornais, revistas, boletins, murais, informativos, circulares, 
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sistemas de rádio interna, vídeos institucionais e os que utilizam o meio virtual, como boletins 

eletrônicos, e-mail, intranet, blogs e sites que tem vantagens por serem mais rápidos, 

direcionados e econômicos. Portanto, os canais de comunicação interna representam não só 

uma fonte do processo informativo, mas também influenciam na formação de opinião e de 

mudanças de hábitos e atitudes dos funcionários, com o objetivo de integrar, motivar, 

informar e educar o público da empresa (MELO, 2006). 

Nas empresas, a informação precisa ser transmitida de forma clara, funcional e 

democrática, com o mínimo de ruído possível, visando a formação de colaboradores 

eficientes, competentes e eficazes. Ainda nessa perspectiva, Araujo, Simanski e Quevedo 

(2012) enfatizam que grande parte dos problemas internos às organizações, muitas vezes, são 

causados exatamente pela falta de comunicação eficiente, ocasionando distorções ao longo do 

processo comunicacional.  

Silva (2013), por sua vez, chama a atenção para a qualidade da mensagem voltada ao 

público interno, que deve conter informações que transmitam segurança e credibilidade para 

tornar esse público parte integrante no processo organizacional. Um dos objetivos da 

comunicação interna é o de estimular as capacidades intelectuais e criativas dos 

colaboradores, visando à produção de valor. Apesar dos novos tempos, modernos e mais 

impessoais, as pessoas ainda procuram por verdades simples e gostam de ser tratadas com a 

devida importância (SILVA, 2013).   

Bueno (2009) ressalta a importância de não restringir o fluxo de informação apenas à 

chamada comunicação descendente, ou seja, aquela que flui de cima para baixo na hierarquia 

empresarial. Para o autor, uma comunicação interna eficiente é feita de forma descendente, 

ascendente e horizontalmente (Figura 4 – Fluxo da Comunicação Interna). 

 

Figura 4: Fluxo da Comunicação Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BUENO, 2009. 
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 Já Matos (2014) interpreta a direção da comunicação nas empresas contendo dois 

fluxos a mais do que os já concebidos por Bueno (Figura 5):   

  1 – Descendente: É o tipo de comunicação vertical que transmite normas, 

procedimentos, atribuições, objetivos e metas. É a comunicação feita pela gerência e 

direcionada ao corpo funcional da organização; 

2 – Ascendente: é a comunicação produzida nas bases e levada à hierarquia 

organizacional. São as opiniões, críticas, elogios ou reclamações dos colaboradores; 

3 – Horizontal: é a comunicação realizada entre colegas de trabalho de um mesmo 

nível hierárquico;  

4 – Transversal: é a comunicação praticada em organizações mais flexíveis, nas quais 

a gestão é mais participativa e integrada. As pessoas interagem mais e o fluxo da 

comunicação acontece em todas as direções, sem a distinção de níveis hierárquicos; 

5 – Circular: é o fluxo mais presente em organizações de pequeno porte, onde a 

informação circula em todos os níveis da estrutura funcional. 

 

Figura 5: Fluxos da Comunicação nas empresas 

 

 

 

      

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do site Cultura Colaborativa, 2017. 

 

No processo de comunicação, os fluxos de informação variam de acordo com o perfil 

da empresa. O papel da comunicação interna é o de promover o engajamento dos funcionários 

através de fluxos contínuos de informação, com o aprimoramento do diálogo e das relações 

interpessoais no ambiente organizacional. É pelos processos comunicacionais e seus fluxos 

que os gestores procuram influenciar as pessoas a se comprometerem com suas atividades na 

organização e no cumprimento de objetivos e metas (TORQUATO, 2002).  

Marchiori (2009) salienta que a comunicação interna pode ter resultados distintos para 

cada instituição, variando de acordo com as relações de poder instituídas, da difusão do 

conhecimento internamente e do discurso assumido pela empresa. Cada empresa é um 
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ambiente mutável, provido de costumes e clima próprios, e a comunicação torna-se 

ferramenta difusora dessas diversas relações internas e suas correlações. 

As empresas estão cada vez mais cientes da importância que o fator humano tem para 

o sucesso dos seus negócios, e uma comunicação interna bem planejada e alinhada aos 

objetivos estratégicos é um requisito indispensável para que a organização possa 

fundamentar-se no mercado em que atua. 

 

 

2.3.2.3 Cultura organizacional: influência direta na comunicação 

 

A comunicação organizacional constitui elemento vital para a construção de 

um universo simbólico que, aliado às políticas de administração de recursos 

humanos, contribui para aproximar e integrar os públicos aos princípios e 

objetivos centrais da organização. Também é pela ótica da comunicação que 

podemos conhecer e compreender a cultura organizacional, além de captar a 

lógica das relações internas, suas contradições, suas mediações, para melhor 

compreender os estágios administrativos, os sucessos e fracassos 

organizacionais e as facilidades ou dificuldades impostas às mudanças 

institucionais (CURVELLO, 2012, p. 9).  

 

Baldissera (2000) usa o termo cultura organizacional para determinar um conjunto de 

crenças e valores específicos de uma determinada organização. Ele afirma que a cultura 

organizacional representa os aspectos identitários que uma organização possui tornando-a 

única, diferenciando-a das demais empresas. Sendo assim, para o autor, “falar de 

comunicação é referendar as práticas comunicacionais enquanto acontecimento de cultura”.  

Segundo Kissil (1998), a cultura organizacional condiciona a administração das 

pessoas, uma vez que representa as percepções dos dirigentes e funcionários, refletindo na 

mentalidade que predomina na organização. Del Pozo Lite (2004, p.259) afirma que a cultura 

determina o processo de desenvolvimento da comunicação, chegando a ser um de seus fatores 

determinantes. 

Schein (1982), estudioso da cultura organizacional, também afirma que em qualquer 

tipo de empresa existem inúmeros itens e elementos construtivos de uma cultura 

organizacional, que podem ser identificados em três níveis: o nível dos artefatos visíveis 

(ambiente, arquitetura, layout
11

, padrões de comportamento, vestuário, documentos); o nível 

dos valores que governam o comportamento das pessoas (valores manifestados em 

entrevistas, relatos); e o nível dos pressupostos inconscientes (como os membros percebem, 

                                                           
11

 Design 
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pensam, sentem, a partir de valores conscientemente construídos e que gradualmente são 

absorvidos pelo inconsciente). Os níveis de Schein são representados na Figura 6.  

 

Figura 6: Elementos da Cultura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SCHEIN, 1982 

 

Para Torquato (1986, p. 87-89), a cultura organizacional é a fusão das políticas, 

estratégias, posicionamentos, normas e atitudes da organização utilitária, e é passada para seus 

participantes, via rede formal de comunicação, constituída por um leque variado de canais. Já 

para Marchiori (2009), a organização é um espaço estruturado de interação e relações, 

servindo como base para a realização de ações. Ações que são trabalhadas em conjunto entre 

departamentos e setores, e são influenciadas pelas inter-relações no ambiente organizacional.  

Marchiori (2009), aponta ainda que muitos resultados diferentes podem acontecer na 

gestão da comunicação organizacional interna. Constituídas por ligações complexas que 

envolvem poder, conhecimento e discurso, as organizações lidam com ambientes mutáveis, 

ampliados em cada novo processo, que refletem relações harmoniosas ou conflituosas no seu 

interior. Curvello (2012) acrescenta que a comunicação se apropria dos elementos 

constitutivos desse universo simbólico do interior das organizações (histórias, mitos, heróis, 

rituais) na construção e veiculação das mensagens pelos canais formais (jornais, boletins, 

circulares, reuniões), numa permanente relação de troca com o ambiente. 

 

A cultura de um povo é formada de acordo com a sua história, o modo como 

as pessoas se relacionam e atuam de acordo com a realidade vigente. A 

cultura organizacional é fixada da mesma maneira, baseando-se em todo o 
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seu histórico, no modo que seus agentes se relacionam, atuam e, acima de 

tudo, se comunicam (PASQUALINI, 2006, p.24). 

 

Souza et al. (2009) reforçam que o comportamento humano nas organizações sofre 

influências pessoais (personalidade, motivação, expectativas, objetivos) e ambientais (cultura, 

ambiente de trabalho). Cada pessoa tem uma personalidade que pode ser influenciada por 

outro indivíduo ou grupo, e compreender essas relações contribui para melhorar a 

produtividade dos empregados.  

Tanto as organizações quanto seus colaboradores são influenciados pelo meio em que 

vivem. A cultura de uma empresa está envolvida em aspectos individuais, coletivos, 

hierárquicos e regionais. Cada empresa tem sua característica específica e sua particularidade, 

fazendo da comunicação um espelho desses aspectos internos, criando uma linguagem 

comunicacional própria para que todos possam entender a mensagem e principalmente 

desenvolver com competência o que a mensagem diz. 

Por estar inserida neste macro ambiente organizacional, a comunicação acaba sendo 

influenciada por fatores psicológicos, sociais e culturais que, por diversas vezes, interferem 

decisivamente no processo comunicativo. Bueno (1989, p.77) diz ser evidente que, cada vez 

mais, as manifestações no campo da comunicação organizacional estão atreladas à cultura da 

organização e que cada indivíduo, cada fluxo ou rede, cada veículo ou canal de comunicação 

molda-se a esta cultura.  

Para saber qual ferramenta se enquadra melhor no ambiente da organização, 

alcançando, assim, as metas propostas no planejamento de comunicação interna, é preciso 

fazer um diagnóstico da empresa. Analisar a cultura, seus públicos e identificar as 

características da instituição são estratégias importantes para definir com mais precisão os 

canais que devem ser utilizados, os conteúdos a serem produzidos e a linguagem mais 

conveniente. É através de uma comunicação eficiente que a empresa se posiciona em seu 

ambiente interno, refletindo em seu ambiente externo - o mercado. 

 

2.3.2.4 Redes sociais: aproximação com os públicos da empresa 

 

 O século XXI caracteriza-se, principalmente, pelo surgimento e expansão dos meios 

eletrônicos. As mídias impressas cederam lugar para newsletters
12

, internet, redes sociais, 

sites, blogs, e-mails, da mesma forma que o mercado também passou a valorizar uma 

                                                           
12

 Boletins informativos 
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comunicação mais aberta e transparente por parte das organizações. Seduzir e cativar os 

stakeholders passa a ser o centro focal das empresas, que buscam meios de agradar e manter 

seus parceiros e clientes. Nesse novo cenário, a comunicação assume um papel diferenciado, 

o de mediar essas novas relações que se estabelecem entre organizações e seus públicos de 

interesse (PONS, 2007). A autora afirma ainda que essa transformação digital e suas redes 

interativas servem como facilitadoras do relacionamento das empresas com seus diversos 

públicos, possibilitando uma maior aproximação e inúmeras possibilidades de canais de 

informação, além de também ser um desafio maior para a gestão dos processos de 

comunicação.  

 

[...] na era da informação, as funções e processos sociais organizam-se cada 

vez mais em torno de redes. Quer se trate das grandes empresas, do mercado 

financeiro, dos meios de comunicação ou das novas ONGs globais, 

constatamos que a organização em rede tornou-se um fenômeno social 

importante e uma fonte crítica de poder (CAPRA, 2002, p.267).  

 

Redes sociais são estruturas sociais constituídas por pessoas, organizações, grupos, 

associações e empresas que, ligados entre si, estabelecem relações que podem ser de vários 

tipos: comunitárias, profissionais, de interesse cultural, de lazer etc. (CONIF, 2017). 

 Segundo Rosado e Barreto (2015), vivemos a era da midiatização dos indivíduos, que 

usam as mídias digitais como instrumentos de divulgação e expressão pessoais. Hoje, com o 

advento das mídias sociais, rede social também pode ser entendida como os canais utilizados 

por pessoas via web, para fins de relacionamentos, compartilhamento de ideias, opiniões e 

experiências. São canais interativos e dinâmicos que proporcionam trocas mútuas e rápidas de 

informações. Rosado e Barreto (2015) acrescenta que, nesses canais, quem detém o controle é 

o próprio usuário, que cria uma seleção natural de assuntos e grupos de interesse, o que 

transforma o desafio comunicacional ainda maior para as organizações. 

Diante desse desafio, a comunicação deve ser pensada para estabelecer conexões 

efetivas entre os diversos públicos e seus canais de preferência, adaptando a informação para 

o ambiente em que ela for veiculada. O discurso organizacional, que infere o objetivo do 

negócio, deve utilizar-se dos recursos tecnológicos para atender às expectativas de 

consumidores em constante movimento e conectados no ambiente digital (SILVA, 2013). Ou 

seja, a empresa deve saber por onde seu público “navega” e conectar-se com ele nestes 

ambientes. 

No caso das instituições públicas, o desafio pode ser ainda maior. Como muitas não 

estão inseridas nestes novos canais virtuais, não fazem parte dessa grande rede e não utilizam 
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de suas facilidades de aproximação com o público, acabam dificultando o acesso à 

informação e a transparência institucional (IFPR, 2013). Jorge Duarte (2007) enfatiza que as 

sociedades democráticas, como a brasileira, exigem um aprimoramento nas estratégicas de 

comunicação e na diversidade de instrumentos utilizados. Para o autor, a transparência e o 

compromisso com o cidadão devem ser pré-requisitos que possibilitem o respeito e a 

participação de todos. Ampliar as redes sociais, por parte das empresas públicas, é permitir 

maior ligação entre os agentes públicos, seus grupos de interesse e o cidadão.  

Ao longo dos anos, as empresas buscaram reformular seus modelos de negócios e de 

gestão, facilitando processos e dinamizando atividades. Mas estabelecer uma comunicação 

com os públicos por meio das redes sociais, é um jogo de constante aprendizado. Constituir 

uma comunicação efetiva nas redes sociais, não é tarefa fácil. A organização deve ter ciência 

que o meio virtual é um canal de mão dupla, onde informações são divulgadas e críticas, 

sugestões e elogios são recebidos. Saber responder, e no tempo certo, é hoje o grande 

diferencial para um bom relacionamento das organizações com seus públicos nos meios 

virtuais.  

A rede social oferece uma série de recursos que podem ser usados para aproximar a 

empresa dos seus públicos. Com uma comunicação direcionada e bem planejada para cada 

ambiente virtual, a empresa amplia as possibilidades de difusão das informações e interação 

com seus colaboradores, parceiros e clientes. 

 

 

2.3.2.5 Política de Comunicação: instrumento orientador da comunicação organizacional 

 

Como já percebido, os alicerces corporativos e os objetivos estratégicos devem ser 

conhecidos e apoiados por todos que fazem parte, de uma maneira ou de outra, do escopo de 

atividades da empresa. Tanto o alto escalão quanto as áreas administrativas e operacionais 

precisam basear suas ações em metas e intenções mercadológicas da instituição. Para tanto, os 

processos e atividades comunicacionais necessitam estar normatizados e alinhados ao 

planejamento estratégico estabelecido pela empresa, auxiliando na divulgação de conceitos, 

princípios, métricas e direcionamentos de mercado. “Mais do que incorporar a comunicação à 

gestão, é necessário fazer a própria gestão da comunicação. E isso deve ser feito a partir da 

construção de uma política de comunicação”. (BELTRAME, 2014, p.27) 

A política de comunicação (PC) é o instrumento que regulariza as atividades de 

comunicação dentro de uma empresa. Através de normativas e diretrizes, a PC dá suporte à 
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consecução dos objetivos estratégicos, promovendo e facilitando o fluxo comunicacional 

dentro e fora da empresa. Wilson Bueno conceitualiza a política de comunicação como: 

 

o processo articulado de definição de valores, objetivos, diretrizes, normas e 

estruturas, que tem como finalidade orientar o desenvolvimento de ações, 

estratégias e produtos de comunicação para uma organização, tendo em vista 

o seu relacionamento com os diversos públicos de interesse (BUENO, 2009). 

 

Bueno (2009) destaca ainda que a PC se diferencia de um plano de comunicação. 

Enquanto o plano estipula objetivos, metas e ações dentro de um período determinado, a PC 

demarca a concepção de planos, e fundamenta-se no vínculo necessário entre comunicação e 

processos de gestão, bem como na visão estratégica do negócio. Utiliza-se também da relação 

entre cultura e ambiente organizacional e pressupõe a existência de uma estrutura 

profissionalizada de comunicação, de recursos humanos, financeiros e tecnológicos. Já Melo 

(2006) reforça que todos os programas (ou planos) de comunicação devem estar precedidos de 

uma política de comunicação bem estruturada, o que possibilita atividades bem 

fundamentadas e apoiadas em valores que expressam a realidade da empresa.  

Para Pinto (1994), a PC tem como finalidade principal a compreensão sobre as 

atividades da organização, esclarecendo a autoridades e público em geral sobre a sua 

verdadeira natureza, suas finalidades e metas corporativas, seu posicionamento frente à 

comunidade e ao País, além de informar sobre suas tradições e personalidade. Barbi e Santos 

(2006) corroboram ao afirmarem que a PC engloba todos os preceitos estipulados no 

planejamento estratégico da instituição, estabelecendo vínculos entre as áreas, estimulando a 

produtividade e promovendo a cultura institucional.  

Oliveira (2005) assegura que uma política de comunicação de sucesso pode refletir 

positivamente no público externo. Segundo a autora, funcionários informados e motivados, 

por terem ciência das atividades da empresa, se empenharão em divulgar informações 

positivas. Kunsch (2003, p.336) enfatiza que, para o estabelecimento de uma política de 

comunicação que passe credibilidade, é importante o envolvimento de todos os funcionários, 

principalmente os da alta direção, que deve ser a primeira a dar o exemplo aos demais. 

“Portanto, é através do comprometimento de todos que a informação flui de maneira 

satisfatória”. (OLIVEIRA, 2005).  

Com o mesmo entendimento, Bueno (2015) afirma que a PC é o compromisso de um 

trabalho coletivo e sério que a empresa assume. Ela não serve apenas para normatizar as 

atividades do setor de comunicação, ela permeia todos os setores de uma organização e, 



46 

 

 

portanto, envolve todas as áreas e, direta ou indiretamente, suas atividades. Um dos principais 

objetivos da PC é o de criar uma cultura de comunicação funcional e profissional dentro da 

empresa, ou seja, todos devem se comprometer ou a comunicação não acontecerá de forma 

efetiva. Kunsch (1997) percebe esse esforço na construção de uma política global de 

comunicação empresarial como sendo a forma de estabelecer uma comunicação integrada 

entre os setores, visando uma coerência maior entre os programas da empresa, de uma 

linguagem unificada e de um comportamento homogêneo.  

“Os diversos setores trabalham de forma conjunta, tendo ante os olhos os objetivos 

gerais da organização e ao mesmo tempo respeitando os objetivos específicos de cada um” 

(KUNSCH, 1997, p. 115). Oliveira (2005) indica que não adianta o estabelecimento de um 

PC se não houver canais de comunicação abertos e eficientes que promovam o diálogo entre a 

direção e seus colaboradores. A responsabilidade está em valorizar os esforços individuais e 

coletivos e aprimorar atividades que não deram retorno positivo. A efetividade do trabalho 

depende do esforço cadenciado de toda a corporação. 

A PC tem que ser concebida de acordo com as necessidades reais da empresa. 

Aumentar o retorno positivo na mídia, gerar meios e canais de aproximação para com os 

públicos de interesse, prezar pela imagem institucional e facilitar a comunicação interna são 

alguns dos objetivos corporativos que visam o comprometimento com os dogmas
13

 

empresariais e o alcance dos propósitos de mercado. 

Outro aspecto importante é a obrigatoriedade de uma atualização periódica da PC. 

Como sua estruturação acontece diante dos preceitos e objetivos do planejamento estratégico, 

a cada nova atualização do PE, a política de comunicação também precisa ser revista e 

readequada.  

O mercado, a sociedade e a comunicação mudam cada vez mais rapidamente 

e não é possível conservar a política de comunicação fresquinha na 

geladeira. Política de comunicação boa precisa estar sempre pegando fogo, 

se possível antecipando-se aos acontecimentos, proativa em sua proposta e 

execução (BUENO, 2015).  

 

Por fim, lembramos do alerta do professor Wilson Bueno 
14

(2009) que ainda é bastante 

atual: “A política de comunicação só será executada com sucesso se estiver absolutamente 

apoiada em uma vontade política, já que, ao longo de sua discussão, e da sua implementação, 

surgem sempre leituras equivocadas da importância da comunicação nas organizações 

                                                           
13

 Regras, normas, princípios, instruções, orientações, etc. 
14

 Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UMESP, jornalista, tem mestrado e 

doutorado em Comunicação (USP) e especialização em Comunicação Rural. As áreas principais de atuação são: 

Comunicação Empresaria/Organizacional e Jornalismo Especializado (lattes 2017). 
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modernas”. Ou seja, independente do campo de atuação da empresa, pública ou privada, a 

comunicação deve ser entendida como base de apoio ao trabalho gerencial, deve ser utilizada 

para facilitar e promover o fluxo de informações institucionais e administrativas na empresa. 

A comunicação sem reconhecimento gerencial e estrutura de trabalho adequada não será 

efetiva. 

As informações obtidas na construção da presente fundamentação teórica, diante dos 

conceitos e finalidades apresentados pelos autores pesquisados, serviram como base para a 

criação de categorias, utilizadas na análise das respostas das entrevistas aplicadas neste 

estudo. 

O Quadro 5, apresentado na página 76, demonstra as categorias estipuladas e 

desenvolve a finalidade de cada uma delas na interpretação e codificação das respostas. 
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III REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 

 

Neste capítulo apresentaremos informações da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (RFEPCT). A primeira subseção destaca sua abrangência e 

representatividade na educação pública brasileira. Na segunda, desenvolvemos acerca das 

particularidades da comunicação na Administração Pública Federal, apresentando as 

características da comunicação pública e os aparatos da comunicação organizacional que 

auxiliam na gestão pública transparente. Por fim, na terceira subseção, será traçado um relato 

da comunicação na RFEPCT. 

 

 

3.1 RFEPCT: ABRANGÊNCIA E REPRESENTATIVIDADE 

 

Com o intuito de facilitar o entendimento sobre o tópico, apresentaremos alguns 

conceitos do que é administração pública, que, segundo Amato (1971), é a gestão dos bens e 

interesses qualificados da comunidade, nos âmbitos federal, estadual ou municipal, de acordo 

com os preceitos do direito e da moral, visando ao bem comum.  

Meirelles (1985) conceitualiza a administração pública como a gestão dos interesses 

coletivos segundo a lei, a moral e a finalidade dos bens entregues à guarda e à conservação 

alheias. Para Ferreira (2009, p.7) “a administração pública busca gerar valor para a sociedade 

e formas de garantir o desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a obrigação de 

utilizar os recursos de maneira eficiente”.  

Segundo Silva (2013), a administração pública é “o conjunto de órgãos instituídos 

para cumprir os objetivos do governo, ou seja, o conjunto das funções necessárias aos 

serviços públicos em geral”. Dessa forma, Medeiros (2011) conclui que a gestão pública, que 

é sinônimo de administração pública, tem como responsabilidade a conservação e o 

aprimoramento dos bens e serviços públicos de interesse da coletividade. A autora acrescenta 

que o único objetivo da gestão pública é o bem comum da sociedade, com atividades 

orientadas para suprir as necessidades da comunidade administrada. 

 De acordo com o art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de 

outubro de 1988, a gestão pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. A administração pública também é dividida em dois 

blocos de atuação: a Administração Pública direta, que representa as entidades federativas do 



49 

 

 

Estado brasileiro (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e a indireta que possui em 

seu escopo as entidades vinculadas a órgãos da Administração direta (autarquias, fundações 

públicas e sociedades de economia mista).  

É na Administração Pública indireta que a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (RFEPCT) está inserida. Ligada ao Ministério da Educação (MEC), 

a RFEPCT cobre todo o território nacional e leva serviço de educação básica e 

profissionalizante ao país. A Rede Federal tem a missão de qualificar profissionais para os 

diversos setores da economia, realizando pesquisas e desenvolvendo novos processos, 

produtos e serviços em colaboração com o setor produtivo (lei nº 11.892/2008).  

Com a lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, 31 centros federais de educação 

tecnológica (Cefets), 75 unidades descentralizadas de ensino (Uneds), 39 escolas agro 

técnicas, 7 escolas técnicas federais e 8 escolas vinculadas a universidades deixaram de existir 

para formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Em sua concepção, os 

Institutos Federais foram criados com o foco de promover “a justiça social, a equidade, a 

competitividade econômica e a geração de novas tecnologias” (MEC, 2008).   

Esse novo formato de instituição começa a atuar em todos os níveis de educação 

profissional, com o compromisso de desenvolver integralmente o cidadão brasileiro 

(BELTRAME, 2014). Como instituições que ofertam educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi
15

, os Institutos reforçam seu papel social através da “oferta do 

ato educativo que elege como princípio a primazia do bem social” (MEC, 2008). 

A Rede Federal é composta por 38 Institutos Federais, que atuam em todos os estados 

brasileiros e no Distrito Federal, com um total de 644 campi em funcionamento. São ofertados 

cursos de qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciatura. 

A Rede é formada ainda por instituições que não aderiram aos Institutos Federais, mas 

também oferecem educação profissional em todos os níveis: dois Cefets e o Colégio Pedro II 

(CONIF, 2017). 

Para Beltrame (2014), a RFEPCT, especialmente os Institutos Federais, representa um 

modelo institucional inovador com relação à proposta político-pedagógica, apresentando uma 

organização pedagógica verticalizada, com a oferta de educação básica a superior. A autora 

reforça que a estrutura multicampi retrata o comprometimento na atuação em cada região, o 

que torna o trabalho das instituições ainda mais complexo. 

                                                           
15

 Instituição que se separa em vários campi; em várias unidades. 
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 Pereira (2010) ressalta que as instituições de ensino, principalmente as de ensino 

superior, têm organização e estrutura complexas, com tarefas múltiplas e práticas 

organizacionais diferenciadas. Com as constantes mudanças no mercado, essas instituições 

são forçadas a adequarem-se em condições e competências, encontrando alternativas que 

possibilitem a prática da aprendizagem, da inovação e da sustentabilidade. Assim, para a 

pesquisadora, essa realidade também permeia as instituições pertencentes à RFEPCT quando, 

similarmente, passam por mudanças significativas e enfrentam o grande desafio de 

implementar práticas organizacionais que garantam a qualidade do ensino profissional, bem 

como oportunidades de inovação tecnológica.  

 Diante deste cenário, nesse complexo administrativo educacional, as instituições 

pertencentes à Rede Federal também precisam utilizar-se de ferramentas que facilitem e 

promovam as boas práticas gerenciais e auxiliem na manutenção do compromisso com a 

sociedade em proporcionar educação pública de qualidade. A gestão pública tem a 

comunicação organizacional como instrumento para estabelecer padrões culturais e motivar 

os recursos humanos com ações e atividades que visem à promoção dos objetivos 

organizacionais estabelecidos no planejamento estratégico. 

 

 

3.2 COMUNICAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

 

3.2.1 Comunicação Pública 

  

A comunicação pública é o processo comunicativo das instâncias da sociedade que 

trabalham com a informação voltada diretamente para a cidadania, como órgãos públicos 

governamentais, ONG‟s, associações profissionais e comunitárias, o Terceiro Setor, bem 

como outras instâncias de poder do Estado como agências reguladoras, conselhos e empresas 

privadas que trabalham com serviços públicos em geral (BRANDÃO, 2006).  

Para Rosado e Barreto (2015), a comunicação pública está diretamente ligada aos 

princípios da gestão pública, logo sua função principal é dar publicidade às informações das 

instituições e suas atividades para a sociedade, possibilitando a prestação de contas e o 

fomento de debates sobre questões de interesse coletivo. Brandão (2006) corrobora ao afirmar 

que a comunicação pública tem a responsabilidade de estabelecer um fluxo informativo e 

comunicativo entre Estado e seus cidadãos, o que possibilita o reconhecimento das ações 

promovidas e o engajamento social. “Trata-se de uma forma legítima de um governo prestar 
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contas e levar ao conhecimento da opinião pública os projetos, ações, atividades e políticas 

que realiza e que são de interesse público” (BRANDÃO, 2006). 

Para fortalecer uma comunicação pública efetiva e ainda promover a participação 

democrática na sociedade brasileira, o direito à informação ganha um reforço considerável, a 

Lei 12.527, promulgada em 18 de novembro de 2011. A nova lei, intitulada Lei de Acesso à 

Informação (LAI), dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto na 

Constituição Federal. Medeiros (2014) salienta que a nova legislação almeja promover a 

ampla efetivação deste direito humano fundamental, o acesso à informação, que foi elevado a 

esse patamar com a promulgação da Constituição Federal de 1988, Art. 5º, XIV, XXXIII, 

XXXIV, LXXII, e Art. 37.  

 

A transparência no acesso às informações auxilia a promover a confiança da 

população no governo e viabiliza sua prestação de contas. É também uma 

ferramenta no combate à corrupção e outras formas de irregularidades 

públicas (MEDEIROS, 2014). 
 

No entendimento de Duarte (2007), os governos devem ser os principais indutores de 

uma comunicação pública transparente por terem o comprometimento com o interesse 

público. Para o autor, o poder público deve promover uma gestão aberta, qualificando canais, 

meios e recursos que permitam a viabilização da comunicação de interesse público e o 

envolvimento de toda a sociedade. 

A imagem das organizações passou a representar um fator estratégico importante. As 

empresas, incluindo as públicas, buscam reconhecimento não apenas pelo produto ou serviço 

que oferecem à sociedade, mas também por sua atuação como instituições cidadãs e 

transparentes (BELTRAME, 2014). Nesse contexto, a comunicação ocorrerá pela 

credibilidade gerada por uma rede de relações articulada pela organização com seus públicos 

(OLIVEIRA CARDOSO, 2006). 

“Dentre os mecanismos adotados pela comunicação pública está o aparato oferecido 

pela comunicação organizacional” (ROSADO e BARRETO, 2015). No ambiente 

organizacional, a comunicação pública ganha reforço da comunicação organizacional e suas 

ferramentas de atuação.  
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3.2.2 Comunicação Organizacional na Administração Pública 

 

A comunicação organizacional, também em um ambiente corporativo público, busca 

promover a integralidade informacional, com ações de comunicação alinhadas aos objetivos 

institucionais. São atividades e processos que visam facilitar o entendimento e a aceitação das 

normativas da instituição (missão, visão e valores), assegurar o fluxo de dados internos, bem 

como auxiliar na prestação de contas sobre as realizações feitas pela gestão vigente, 

divulgando programas e políticas implementadas e fomentando a participação popular. “As 

organizações que reconhecem a comunicação como algo competitivo, constroem sua imagem 

institucional e credibilidade pública, estreitando um relacionamento ético e de 

responsabilidade social” (SOUZA et al., 2009). 

Kunsch (2003) reforça que a comunicação organizacional integrada concentra esforços 

nas áreas de relações públicas, jornalismo e publicidade para garantir a eficiência dos 

processos comunicacionais, dando visibilidade e transparência às ações no setor público. É 

um processo de comunicação que prevê atividades de comunicação interna – fluxo 

informacional entre gestores e servidores – até a abertura e manutenção de canais que 

promovam a comunicação com a sociedade [...] (TORQUATO, 2002).  

No âmbito da Administração Pública Federal, segundo Silva (2006), as organizações 

são afetadas por mudanças periódicas e acabam sofrendo transformações profundas em 

função da redefinição do papel do Estado. Reduzir custos, implantar programas de qualidade 

total, horizontalizar o processo de tomada de decisão e incrementar a produtividade dos 

servidores são algumas das novas metas incorporadas ao dia-a-dia dos gestores públicos, que, 

diante desse novo cenário, também começam a se preocupar mais com a qualidade da 

comunicação utilizada na interação com seus públicos de interesse (SILVA, 2006). A autora 

também ressalta que, apesar de o Governo procurar profissionalizar a comunicação, ainda são 

muitas as dificuldades a superar nessa área, uma vez que nem sempre a comunicação é vista 

como uma atividade estratégica. Na área de educação, as dificuldades são ainda maiores 

(BELTRAME, 2014). 

Para Teixeira (2016), não há organização que não tenha práticas comunicativas, 

mesmo que os processos não estejam institucionalizados. Torquato (1986) expressa que parte 

das organizações públicas ainda não descobriu na comunicação o “poder expressivo” capaz de 

renovar o ambiente, facilitando as relações e colaborando para a eficácia das atividades. 

Evidenciamos tal afirmativa quando percebemos que muitas organizações públicas não 

possuem um setor de comunicação especializado. “O que existe, em muitos casos, é uma 
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estrutura parcial de comunicação, com serviços fragmentados e sem uma política mais 

definida” (KUNSCH, 1992, p.86). E ainda hoje esse panorama quase não mudou 

(TORQUATO, 2015). 

  

 

3.3 A COMUNICAÇÃO NA RFEPCT 

 

De acordo com o Decreto n° 4.799, de 4 de agosto de 2003, a Secretaria Especial de 

Comunicação Social da Presidência da República (Secom), instituída pela Lei nº 6.650/79, 

tornou-se o órgão responsável pela comunicação do Governo Federal.  

À Secom compete o assessoramento ao Presidente da República nos assuntos relativos 

à divulgação social do Governo e de implantação de programas informativos. Também está 

sob sua responsabilidade exercer a função de órgão central do Sistema de Comunicação de 

Governo do Poder Executivo Federal (Sicom), do qual fazem parte os órgãos e entidades 

integrantes do Poder Executivo Federal que tenham a atribuição de gerir ações de 

comunicação. 

 Apesar de as atribuições da Secom terem um papel estratégico, segundo Silva (2006), 

na prática, sua representatividade é limitada. Sua atuação está voltada, principalmente, para a 

regulamentação e fiscalização das ações de publicidade e patrocínio, com poucas orientações 

acerca do gerenciamento da comunicação organizacional por parte das instituições públicas 

federais. “Da mesma forma que não existe no âmbito do Governo Federal um plano integrado 

de comunicação, não há uma política de comunicação, com diretrizes claramente definidas 

para a área” (SILVA, 2006). Assim, cada órgão planeja e executa suas atividades de 

comunicação de acordo com as suas necessidades, e em consonância com a infraestrutura 

disponível e o modelo político-institucional vigente.  

O Ministério da Educação (MEC) também não possui uma política de comunicação 

própria e nem diretrizes para orientar instituições a ele vinculadas. As instituições 

pertencentes à RFEPCT, nos 10 anos de sua constituição, pouco atuaram em termos de 

comunicação sistematizada e integrada, dificultando o fortalecimento institucional do grupo. 

Das 41 instituições congregadas à Rede, somente algumas estabeleceram políticas de 

comunicação com o intuito de normatizar e orientar os trabalhos nessa área. O Quadro 2 

demonstra este panorama. 

 

 



54 

 

 

Quadro 2: Políticas de Comunicação em Instituições da RFEPCT 
 

Instituto Federal de 

Santa Catarina 

Um amplo processo de construção coletiva aprovou a Política de Comunicação 

do IFSC, em agosto de 2013.  O documento reúne um conjunto de princípios, 

diretrizes e estratégias para orientar, de maneira uniforme e sistemática, o 

relacionamento do instituto com seus diversos públicos estratégicos. 

Instituto Federal do 

Rio Grande do  

Sul 

Em agosto de 2015, após uma construção coletiva, a PC do IFRS foi aprovada. 

O documento é um conjunto de valores e diretrizes que visam orientar o 

relacionamento da instituição com seus públicos. 

 

Instituto Federal do 

Amapá 

A PC do IFAP foi elaborada, em 2011, pela Assessoria de Comunicação e foi 

baseada em experiências desenvolvidas por organizações públicas e privadas, 

assim como a bibliografia referente à comunicação institucional.  

 

Instituto Federal do 

Paraná 

O IFPR teve a aprovação da sua PC em 2013. No documento, constam as 

principais diretrizes da comunicação, relacionamento com públicos 

prioritários, diferentes canais de relacionamento, assessoria de imprensa, uso 

da marca, programação visual e a capacitação de redes de comunicadores. 

 

 

Instituto Federal  

Fluminense 

Através de pesquisa de satisfação e consulta popular acerca da comunicação no 

instituto, a PC do IFF foi constituída e aprovada em 2016. Nela, estão as 

orientações e normativas sobre a comunicação interna, canais de 

relacionamento, comunicação e divulgação científica e campanhas de 

ingressos. 

 

Instituto Federal do 

Maranhão 

Em 2016, o Conselho Superior aprovou a PC do IFMA, que dispõe sobre as 

ações nas áreas de produção jornalística, cerimonial, promoção, planejamento 

e organização de eventos, identidade visual, mídias sociais e comunicação 

interna.  

 

Instituto Federal do 

Espírito Santo 

resultado de um processo de construção coletiva, com a participação de 

gestores, servidores e alunos do instituto. Uma comissão foi instituída para 

coordenar o processo de construção que, em 2016, aprovou a 1ª PC do 

instituto.  

 

Instituto Federal do 

Ceará 

Aprovada em 2016, a PC do IFCE é um documento norteador das principais 

diretrizes de comunicação da instituição, focando na disseminação de 

informações de interesse público em benefício da sociedade e com vistas ao 

fortalecimento da cidadania.  

 

Instituto Federal de 

Farroupilha 

 

Aprovada em 2017, a PC estipula os princípios a partir dos quais serão 

realizadas as ações de comunicação com os públicos de interesse do instituto. 

Fonte: Elaborado pela autora com dados fornecidos pelo CONIF e com base nos trabalhos de BELTRAME 

(2014) e TEIXEIRA (2016). 
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  O Colégio Pedro II, por sua vez, aprovou e instituiu sua primeira política de 

comunicação em 2017. O documento tem como premissa a constituição de uma comunicação 

organizacional padronizada entre todos os campi, possibilitando a manutenção e o bom 

gerenciamento dos processos comunicacionais, bem como o zelo pela imagem institucional da 

autarquia. As principais normativas tratam da comunicação interna, mídias sociais, canais de 

comunicação, eventos institucionais, gerenciamento de crises, programação visual e 

assessoria de imprensa (COLÉGIO, 2017). 

Ressaltamos que o Quadro 2 não tem objetivo de avaliar a qualidade dos trabalhos de 

comunicação das instituições supramencionadas. O objetivo é mapear as instituições 

pertencentes à Rede que reuniram esforços, mesmo que isoladamente, para constituir uma 

política de comunicação que orientasse seus processos comunicacionais. 

Diante da falta de padronização e normatização da comunicação praticada pelas 

instituições da RFEPCT, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), responsável por dar suporte, orientar e 

respaldar a Rede, iniciou, em 2017, um processo amplo de palestras, consultas e debates, 

envolvendo dirigentes e profissionais de comunicação de todas as instituições congregadas, 

para a constituição de uma política de comunicação unificada, norteadora dos processos de 

comunicação integrados de toda a Rede. 

A 1ª edição da política de comunicação do Conif foi instituída em outubro de 2017 e 

tem a função de articular e estabelecer estratégias de comunicação que integrem o Conif e a 

Rede Federal. O objetivo da política é estabelecer um processo participativo e inovador de 

gestão colaborativa em rede, que estimula a análise de cenários, tendências, riscos e 

oportunidades, além de promover a elaboração de planos e estratégias conjuntas, capazes de 

dar suporte às transformações que afetam a educação brasileira e, consequentemente, as 

instituições de ensino (CONIF, 2017). 

Assim, cabe agora também ao Conif o gerenciamento e manutenção das práticas 

comunicacionais integradas da RFEPCT, com o desenvolvimento de projetos e ações 

específicas que, trabalhadas em conjunto com todas as instituições da Rede, facilitem a 

divulgação de informações institucionais e promovam a Rede Federal, de forma abrangente e 

padronizada, em todo o território nacional. 
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IV METODOLOGIA DA PESQUISA  

  

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização deste estudo, a fim de obter respostas ao problema de pesquisa proposto. Em seu 

contexto, o capítulo traz a caracterização da pesquisa, sua fundamentação teórica, o universo 

que a envolve, os instrumentos de coleta e o processo de análise dos dados.   

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

  

O objeto de estudo desta pesquisa é o Colégio Pedro II. A instituição foi fundada há 

180 anos, e atualmente possui 14 campi e um Centro de Referência em Educação Infantil, 9 

cursos de pós-graduação, 13 mil alunos, 1.409 professores (efetivos e contratados) e 1.024 

servidores técnico-administrativos (COLÉGIO, 2018).  

Para propor diretrizes que potencializem o alinhamento da política de comunicação à 

gestão estratégica do Colégio Pedro II, consideramos alguns procedimentos, que apesar de 

distintos se complementam:  

1º) Investigação bibliográfica e documental: quanto aos procedimentos, trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica, por utilizar informações adquiridas por meio de levantamento da 

literatura, analisando pensadores e teorias que tratam o assunto. A análise documental 

forneceu o embasamento acerca da realidade da instituição pesquisada. As referidas análises 

foram concebidas com a intenção de bem fundamentar a pesquisa.   

2º) Determinação do universo da pesquisa: compreende-se que o universo desta 

pesquisa envolve servidores de áreas estratégicas do Colégio Pedro II.  

3º) Instrumento de coleta de dados: a entrevista semiestruturada foi utilizada para 

analisar, por meio de perguntas direcionadas, a visão dos servidores acerca da funcionalidade 

da comunicação organizacional no CPII e sua política de comunicação.  

Foi realizado um estudo de caso, de natureza empírica, por ser considerado mais 

adequado para identificar a observação como parte integrante desta pesquisa. Trata-se de uma 

abordagem metodológica muito utilizada na engenharia de produção. De acordo com YIN, 

(2001), é um estudo de caráter empírico que investiga um fenômeno atual no contexto da vida 

real, geralmente considerando que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto onde se insere 

não são claramente definidas. 
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Quanto à forma de abordagem, a pesquisa caracteriza-se por uma abordagem 

qualitativa por ter a realidade subjetiva dos indivíduos envolvidos, a necessidade de medir 

opiniões, atitudes e preferências comportamentais. 

Assim, esta pesquisa, que pode ser classificada como um estudo de caso, de cunho 

exploratório, com investigação bibliográfica e abordagem qualitativa, tem como objetivo 

propor diretrizes que potencializem o alinhamento da política de comunicação à gestão 

estratégica do Colégio Pedro II, verificando o entendimento que áreas estratégicas da 

instituição tem acerca da relevância e efetividade das ações de comunicação organizacional. O 

estudo busca fornecer dados que permitam aprimorar os processos da comunicação, 

identificando gargalos, entraves e possibilitando mudanças para o crescimento institucional.  

 

  

4.2 FUNDAMENTAÇÃO  

 

A maior parte dos estudos em gestão tem como fundamento a noção de que o objetivo 

da ciência é descrever, entender, explicar e, se possível, predizer (VAN AKEN, 2005). 

Permitindo assim, a construção de pesquisas voltadas a teorias descritivas, que retratem a 

realidade e os processos empresariais.  

Hambrick (2007) ressalta que o excessivo foco em teorias descritivas dificulta a 

elaboração de estudos que abram novas fronteiras no campo das pesquisas. Assim, para o 

crescimento da confiabilidade na criação das teorias, faz-se necessário aumentar o rigor 

metodológico e construir investigações, na área de gestão, com o objetivo de projetar e 

construir processos para a solução dos problemas. 

 

Estudos de Caso podem, quando o objetivo é prescritivo ou para o 

desenvolvimento de tecnologias (artefatos), ser úteis para compreender os 

artefatos existentes e em funcionamento em um determinado contexto [...] 

(LACERDA et al., 2012). 
 

Dessa forma, esta pesquisa utilizou uma estratégia metodológica que estabelece 

comparação entre o quadro teórico-conceitual resultante e a realidade analisada com vistas a 

aprimorar as práticas comunicacionais de instituições federais de ensino. Para isso, o método 

adotado para embasar a parte empírica da investigação é o método de estudo de caso (YIN, 

2001) com uma abordagem propositiva. 

O método de estudo de caso contribui para compreendermos melhor os fenômenos 

individuais, os processos organizacionais e políticos das instituições. Conforme Yin (2001), o 
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estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em 

abordagens especificas de coletas e análise de dados. Permite uma investigação que preserva 

as características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real, como ciclos de 

vida individuais, processos organizacionais e administrativos, entre outros.  

Gil (2009) reforça que o estudo de caso é importante por proporcionar uma visão mais 

clara sobre os fenômenos pouco conhecidos. Colabora também para descrever grupos, 

organizações e comunidades. Ou seja, pode servir para estudos exploratórios, descritivos, 

explicativos e propositivos, pois abrange um leque de possibilidades muito mais amplo do que 

a maioria dos outros delineamentos de pesquisa. Trata-se, ainda, de uma pesquisa de cunho 

exploratório, onde realizamos entrevistas com servidores de áreas estratégicas, identificando 

suas percepções quanto ao alinhamento da comunicação à gestão estratégica da instituição.  

Para Berto et al. (2014) o estudo exploratório se apresenta como um instrumento de 

pesquisa que envolve uma busca na literatura e discute fenômenos relevantes, os quais são 

pouco abordados. Já para Gil (2002), a pesquisa exploratória “tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses”. O autor reforça que as pesquisas exploratórias proporcionam uma visão 

geral de um determinado assunto ou fato (2009).  

Quanto à natureza, esta pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa de 

coleta, análise, interpretação e apresentação dos dados. Gray (2012) verifica essa técnica de 

pesquisa como uma análise que permite vários métodos, como: observação, entrevista e 

questionário. Na abordagem qualitativa, normalmente a revisão bibliográfica ocorre no início 

do processo de investigação e o pesquisador assume uma postura mais reflexiva, diferente do 

estudo quantitativo, o qual o papel do pesquisador se resume em manter a objetividade e o 

distanciamento do processo de pesquisa. 

Para Creswell (2010), a realização de amostragem por conveniência, a coleta de dados 

por cotas, coletados no próprio ambiente, e a interpretação pessoal do significado dos dados 

denotam procedimentos qualitativos. Ainda segundo o autor, a pesquisa qualitativa busca 

explorar e entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema. 

Seu propósito consiste em reconstruir a realidade, tal como é observada pelos atores de um 

sistema social predefinido (SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2006). 

De acordo com Gray (2012), a escolha da metodologia é muito influenciada pela 

inclinação da investigação e pela atitude do pesquisador. A pesquisa tem como finalidade 

explorar e identificar as diferentes perspectivas dos agentes envolvidos no tema em tela.  
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4.3 UNIVERSO E AMOSTRA  

  

Para alcançar o objetivo dessa pesquisa, foi necessário realizar uma coleta de dados. 

Para isto, foi importante identificar a população (universo) e a amostra a ser estudada.   

Sweeney et al. (2015) denominam população como um conjunto de elementos de 

interesse a ser analisado. Já a amostra, para o autor, é um grupo menor, um subconjunto da 

população. A proposta deste estudo foi realizar uma pesquisa amostral, onde os dados da 

amostra escolhida foram investigados. 

Para Gil (2002), a amostra deve ser selecionada rigorosamente, permitindo encontrar 

resultados aproximados dos que seriam adquiridos se porventura tivesse pesquisado todos os 

elementos da população. Assim, os participantes da pesquisa foram selecionados de forma a 

contribuir apropriadamente durante a coleta dos dados, com manifestações nos discursos e 

diferentes percepções.  

Dessa forma, para o universo desta pesquisa (servidores que participam da gestão 

estratégica do CPII), a seleção aconteceu por intencionalidade. A proposta da pesquisa não foi 

utilizar uma amostra representativa, mas, sim, abordar participantes que contribuíssem 

efetivamente com os objetivos do estudo.  

Dentro desse perfil, trabalhamos com servidores que estavam diretamente vinculados 

às ações estratégicas da instituição. Foram selecionados como sujeitos participantes da 

pesquisa, dentre servidores com cargos efetivos de docentes e técnico-administrativos e 

pertencentes ao quadro da Reitoria e dos 14 campi, 5 gestores da alta administração, 2 

adjuntos de direção, 3 chefes de seção, 2 coordenadores de área e 3 assessores funcionais.  

A coleta de dados desta pesquisa, também por se tratar de um estudo de caso, com 

uma abordagem propositiva, foi baseada em entrevistas semiestruturadas e análise de 

documentos institucionais. Estes documentos foram escolhidos de forma oportuna e por 

acessibilidade, com o objetivo de fornecer o embasamento acerca da realidade da instituição 

pesquisada. 

  

 

  4.3.1 Entrevistas Semiestruturadas  

  

As vantagens das entrevistas são a possibilidade de abrangência de um número maior 

da população. Elas permitem o registro das reações do entrevistado, possibilitam a 

reformulação das questões, a fim de facilitar o entendimento, além de representarem uma 
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fonte de informações que não constam em documentos escritos (LAKATOS; MARCONI, 

2011). 

Segundo Flick (2004), o uso de um guia de entrevista aumenta a comparabilidade dos 

dados. O autor ressalta ainda que, no método de entrevistas semiestruturadas, é provável que 

os pontos de vista dos entrevistados sejam expressos em uma situação de entrevista com um 

planejamento relativamente aberto, do que em um questionário ou em uma entrevista 

padronizada.   

Nesse estudo, optou-se pela aplicação de entrevistas semiestruturadas, com 7 

perguntas abertas, por flexibilizar a condução da entrevista por parte da pesquisadora e 

facilitar a inclusão de questões não estruturadas no roteiro, com o intuito de interagir de forma 

adaptada na evolução da entrevista. O roteiro de entrevista deste estudo foi adaptado de 

Tegoni (2015), de sua dissertação intitulada Comunicação Interna, Diferenciação, Integração 

e Fragmentação na Cultura Organizacional em uma Instituição Particular de Ensino.  

A aplicação das entrevistas objetivou identificar a percepção que servidores, atuantes 

em áreas estratégicas da instituição, têm acerca da relevância e efetividade das ações de 

comunicação organizacional e do alinhamento dessas ações à gestão estratégica do CPII. 

Nesse sentido, os indivíduos foram selecionados de forma intencional, ou seja, não se levou 

em consideração idade, formação, tempo de serviço ou gênero, mas sim a possibilidade de 

expressarem seus conhecimentos e percepções sobre o tema abordado. 

Por fim, foram selecionados 15 respondentes, sendo 5 gestores da alta administração, 

2 adjuntos de direção, 3 chefes de seção, 2 coordenadores de área e 3 assessores funcionais.  

 Para facilitar o correto entendimento acerca dos objetivos do estudo e da forma como 

os dados seriam utilizados e disponibilizados, os entrevistados receberam um protocolo 

explicativo (Apêndice A) e um termo de consentimento (Apêndice B) para leitura e assinatura 

antes de cada início de entrevista.  

O processo de planejamento e execução das entrevistas ocorreu entre maio e junho de 

2018, com média de 40 minutos de duração para cada entrevista. Os dados foram coletados 

através da gravação (áudio) das respostas dos participantes. Em paralelo à realização das 

entrevistas, foram selecionados os documentos para a análise documental, que serão 

apresentados no subitem a seguir.  
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4.3.2 Análise de documentos  

 

A análise documental foi de extrema relevância para a realização deste estudo, 

principalmente no que tange à coleta de informações em documentos institucionais 

relacionados à questão da pesquisa e no auxílio à construção da pauta para as entrevistas. 

O processo de análise de documentos é bastante recomendável, uma vez que o 

pesquisador deve conhecer em profundidade o contexto que se insere seu objeto de pesquisa 

(OLIVEIRA, 2012). Isso significa que o acesso aos documentos oficiais contribui para um 

conhecimento da realidade da organização estudada.  

Neste estudo, a análise documental foi construída a partir dos seguintes documentos e 

canais institucionais:  

-Portal Institucional: O Portal do Colégio Pedro II é o principal canal de 

comunicação da instituição. Nele, estão descritos dados importantes da instituição, como sua 

trajetória, funcionalidade, cursos ofertados, dados estatísticos, dirigentes, núcleos e serviços; 

- Facta (desde 1970): O Boletim Oficial da Autarquia tem periodicidade mensal e dá 

ampla divulgação aos atos administrativos da instituição, publicando documentos oficiais 

como portarias, resoluções, ordens de serviço e todo tipo de documento validado no âmbito da 

Reitoria e dos campi. Como a publicação é a mais antiga da instituição e nela, desde seu 

início, são registrados todos os atos normativos do colégio, o Facta auxilia no registro da 

história administrativa do CPII, o que inclui as diversas manifestações de comunicação na 

organização; 

- Planejamento Estratégico (2015-2018): Fruto de um trabalho em parceria com 

diversos setores, o Planejamento apresenta cerca de 30 projetos que têm como objetivo 

aumentar a eficiência e eficácia das atividades institucionais, tanto no âmbito administrativo 

quanto pedagógico; 

- Política de Comunicação (2017): A Política de Comunicação tem como finalidade 

tornar públicos os princípios que norteiam as práticas de comunicação entre o Colégio Pedro 

II e seus diversos públicos de relacionamento; 

A pesquisa documental facilitou a caracterização do caso em estudo, auxiliando no 

entendimento dos princípios, procedimentos, regulamentações e políticas do CPII e, também, 

de como a comunicação organizacional se constituiu na instituição.  
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4.3.3 Análise dos dados 

  

Após a coleta dos dados decorrentes das entrevistas com servidores de áreas 

estratégicas do CPII (gestores da alta administração, adjuntos de direção, chefes de seção, 

coordenadores de área e assessores funcionais), foram utilizados procedimentos de 

categorização relacionados com a análise de conteúdo. Já para os dados oriundos de 

documentos da instituição, realizou-se análise documental.  

Segundo os estudos de Bardin (2004), “a análise de conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações”. Já Minayo (2003) percebe a técnica de análise de 

conteúdo como a forma de encontrar respostas para as questões formuladas, confirmando ou 

não as afirmações estabelecidas no início da investigação.  

Ainda segundo Bardin (2004), a análise de conteúdos é composta por três fases 

fundamentais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos. Na 

primeira, organiza-se o material coletado.  A segunda, normalmente a mais longa, envolve um 

estudo aprofundado dos documentos a partir da análise e do referencial teórico, havendo 

codificação, classificação e categorização de dados. Na fase do tratamento dos resultados, 

acontece a validação dos dados analisados, embutindo-os de significação. 

Para a análise dos dados desta pesquisa, foi realizada uma categorização a priori. Isto 

significa que as questões da entrevista foram elaboradas a partir do referencial teórico e a 

mesma estrutura serviu para nortear a análise como um todo, incluindo a análise documental.  

Na sequência, com o intuito de facilitar o andamento e a compreensão do estudo dos 

dados, serão apresentadas informações importantes acerca da instituição pesquisada, tais 

como: história, natureza institucional, finalidades, missão, visão, valores, princípios e 

planejamento estratégico. A evolução da comunicação organizacional na instituição, bem 

como os eixos de atuação da política de comunicação também serão apresentados.  
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V CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM ESTUDO: APORTES 

DOCUMENTAIS PARA UM TRAÇADO HISTÓRICO-FUNCIONAL 

  

Este capítulo apresenta a análise documental desenvolvida a partir das informações 

obtidas nos documentos oficiais da instituição. A investigação realizada contribuiu na 

construção de uma caracterização institucional, onde descreve-se a história, natureza e 

finalidade institucionais do Colégio Pedro II; sua missão, visão, valores e princípios; e 

apresenta os principais fundamentos e objetivos do seu Planejamento Estratégico. A evolução 

da comunicação na instituição e os eixos de atuação da política de comunicação também são 

apresentados no presente capítulo.  

De antemão, é possível observar que alguns documentos da instituição - Portal 

Institucional, Planejamento Estratégico, Política de Comunicação e 17 edições do Boletim 

Oficial da Autarquia (Facta)
16

 -, como mencionados na metodologia, foram utilizados para 

desenvolver os tópicos apresentados nas subseções seguintes. O Quadro 3 apresenta os itens 

destacados para análise documental e em quais documentos foram encontrados. 

 

Quadro 3: Categoria encontrada por documento 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

Cada item tornou-se uma categoria cujo desenvolvimento acontece ao longo dessa 

seção, nas subseções a seguir. 

 

                                                           
16

 As edições do Facta utilizadas foram as de nº 1, 2, 4, 5, 11, 22, 30, 37, 39, 40, 43, 46, 51, 58, 87, 96 e 229, dos 

anos de 1970, 71, 72, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 90, 91 e 2008 respectivamente. 
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5.1 HISTÓRIA  

 

Primeiro colégio de instrução secundária, criado para ser referência de ensino no 

Brasil, o Colégio Pedro II, sediado na cidade do Rio de Janeiro, conta com uma longa tradição 

que se confunde com a própria história do país. Do Império à República, o Colégio foi 

protagonista da educação nacional por meio do desenvolvimento científico, artístico e cultural 

da nação brasileira (COLÉGIO, 2018). 

Sua origem remonta ao Colégio dos Órfãos de São Pedro, criado em 1739 pelo Bispo 

D. Antônio de Guadalupe, posteriormente chamado Seminário de São Joaquim (1766). Por 

iniciativa do ministro interino do Império, Bernardo Pereira de Vasconcellos, o Seminário de 

São Joaquim foi transformado no Imperial Collegio de Pedro Segundo, por meio do Decreto 

de 2 de dezembro de 1837. O nome dado à instituição foi uma homenagem ao Imperador 

Dom Pedro II, que naquela data completava 12 anos de idade. 

Com um programa de ensino de base clássica e tradição humanística, a instituição 

conferia a seus formandos o diploma de Bacharel em Letras, o que os habilitava a ingressar no 

ensino superior sem prestar exames. Por décadas, o programa estabelecido pelo Colégio Pedro 

II foi referência nacional para outros estabelecimentos de ensino secundário. 

Os primeiros docentes foram indicados pelo ministro Bernardo Pereira de 

Vasconcellos e aprovados pelo imperador. Anos depois, foram instituídos os concursos para 

ingresso de docentes. Em geral, os professores eram escolhidos entre profissionais que se 

destacavam na sociedade letrada da época: advogados, médicos e escritores, ou seja, uma elite 

intelectual educada na Europa, como o escritor Gonçalves Dias (COLÉGIO, 2018). 

Com a Proclamação da República, em 1889, o Colégio passa a se chamar Instituto 

Nacional de Instrução Secundária, mudando para Ginásio Nacional, já em 1890. Apenas em 

1911, sob decreto do presidente Marechal Hermes da Fonseca, ex-aluno do colégio, a 

instituição retorna à denominação de Colégio Pedro II, dividido em Externato e Internato 

(COLÉGIO, 1970). 

O Colégio Pedro II teve três ciclos de expansão, começando pela década de 50, com a 

criação de três seções escolares, as duas primeiras ainda no ano de 1952, durante o governo de 

Getúlio Vargas. A Seção Norte foi instalada no Engenho Novo e a Seção Sul começou a 

funcionar no Humaitá. Em 1957, foi instalada a terceira seção na Tijuca. Em 1979, as seções 

passaram a ser denominadas unidades escolares, tendo como complemento o nome do bairro 

onde se localizavam. 
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O segundo ciclo de expansão ocorreu na década de 80, com a criação das unidades 

voltadas para os anos iniciais do Ensino Fundamental. E o mais recente ciclo de expansão do 

Colégio Pedro II se deu nos primeiros anos deste século, entre os anos de 2004 e 2010, com a 

criação de unidades escolares em Realengo e nos municípios de Niterói e Duque de Caxias.  

Primeira experiência do Colégio Pedro II na etapa inicial da Educação Básica, a 

Unidade de Educação Infantil, hoje Centro de Referência em Educação Infantil, começou a 

funcionar no início de 2012 em Realengo, onde estudam crianças de 4 e 5 anos.  

Com a publicação da Lei 12.677 de 25 de junho de 2012, o Colégio Pedro II foi 

equiparado aos Institutos Federais. Essa mudança possibilitou a alteração da sua estrutura 

organizacional e, com isso, as unidades escolares passaram de forma automática à condição 

de campi da instituição (COLÉGIO, 2018). 

Dessa forma, hoje, com 180 anos de história na educação pública brasileira, o Colégio 

Pedro II conta com 14 campi e um Centro de Referência em Educação Infantil, que oferecem, 

para 13 mil alunos, turmas desde a Educação Infantil até o Ensino Médio Regular e Integrado, 

além da Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 

 

 

5.2 NATUREZA INSTITUCIONAL 

  

 O CPII é uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, com 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, de 

característica pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de Educação Básica 

(COLÉGIO, 2015).  

Em conformidade com a legislação vigente, tem prerrogativas para a oferta da 

educação profissional, de forma articulada com a educação básica, de cursos de graduação e 

pós-graduação na área de Educação e Formação de Professores.  

Pela Lei no 12.677, de 25 de junho de 2012, foi integrado à Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica para efeito de incidência das disposições que regem a 

regulação, a avaliação e a supervisão da instituição e dos cursos de educação superior. 

Domiciliado na sede de sua Reitoria, situada no Campo de São Cristóvão nº 177, São 

Cristóvão, Rio de Janeiro, conta com os seguintes campi: Centro, Duque de Caxias, Engenho 

Novo I, Engenho Novo II, Humaitá I, Humaitá II, Niterói, Realengo I, Realengo II, São 

Cristóvão I, São Cristóvão II, São Cristóvão III, Tijuca I e Tijuca II.  
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  Além da oferta dos ensinos fundamental (campi denominados I) e médio (campi 

denominados II), o CPII oferece cursos de pós-graduação lato sensu
17

 e stricto sensu
18

, e 

educação infantil. 

Atualmente, a instituição possui 14 campi, um Centro de Referência em Educação 

Infantil, 9 cursos de pós-graduação, 13 mil alunos, 1.409 professores (efetivos e contratados) 

e 1.024 servidores técnico-administrativos (COLÉGIO, 2018).  

 

 

5.3 FINALIDADES 

 

Como finalidades, o CPII caracteriza-se em: 

 Ofertar educação básica, educação profissional (de forma articulada com a 

educação básica) e ensino superior na área de educação e de formação de 

professores, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando 

cidadãos com vistas à atuação nos diversos setores da sociedade organizada e na 

vida profissional;  

 Desenvolver a educação básica, profissional e superior como processos educativos 

e investigativos;  

 Promover a integração dos diferentes níveis de educação e modalidades de ensino 

ofertados;  

 Constituir-se em campo de experiência e em centro de excelência na oferta de 

educação básica e do ensino superior na área de educação e de formação de 

professores;  

 Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de todas as 

disciplinas que integram a composição curricular da educação básica, oferecendo 

capacitação técnica e atualização pedagógica aos profissionais de educação das 

redes públicas de ensino; 

 Desenvolver programas de extensão e de divulgação social, científica e cultural;  

 Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, a criatividade e o 

desenvolvimento social e científico; e  

 Promover práticas democráticas, de justiça social, de exercício da cidadania e de 

preservação do meio ambiente.  
                                                           
17

 Pós-graduação a nível de especialização. 
18

 Cursos de pós-graduação que compreendem programas de mestrado e doutorado. 
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5.4 MISSÃO 

 

É o objetivo fundamental de uma organização. Nela, se traduz a finalidade da empresa 

e seus propósitos estratégicos e funcionais. Serve também de guia para o fortalecimento das 

intenções fundamentais da gestão, norteando os colaboradores da empresa.  

A missão do CPII é “promover a educação de excelência, pública, gratuita e laica, por 

meio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, formando pessoas capazes de 

intervir de forma responsável na sociedade” (COLÉGIO, 2018).  

 

 

5.5 VISÃO  

  

A definição de visão corporativa é o desenho do futuro desejado alinhado às 

aspirações organizacionais. Além de um desejo, a visão deve ser também o viés motivacional, 

mobilizando e conduzindo a organização para o futuro.  

O CPII pretende “ser uma instituição pública de excelência em educação integral e 

inclusiva, consoante com o mundo contemporâneo e as novas técnicas e tecnologias, 

comprometida com a formação de cidadãos, visando a uma sociedade ética e sustentável” 

(COLÉGIO, 2018).  

 

 

5.6 VALORES 

 

Valores são as crenças e sentimentos que estruturam a cultura organizacional e as 

práticas desenvolvidas em uma empresa. Costumam estar agregados e relacionados à missão 

corporativa, representando os princípios que norteiam como as pessoas devem reger seus 

comportamentos na instituição. 

O CPII é norteado pelos seguintes valores: ética, excelência, competência, 

compromisso social e inovação (COLÉGIO, 2018). 

 

 

5.7 PRINCÍPIOS 

 

O CPII observa os seguintes princípios (COLÉGIO, 2015):  
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 Compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do 

meio ambiente, transparência e gestão democrática;   

 Verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão;   

 Eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento 

científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e 

culturais; e  

 Natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União. 

 

 

5.8 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

O primeiro Planejamento Estratégico do Colégio Pedro II foi lançado em 2015 e 

possui propostas de atuação até o ano de 2018. O documento é fruto da parceria com diversos 

setores da instituição e apresenta projetos que têm como objetivo aumentar a eficiência
19

 e 

eficácia
20

 das atividades institucionais, tanto no âmbito administrativo quanto pedagógico 

(COLÉGIO, 2018). 

A iniciativa foi um grande avanço para o colégio. Com a equiparação aos Institutos 

Federais, o CPII teve que adequar-se a uma nova realidade que preconizava a necessidade de 

realizar um desenvolvimento institucional, atrelado a um planejamento estratégico. 

Para a elaboração do Planejamento Estratégico, foi realizado um diagnóstico 

estratégico por meio da análise do ambiente interno e externo do Colégio Pedro II. Este 

diagnóstico contemplou uma série de atividades como análise documental, entrevistas com 

técnicos e gestores, pesquisas de experiências exitosas, oficinas de trabalho e consulta online 

à comunidade do CPII, para detectar as prioridades da instituição. Todas as etapas contaram 

com a assessoria técnica da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

A partir do que foi definido como prioritário no diagnóstico, foi construído o mapa 

estratégico para 2015 em conjunto com gestores do CPII. Para o alcance de cada objetivo 

estratégico, foram definidos os projetos que melhor contribuiriam para esse propósito, 

priorizando ações voltadas para a melhoria do planejamento pedagógico e administrativo, 

estruturação de processos de trabalho, fortalecimento da comunicação organizacional, 

adequação do ambiente de trabalho e atendimento às questões sustentáveis – somando um 

total de 28 projetos institucionais (COLÉGIO, 2015). 

                                                           
19

 relação entre os resultados obtidos e os recursos empregados. 
20

 mede a relação entre o efeito da ação, e os objetivos pretendidos. 
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Com essa primeira experiência na elaboração de um planejamento estratégico na 

instituição, os projetos que foram estipulados visavam um aprimoramento nas práticas 

gerenciais e operacionais do colégio, buscando o desenvolvimento e a manutenção dos 

serviços de qualidade oferecidos à sociedade pelo CPII.  

Até o término do prazo de vigência do PE, final do ano de 2018, o monitoramento dos 

projetos é realizado por meio do acompanhamento dos objetivos definidos no documento. O 

acompanhamento é feito através de reuniões com os responsáveis pelos projetos, o que busca 

criar a cultura do planejamento institucional em todas as suas etapas, desde a área 

administrativa até a pedagógica (COLÉGIO, 2018). 

A criação da primeira Política de Comunicação do CPII foi um dos projetos 

estabelecidos no PE e ficou sob a responsabilidade da Assessoria de Comunicação Social da 

instituição. O projeto tinha como objetivo a formalização das ações de comunicação e o 

fortalecimento dos canais de comunicação com a comunidade escolar. A Assessoria da 

instituição concluiu o projeto em 2017 com a publicação da Política de Comunicação. 

Foram estipulados no Planejamento Estratégico do Colégio Pedro II os seguintes 

objetivos (COLÉGIO, 2015): 

 Incentivar pesquisas docentes voltadas para o aprimoramento da prática 

pedagógica;   

 Garantir a efetiva execução dos projetos de dedicação exclusiva; 

 Ampliar as estratégias que garantam a qualidade das condições de aprendizagem; 

 Construir o primeiro PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e atualizar o 

PPPI (Projeto Político Pedagógico Institucional); 

 Garantir as condições para o atendimento dos alunos com necessidades 

específicas; 

 Aprimorar e redesenhar os processos administrativos internos; 

 Prover e utilizar tecnologia de informação e comunicação em práticas inovadoras 

na instituição; 

 Otimizar o processo de reposição do quadro de docentes; 

 Estabelecer convênios e parcerias estratégicas; 

 Ampliar os critérios de sustentabilidade nas contratações de bens e serviços; 

 Desenvolver as competências dos servidores; 

 Fortalecer os canais de comunicação com a comunidade escolar; 

 Promover o bom desempenho profissional; 
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 Adequar os ambientes pedagógicos e administrativos para promover a qualidade 

de vida, acessibilidade e sustentabilidade. 

 

 

5.9 A EVOLUÇÃO DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL NO CPII 

 

O embrião do que se poderia chamar de comunicação institucional da autarquia surge 

com a publicação do seu primeiro Boletim Oficial, Facta, cuja edição inicial data de 15 

outubro de 1970.  

A apresentação do primeiro Facta, assinada pelo diretor-geral do Colégio Pedro II da 

época, Vandick L. da Nóbrega, dizia já no parágrafo inicial a razão da sua existência: “Surge 

o FACTA com a finalidade de tornar conhecidos de professores e funcionários todos os atos 

praticados pela administração de nossa autarquia: o Colégio Pedro II” (COLÉGIO, 1970). 

A partir de então, o Facta passou a publicar, periodicamente, os documentos oficiais 

da instituição, que são atos, resoluções, portarias, processos e outros documentos expedidos 

pelo Colégio Pedro II. Além dos atos do CPII, o Facta passou também a divulgar informações 

sobre outras atividades da instituição, como inaugurações, doações ao colégio, concursos, 

solenidades de entrega de títulos, entre outras. 

Foi no Facta que, em 1976, aconteceu o primeiro registro de um trabalho 

institucionalizado em comunicação social no CPII. Naquele ano, a publicação passou a ser 

editada pela Agência de Comunicação Social, cujo editor-responsável era um técnico da área 

de comunicação. Na apresentação do documento, consta a informação de que o Facta era o 

veículo de comunicação da Direção do colégio com os seus servidores e serviria para a 

divulgação de atos oficiais, como também para a divulgação de notícias e informações da 

autarquia (COLÉGIO, 1970). Os editoriais, bem como as matérias em linguagem jornalística, 

tornam-se frequentes nas edições posteriores.  

A partir de alguns registros nos Factas do início dos anos 80, percebe-se que a 

Direção-Geral estava atenta aos resultados positivos do uso da comunicação em uma 

instituição. Em 1983, a Agência de Comunicação Social torna-se Coordenadoria de 

Comunicação, criada com o objetivo de organizar as atividades de comunicação e relações 

públicas do Colégio, contando com a seguinte estrutura: Seção de Relações Públicas, Seção 

Imprensa e Divulgação e Arquivo. 

No final de 1991, é determinado, em ato oficial, que o Facta passe a ser de 

responsabilidade direta do Gabinete do diretor-geral e que o setor encarregado da sua 
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elaboração se torne órgão integrante da estrutura organizacional da Direção-Geral do colégio. 

O que se mantém até os dias atuais.  

Em 2008, o setor de comunicação do CPII, então intitulado Secretaria de 

Comunicação Social, recebe a incumbência de revitalizar o Facta, fortalecendo-o enquanto 

importante instrumento de divulgação dos procedimentos administrativos do colégio e 

atualizando-o para também ter uma versão online. A partir desse ano, outras formas de 

comunicação surgiram na autarquia.  

O Boletim Oficial de Notícias, ou BON, material impresso, mensal e distribuído aos 

servidores do CPII, foi instituído em 1995, mas perdeu força logo no início. Depois de anos 

sem novas edições, o BON foi reeditado em 2008 e permaneceu até o final do ano de 2009. 

Ainda em 2009, foi aprimorado o site da instituição (gerenciado pelo setor de 

informática) e instituído o “Comunicando”, com o objetivo de dar ampla divulgação às ações 

desenvolvidas pelas diretorias integrantes da Direção-Geral. Inicialmente, em formato 

impresso e eletrônico, o Comunicando circulou do nº 1 ao nº 4, sem regularidade em sua 

periodicidade. Tanto o BON quanto o Comunicando não possuem novas publicações na 

atualidade. 

Diante do exposto, percebe-se que as práticas de comunicação no Colégio Pedro II 

foram, por muito tempo, muito incipientes, pouco profissionalizadas e, normalmente, 

descontinuadas. Os setores que foram responsáveis pela comunicação, mesmo com a 

responsabilidade de divulgar informações oficiais e fortalecer a identidade e imagem 

institucional, não detinham insumos, mão de obra especializada e muito menos espaço efetivo 

para atuarem enquanto produtores de informação. 

Foi somente a partir de 2013, quando o setor se tornou novamente Coordenadoria de 

Comunicação Social (hoje Assessoria de Comunicação Social), que as atividades começaram 

a trilhar um caminho para a profissionalização. Pela primeira vez, em 2014, o CPII abriria 

concurso para áreas técnicas, de nível superior, em comunicação, passando a ter em seu 

quadro de efetivos 2 Jornalistas e 1 Programador Visual. Era preciso reconfigurar as ações da 

área, feitas de maneira isolada e estanque, para alinhar com os objetivos institucionais. 

Hoje, a Assessoria de Comunicação Social é o setor que responde pelo planejamento 

da comunicação organizacional e pela execução das normativas da Política de Comunicação 

no Colégio Pedro II. Está vinculada à Reitoria e apresenta em sua estrutura organizacional os 

setores de Assessoria de imprensa, Jornalismo Institucional, Programação Visual e Eventos. 

As atividades desempenhadas pela Assessoria têm caráter estratégico por transmitir à 
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comunidade escolar, e à sociedade, as ações pedagógicas e de gestão da instituição 

(COLÉGIO, 2017). 

Ao estabelecer uma Política de Comunicação, em 2017, o Colégio Pedro II objetivou a 

padronização e a sistematização de suas práticas de comunicação organizacional, buscando 

facilitar o fluxo de informações estratégicas, institucionais e administrativas (COLÉGIO, 

2017).  

Com a normatização das atividades de comunicação, o CPII busca aumentar o 

conhecimento e o envolvimento de servidores e sociedade com a cultura e objetivos 

organizacionais, propagando os preceitos de missão/visão/valores e compartilhando das 

responsabilidades em alcançar a excelência nos serviços prestados à comunidade (COLÉGIO, 

2018). 

A Política de Comunicação do CPII tem como objetivos (COLÉGIO, 2017): 

 Fortalecer e defender a identidade do Colégio Pedro II, contribuindo para 

consolidar sua institucionalidade; 

 Estabelecer ações de comunicação adequadas para cada público de interesse da 

instituição;  

 Qualificar as informações divulgadas, garantindo que elas tenham linguagem 

apropriada para cada público;  

 Tornar a comunicação uma ferramenta de desenvolvimento estratégico; 

 Criar e consolidar os fluxos de comunicação que promovam a interação entre a 

gestão e os servidores do Colégio Pedro II;  

 Ampliar o diálogo do Colégio Pedro II com a sociedade;  

 Apresentar e promover os serviços e atividades oferecidos pela instituição.    

 

Para operacionalizar os objetivos da Política de Comunicação do Colégio Pedro II, 

foram estabelecidos os seguintes eixos de atuação para a comunicação da instituição 

(COLÉGIO, 2017): 

– Comunicação interna: a comunicação interna visa informar o público interno 

acerca dos diversos assuntos relacionados à instituição, tais como atos, políticas, 

comunicados, pesquisas, novos concursos, seleções internas, prazos e campanhas 

institucionais;  

– Comunicação externa: a comunicação externa busca informar a sociedade sobre 

assuntos relacionados à instituição, processos seletivos e campanhas institucionais; 
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– Assessoria de imprensa: as atividades de assessoria de imprensa têm como objetivo 

cultivar uma relação de proximidade e parceria com os veículos de comunicação, de forma a 

divulgar informações sobre a instituição, prezando pela transparência, cordialidade e 

eficiência; 

– Programação visual: as práticas de programação visual promovem a gestão da 

identidade visual da instituição, viabilizando materiais gráficos e virtuais para divulgar ações, 

cursos, programas e eventos do Colégio Pedro II;  

– Gestão de crise: entende-se por crise institucional um evento imprevisível que, 

potencialmente, provoca prejuízo significativo a uma organização e a seus empregados, 

produtos, condições financeiras, serviços e a sua reputação. Para facilitar a gestão de crise no 

CPII, a PC prevê a elaboração de um Manual de Gerenciamento de Crises; 

– Evento Institucional: O planejamento de eventos institucionais tem por objetivo 

impactar na opinião pública, sendo uma estratégia eficaz para o alcance dos resultados 

positivos. 

 Cada eixo de atuação da instituição pode utilizar dos diversos canais de comunicação 

para promover suas atividades. Os canais de comunicação instituídos no Colégio Pedro II são: 

Portal Institucional, Intranet, Boletim Oficial da Autarquia (Facta), Boletim Informativo 

Virtual (newsletter), E-mail marketing, Blog Informativo Conexão CP2 e as mídias sociais 

(Facebook, Twitter, Youtube e LinkedIn).  

O documento da Política de Comunicação do CPII reforça que as práticas 

comunicacionais instituídas buscam tornar as atividades de trabalho mais eficientes, melhorar 

a imagem organizacional, intensificar o fluxo de informações e diminuir o tempo de resposta 

para a sociedade. A institucionalização do documento também prevê sua revisão periódica, 

com o objetivo de adaptar-se, sempre que necessário, à realidade do colégio. 

 

 

5.10 SÍNTESE DOCUMENTAL 

 

Inicialmente, é importante ressaltar que para o desenvolvimento desta etapa da 

pesquisa ocorreram algumas dificuldades na apuração das informações oficiais da instituição. 

Apesar dos seus 180 anos de história na educação pública brasileira, o Colégio Pedro II ainda 

possui poucos documentos que descrevem detalhadamente objetivos e intenções da 

organização. Os que estão disponibilizados publicamente para pesquisa são o Planejamento 

Estratégico (um documento simples e com pouca descrição estratégica/tática/operacional), o 
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Facta (que por ser um boletim de registros oficiais, somente auxiliou na contagem da história 

da instituição), a Política de Comunicação (que ajudou na descrição das intenções 

comunicacionais do CPII) e o Portal da instituição, que serve de provedor de dados não 

encontrados nos documentos anteriores. 

Outros documentos para consulta seriam importantes na elaboração desta análise, 

como o PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, e o PPPI, Projeto Político Pedagógico 

Institucional. Como constatado, o CPII não possui PDI e está em fase de atualização do seu 

PPPI. A falta destes documentos e, muitas vezes, a carência de uma narrativa mais 

desenvolvida nas informações consultadas resultou, nesta etapa da pesquisa, em uma 

apresentação mais simples e objetiva das intenções estratégicas do Colégio Pedro II. 

 Assim, a análise documental aconteceu em formato de categorias, que foram 

analisadas de acordo com as informações contidas nos documentos disponíveis da instituição. 

Essa é a primeira etapa e se atem a verificar quais elementos estão inseridos na documentação 

oficial do Colégio Pedro II. 

Como observado no Quadro 3, exposto na página 63, dentre os documentos 

disponibilizados pela instituição, verifica-se que o canal que mais forneceu informações 

relevantes ao estudo foi o Portal Institucional, contemplando 8 dos 9 itens destacados e, de 

longe, é o veículo de comunicação mais adequado para divulgação de informações à 

comunidade escolar e à sociedade. A Política de Comunicação e o Planejamento Estratégico 

institucional contemplaram, ambos, 5 itens dos destacados no quadro. Já o Facta contribuiu 

com apenas 2 itens pertinentes ao estudo.  

Dessa forma, é possível observar que o Portal do CPII foi o meio institucional que 

mais auxiliou no desenvolvimento da análise em questão. 
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VI APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DOS ENTREVISTADOS 

 

O presente capítulo disserta acerca da análise dos dados coletados, realizada a partir da 

codificação dos relatos das entrevistas semiestruturadas. As entrevistas foram realizadas no 

período de maio a junho de 2018, nas dependências da instituição estudada e transcritas à 

medida que eram efetuadas.  

Na primeira etapa da análise, os dados foram organizados de acordo com uma 

classificação de perfil de respondentes e categorias de informações, onde cada categoria 

recebe uma significação para a melhor interpretação das respostas. Na etapa seguinte, as 

respostas de cada perfil de entrevistado são apresentadas e analisadas de acordo com o 

embasamento teórico da pesquisa.  

 

 

6.1 CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS 

 

Com a finalização da etapa das entrevistas, alguns dados, necessários para 

compreensão panorâmica, foram classificados e agrupados, e, por conseguinte, distribuídos 

em dois quadros onde se apresenta perfis e assuntos tratados. O primeiro quadro, tratado nessa 

subseção, aborda o perfil dos respondentes, buscando uma pré-análise das respostas de todos 

os entrevistados para cada questão. Foram selecionados como sujeitos participantes da 

pesquisa, dentre servidores docentes e técnico-administrativos, os seguintes perfis: 

 

 

Quadro 4: Perfis dos entrevistados 
 

Entrevistados Perfil Quantidade 

Gestores 

Servidores da alta administração, que atuam 

próximos ou diretamente ligados às principais 

decisões gerenciais da instituição.  

5 

Adjuntos de 

direção 

Servidores que auxiliam os diretores-gerais a 

conduzir as tarefas e responsabilidades para com 

servidores e alunos nos diversos campi do colégio.  

2 

Chefes de seção 

Os chefes de seção lidam diariamente com 

demandas advindas dos objetivos estratégicos da 

organização, buscando resultados táticos e 

operacionais. 

3 
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Fonte: A autora, 2018. 

 

Em sequência, as respostas foram classificadas de acordo com a categorização adotada 

para o estudo, num total de quatro eixos vistos como essenciais para a pesquisa. O Quadro 5 

apresenta as categorias estipuladas para o desenvolvimento da interpretação e codificação das 

respostas. 

 

Quadro 5: Categorização para análise das respostas 

 

Comunicação Organizacional:  

finalidade e importância 

Nesta categoria, busca-se interpretar as percepções dos 

respondentes quanto à finalidade e importância da 

Comunicação Organizacional na instituição. 

Serviços e Canais de Comunicação: 

utilização, frequência e eficiência 

funcional 

Busca-se verificar se os canais e serviços ofertados são 

efetivos enquanto instrumentos de comunicação, bem 

como analisar como acontece a utilização e 

regularidade de uso dos mesmos. 

Planejamento Estratégico e Política de 

Comunicação: missão, visão e valores 

institucionais. 

Esta categoria intenciona analisar o entendimento dos 

respondentes sobre a atuação da comunicação na 

instituição, verificando se as orientações e normativas 

da PC auxiliam na divulgação dos conceitos 

organizacionais. 

Estratégia organizacional: comunicação 

apoiando à imagem, os fluxos e a 

transparência institucional. 

A última categoria tem como propósito analisar se os 

respondentes percebem, nas práticas de comunicação, 

um desdobramento das metas e planos estratégicos 

estipulados pelo CPII. 

Fonte: A autora, 2018. 

 

 

 

Coordenadores de 

áreas 

Os coordenadores de área atuam na coordenação de 

docentes, visando a adequação de objetivos 

pedagógicos com a realidade de sala de aula. 

2 

Assessores 

funcionais 

Assessores diretos de diretores, pró-reitores e do 

gabinete da Reitoria. Servidores que atuam tática e 

operacionalmente para a obtenção de resultados 

estratégicos. 

3 

 Total 15 
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6.2 APRESENTAÇÃO E OBSERVAÇÕES DOS DADOS COLETADOS 

   

 Para facilitar o entendimento, nesta etapa da pesquisa os dados obtidos são 

apresentados (por perfil de entrevistado e categoria de respostas) e analisados de acordo com 

o suporte teórico desenvolvido no estudo, promovendo o entrelace dos dados científicos com 

a percepção dos servidores a respeito do tema abordado.  

 

 

6.2.1 Percepção dos Gestores  

 

Uma entrevista piloto foi realizada com um gestor, porém descartada nessa etapa da 

pesquisa. Após a aplicação da entrevista piloto, verificou-se que as perguntas não estavam 

formuladas de forma adequada, dificultando o entendimento do entrevistado e o objetivo de 

resposta às categorias da pesquisa, que não fora alcançado. 

Feitos os devidos ajustes, a pesquisa foi reiniciada e aplicada em mais 5 gestores da 

alta administração, dentre pró-reitores, diretores sistêmicos e diretores de campi, que tiveram 

as seguintes impressões acerca do tema em questão. 

 

 

6.2.1.1 Comunicação Organizacional: finalidade e importância 

  

 Para a maioria dos gestores, a finalidade da comunicação organizacional é o 

fortalecimento da imagem do CPII junto aos seus diversos públicos. Como instrumento 

integrador e influenciador, a comunicação difunde a informação institucional de forma mais 

ampla e, quando necessário, direcionada. Dessa forma, segundo alguns gestores, ela também 

ajuda a promover um clima de trabalho mais ameno e transparente, servindo para envolver os 

servidores nos assuntos referentes ao colégio. 

 Melo (2006) corrobora com esse pensamento quando afirma que a comunicação 

expressa a cultura e a postura institucional diante de clientes e colaboradores. Souza (2010) 

reforça que a comunicação é o instrumento apropriado para estabelecer padrões culturais e 

incentivar os recursos humanos. Já para Curvello (2012), “a comunicação organizacional 

constitui elemento vital para a construção de um universo simbólico que, aliado às políticas de 

administração de recursos humanos, contribui para aproximar e integrar os públicos aos 

princípios e objetivos centrais da organização”.  
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O termo “informar” foi amplamente citado, denotando tanto o ato de informar em si 

quanto à função da comunicação em servir de meio propagador de conceitos, valores e 

propósitos institucionais, incluindo missão, visão e valores. Isso pode ser evidenciado na fala 

de alguns gestores entrevistados: 

 

“A finalidade é manter todos os setores, muitas vezes distantes, integrados e 

principalmente informados [...]” (Gestor 2). 

 

“[...] difundir o conhecimento e as normas institucionais de modo mais 

amplo [...]” (Gestor 1). 

 

“[...] transmitindo conhecimento amplo da instituição, sua missão e seus 

objetivos” (Gestor 5). 

 

 

 Com esse mesmo pensamento, Matos (2014, p.139) afirma que a comunicação integra 

os colaboradores aos objetivos da empresa, utilizando técnicas que difundem informações 

sobre sua atuação, resultados, missão, valores, metas, projetos, normas, políticas, dentre 

outros. Valsani (1997, p.180) aponta ainda que todo trabalho, que envolva o público das 

organizações, é sobretudo orientado pela comunicação, que busca criar o melhor programa de 

integração, o envolvimento mais duradouro e o aumento da empatia entre instituição e 

colaboradores. 

A comunicação como estratégia também foi citada por alguns gestores, demonstrando 

o entendimento deles quanto às potencialidades gerenciais da comunicação, que facilita e 

influencia os ambientes internos e externos à organização. A fala do seguinte gestor 

demonstra essa percepção: “A comunicação é estratégica e sua credibilidade se dá no alcance 

e no feedback de seus receptores” (Gestor 5).  

Segundo Batista (2007), a comunicação organizacional assume um papel estratégico, 

impulsionando a aprendizagem e ampliando a competitividade das organizações. O autor 

ainda ressalta que, nas organizações públicas, esse papel é essencial e decisivo na conclusão 

de ações, reestruturações administrativas e na melhoria na prestação de serviços.  

Em sua totalidade, os gestores posicionaram-se atribuindo à comunicação a 

importância no fortalecimento da imagem institucional, na difusão do conhecimento interna e 

externamente ao colégio, na otimização dos fluxos informacionais e na propagação do 

comprometimento, entre os servidores, com relação aos objetivos da instituição.  

 

“[...] fortalecer a imagem da Instituição, interna e externamente; influenciar, 

positivamente, nas atitudes dos membros de sua comunidade; otimizar e 

melhorar os fluxos de comunicação no ambiente organizacional, melhorando 
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dessa forma, o clima de trabalho, mostrando aos servidores a importância de 

seu comprometimento com os objetivos da instituição” (Gestor 1). 

 

 

6.2.1.2 Serviços e Canais de Comunicação: utilização, frequência e eficiência funcional 

 

 Com relação aos serviços de comunicação, estabelecidos na instituição como produção 

jornalística, assessoria de imprensa, planejamento e organização de eventos, programação 

visual, identidade visual e comunicação interna, os gestores identificaram que os serviços 

mais utilizados são: a produção jornalística, a assessoria de imprensa e a comunicação interna. 

 Para os entrevistados, a produção jornalística é importante para dar publicidade aos 

acontecimentos pedagógicos e administrativos do colégio, bem como tonar públicos os atos 

de gestão da Reitoria e dos campi. Enquanto gestores, informaram solicitar a produção de 

matérias jornalísticas sempre que informações relacionadas às suas áreas de atuação precisam 

ser amplamente divulgadas à comunidade escolar. 

 

“[...] o texto jornalístico serve para aprimorar a ampla divulgação da 

publicação de projetos desenvolvidos nos campi [...]” (Gestor 3). 

  

 A assessoria de imprensa é vista como o mecanismo de manutenção da imagem 

institucional. Como relatado por alguns gestores e diante de constantes ataques à instituição, o 

trabalho da assessoria de imprensa se mostrou primordial no desfazimento de informações 

errôneas divulgadas na imprensa. O serviço é acionado sempre que uma informação precisa 

ser divulgada ou corrigida nos diversos meios e canais de imprensa. 

 Já a comunicação interna é entendida pelos gestores como serviço utilizado para 

aproximar a gestão do colégio com seu público interno, servidores técnicos e docentes, 

levando informações administrativas e promovendo a integração institucional. 

 

“[...] como diretor setorial, vejo na comunicação interna uma forma de 

divulgar as atividades da minha diretoria, bem como informar instruções 

administrativas para o público do CPII [..]” (Gestor 5). 

 

 Kunsch (2003) reforça que a comunicação concentra esforços para garantir a eficiência 

dos processos comunicacionais, dando visibilidade e transparência às ações no setor público. 

É um processo de comunicação que prevê atividades de comunicação interna – fluxo 

informacional entre gestores e servidores – até a abertura e manutenção de canais que 

promovam a comunicação com a sociedade [...] (TORQUATO, 2002).  
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 Os canais de comunicação disponibilizados pelo Colégio Pedro II são o Portal, a 

Intranet, o Blog Conexão, o Facta, a newsletter, o e-mail-marketing e as mídias sociais 

(Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn). Dentre esses, o mais utilizado pelos gestores é o 

Portal institucional, onde buscam diariamente informes e orientações publicadas nesse canal. 

Informaram também ser um meio de informação eficiente e prático, com dados amplos e 

atualizados constantemente.  

 Na sequência, os canais mais acessados são e-mails institucionais (newsletter e e-mail 

marketing), intranet e mídias sociais. Os meios virtuais, como a intranet e mídias sociais, 

foram colocados como de fácil acesso para a busca de informações pontuais. Já os e-mails 

institucionais têm um acesso reativo pelos gestores, isto é, acessam porque recebem 

periodicamente em suas caixas de e-mail, não buscando o canal de outras formas. O blog 

Conexão e o Facta não foram citados por nenhum dos respondentes deste segmento. 

 

“Os mais usados são os e-mails institucionais, os informativos internos em 

meio digital, intranet, publicações na página institucional e no Facebook 

[...]” (Gestor 1). 

 

“A intranet é acessada principalmente quando preciso solicitar algum serviço 

da Instituição” (Gestor 4). 

 

Quanto à eficiência, a maioria dos respondentes sinalizou que os canais de 

comunicação disponibilizados atendem aos propósitos de forma eficiente, “transmitindo os 

conteúdos institucionais com qualidade e com múltipla abrangência” (Gestor 5). Alguns 

informaram ainda que falta uma cultura de acesso desses meios oficiais, “principalmente por 

parte de alguns segmentos da comunidade escolar, como pais/responsáveis e alunos” (Gestor 

2).  

Jorge Duarte (2007) enfatiza que as sociedades democráticas, como a brasileira, 

exigem um aprimoramento nas estratégicas de comunicação e na diversidade de instrumentos 

e canais utilizados. Para o autor, a transparência e o compromisso com o cidadão devem ser 

pré-requisitos que possibilitem o respeito e a participação de todos. Ampliar as redes e canais 

de comunicação, também por parte das empresas públicas, é permitir maior ligação entre os 

agentes públicos, seus grupos de interesse e o cidadão. 
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6.2.1.3 Planejamento Estratégico e Política de Comunicação: missão, visão e valores 

institucionais 

 

 Os gestores reconhecem os esforços da comunicação do Colégio em atuar 

proativamente em todas as vertentes comunicacionais, mesmo com a pouca infraestrutura 

disponibilizada à seção, como mencionado por alguns respondentes. Apesar de perceberam 

positivamente as ações de comunicação executadas, acreditam que a “instituição precisa 

disponibilizar mais recursos para ampliar e potencializar as atividades de comunicação na 

instituição” (Gestor 5). Dessa maneira, segundo alguns deles, a comunicação conseguirá 

assumir plenamente seu papel institucional.  

 Os preceitos do planejamento estratégico da instituição, na visão de alguns gestores, 

são poucos conhecidos pela maioria dos servidores, o que dificulta até mesmo a difusão das 

informações e normativas da política de comunicação. “Como conhecer a PC se muitos nem 

conhecem os objetivos e conceitos da instituição, como missão, visão e valores” (Gestor 4).   

 

“[..] como as ações de planejamento e de comunicação ainda não fazem 

parte cotidiano institucional, muitas delas não recebem o valor devido ou, 

sequer são conhecidas [...]” (Gestor 1). 

 

“Talvez uma ação mais efetiva fosse a insistência, junto aos gestores, para 

que as informações da instituição fossem mais divulgadas entre seus 

servidores com mais frequência” (Gestor 1). 

 

[...] para ser mais efetiva, dependeria dos diferentes agentes que compõe a 

comunidade escolar “abastecer” o setor de informações com mais frequência 

e regularidade” (Gestor 3). 

 

Como observado no decorrer das entrevistas, alguns gestores também não possuem um 

conhecimento aprofundado sobre as diretrizes contidas no planejamento estratégico da 

instituição, o que infere-se ser um grande dificultador para a administração, tornando a 

execução das estratégias algo complicado e o alcance dos objetivos um feito bem mais 

trabalhoso. 

Diante do exposto, Silva (2013) enfatiza que o planejamento estratégico é um dos mais 

importantes instrumentos da gestão estratégica nas organizações. É através dele que os 

gestores estabelecem parâmetros de direcionamento e organização da empresa, buscando a 

condução da liderança e o controle das atividades.  Kotler (1975) reforça que PE é uma 

metodologia gerencial que permite às empresas estabelecerem as melhores direções e uma 

maior interação com os diversos ambientes.  
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Da mesma forma que o PE, a política de comunicação ainda não está enraizada no dia 

a dia dos gestores. Interpretam a PC como instrumento normatizador das práticas de 

comunicação, mas desconhecem seu conteúdo. Acreditam na importância do documento e 

creem que os direcionamentos estão de acordo com os objetivos e conceitos da instituição, 

mas não souberam explicar como esse processo acontece na prática. 

 

 

6.2.1.4 Estratégia organizacional: comunicação apoiando à imagem, os fluxos e a 

transparência institucional 

 

Mesmo diante da falta de um conhecimento mais detalhado acerca dos objetivos 

estratégicos do CPII por parte de alguns gestores, todos responderam que a comunicação vem 

atuando de forma estratégica, seja através de “campanhas positivas, contribuindo para a 

manutenção da imagem positiva da instituição, ou com publicações transparentes, mantendo a 

comunidade bem informada e atualizada sobre o colégio” (Gestor 1). 

Segundo Porter (2004), agir estrategicamente é trabalhar em prol de produzir 

vantagem competitiva, o que implica no estabelecimento de um posicionamento estratégico 

frente ao mercado de atuação. O autor reforça que criar estratégias empresariais é buscar 

meios de diferenciar-se através de processos, ferramentas e recursos que proporcionem o 

ganho pretendido, que pode ser financeiro ou de reforça de marca. 

Apesar de afirmarem ter a comunicação um papel estratégico, muitos insistem em 

dizer que o setor responsável pela comunicação do colégio necessita de maior infraestrutura 

para um melhor desenvolvimento das ações, para que “as atividades possam ser ampliadas e 

tenham condições de atingir melhor com todos os públicos do colégio” (Gestor 2).  

“Esse é um processo amplo e trabalhoso, que busca provocar atitudes 

positivas e estabelecer a reputação positiva da instituição. Entretanto, sem o 

devido respaldo de insumos para a execução das ações, não haverá a 

efetividade de uma comunicação tida estratégica” (Gestor 4). 

 

Três dos cinco gestores ressaltaram também que a comunicação do colégio, na 

atualidade, age estrategicamente, pois consegue transmitir a “essência da instituição através 

das diversas publicações, jornalísticas ou informativas, e na elaboração dos eventos 

institucionais, que expressam bem a dedicação do CPII na promoção da educação pública de 

qualidade” (Gestor 5). 

 Os fluxos informacionais não foram citados por nenhum respondente nesta questão. 
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6.2.2 Percepção dos Adjuntos de Direção 

  

 A entrevista com os diretores-adjuntos dos campi foi importante para analisar como as 

ações de comunicação, iniciadas na Reitoria, se desenvolvem e são assimiladas nas diversas 

áreas do colégio. 

 

 

6.2.2.1 Comunicação Organizacional: finalidade e importância 

 

 Na percepção dos adjuntos entrevistados, a comunicação organizacional tem a função 

de implementar a governança do fluxo de informações institucional, bem como zelar pela 

imagem e tradição do Colégio Pedro II. 

 

“Deve haver a governança do fluxo de informações do interesse institucional 

(pedagógicas e administrativas) de maneira intracampi, intercampi, Reitoria-

campi e Instituição-Público externo” (Adjunto 1). 

 

A preocupação com a imagem institucional foi um ponto bastante frisado pelos 

respondentes. Para eles, uma das finalidades primárias da comunicação é o trabalho executado 

para manter e preservar a boa imagem da instituição perante a seu público interno e externo. 

Sem ações de gestão de imagem e identidade organizacionais, “o colégio estaria com maiores 

dificuldades de desfazer informações falsas veiculadas na mídia, o que mancharia a tradição e 

o bom trabalho executado pela instituição há 180 anos” (Adjunto 1). 

Segundo Beltrame (2014), a imagem das organizações passou a representar um fator 

estratégico importante. As empresas, incluindo as públicas, buscam reconhecimento não 

apenas pelo produto ou serviço que oferecem à sociedade, e também por sua atuação como 

instituições cidadãs e transparentes. 

A comunicação interna também foi citada como um trabalho importante da 

comunicação na instituição, sendo a parte do trabalho que responsabiliza-se pela divulgação 

de informações relevantes dentro do colégio.  

 

“A finalidade é a divulgação interna de eventos e atividades do cp2, dessa 

forma sua importância é enorme para a efetiva comunicação da comunidade 

escolar” (Adjunto 2). 
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6.2.2.2 Serviços e Canais de Comunicação: utilização, frequência e eficiência funcional 

 

 Os serviços de comunicação são percebidos pelos adjuntos de direção como 

ferramentas importantes nas tarefas do dia a dia no ambiente de trabalho. Segundo um deles, 

“[..] a comunicação interna, principalmente, é fundamental para a propagação de informes da 

direção aos servidores, facilitando o entendimento de resoluções tomadas por quem está a 

frente da gestão [...]” (Adjunto 2) 

 De acordo com Torquato (2015) a comunicação interna deve estimular a circulação de 

informações qualificadas a fim de favorecer a criação de um clima organizacional produtivo. 

Kunsch (2003) ratifica ao afirmar que toda organização deve bem pensar seus instrumentos de 

comunicação, dando especial atenção a comunicação que transmite orientações e normativas 

organizacionais, o que, se bem aplicado, facilitará a administração das tarefas gerenciais. 

 Dentre os serviços de comunicação, os mais utilizados pelos adjuntos são as 

divulgações internas – usam todas as formas de comunicação interna, como informes 

eletrônicos e impressos -, a produção jornalística – enquanto gestores de campi solicitam que 

informações pontuais sejam divulgadas nos canais oficiais do colégio, tornando públicos os 

acontecimentos ocorridos no campus -, e a assessoria de imprensa, sempre que um veículo
21

de 

comunicação procura o campus buscando declarações sobre eventualidades ocorridas.   

 

“Sempre que necessário, solicito ao setor de comunicação do meu campus a 

divulgação de dados e informes locais para o conhecimento de todos 

servidores” (Adjunto 2). 

 

 Quanto aos canais de comunicação, os mais acessados são o Portal e os e-mails 

institucionais. O Portal com frequência de acessos variando de diários à semanais, voltadas à 

resolução de tarefas relacionadas com o trabalho, tanto no âmbito administrativo como no 

pedagógico, e consultas de editais e notícias. Os e-mails institucionais são frequentemente 

usados para a difusão de notícias do campus, bem como o recebimento de informes gerais do 

colégio. 

 A intranet e o Blog Conexão, na sequência, foram os canais informados mais 

acessados pelos respondentes. O Facta e as mídias sociais não foram citados pelos 

entrevistados como canais acessados.  

                                                           
21

 Veículos de comunicação são os meios que divulgam as notícias, como jornal, revista, rádio, televisão e 

internet. 
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A eficiência dos canais foi questionada, por esse grupo de respondentes, em face de 

uma necessidade de contínua melhora e aprimoramento. Para eles, não basta criar o canal, ele 

deve ser avaliado e entendido enquanto instrumento de gestão.  

 

“Neste sentido, há que se falar, por exemplo, no aumento do número de 

canais de comunicação, tais como as Redes Sociais e grupos de mensagens 

instantâneas nos moldes do Messenger e WhatsApp” (Adjunto 1). 

 

 

6.2.2.3 Planejamento Estratégico e Política de Comunicação: missão, visão e valores 

institucionais 

 

 No decorrer da entrevista, foi clara a observação de que os entrevistados conheciam a 

Política de Comunicação do Colégio Pedro II, alegando, inclusive, que o documento tem um 

teor atualizado e coerente com a realidade da instituição. Informaram terem o conhecimento 

de que a PC traçou normativas e orientações que estão intimamente ligadas aos preceitos da 

instituição, agindo em prol dos objetivos do colégio. 

 

“Sim, conheço a Política de Comunicação da instituição e concordo que suas 

as normativas e orientações concorram para a consolidação da identidade 

organizacional centrada na sua Missão, Visão e Valores. O modus operandi 

referenciado pelos pilares da agilidade, credibilidade, ética/responsabilidade, 

gestão participativa, imagem institucional e transparência, reflete o status de 

importância que a Política de Comunicação vem alcançando dentro da 

instituição para a construção do positiva de seu quadro perante a sociedade” 

(Adjunto 1).  
 

“[...] li intensamente a política de comunicação para estruturar uma para meu 

campus, acho que é bem atualizada com as necessidades atuais da escola em 

relação à sociedade” (Adjunto 2)  

 

 

Um dos adjuntos também citou ter conhecimento do conteúdo do planejamento 

estratégico e declarou ter a comunicação papel essencial para divulgação e envolvimento dos 

servidores com os objetivos do mesmo. Para esse segmento de entrevistados, a atuação da 

comunicação torna-se fundamental para que os projetos estipulados no PE logrem êxito.  

 

“Não tenho dúvidas da qualidade destacada que possui a Comunicação, no 

seu exercício enquanto ferramenta fundamental para atingimento dos 

objetivos traçados no Planejamento Estratégico do CPII” (Adjunto 1). 

 

“Percebo a atuação da comunicação claramente no planejamento estratégico 

da escola, divulgando o que acontece, por exemplo, no Blog Conexão, e 

presente em diversas redes sociais” (Adjunto 2). 
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De forma geral, segundo Bueno (2014), a comunicação assume um papel estratégico 

quando serve de ferramenta gerencial para estimular, motivar e melhorar os processos 

organizacionais, proporcionando agilidade e facilidade operacional.  

 

 

6.2.2.4 Estratégia organizacional: comunicação apoiando à imagem, os fluxos e a 

transparência institucional 

 

 Como mencionado nas respostas da categoria anterior, os entrevistados têm plena 

convicção do importante papel que a comunicação desempenha nas áreas gerenciais e 

estratégicas da instituição, atuando de forma determinante e a favor do zelo da imagem 

institucional, segundo um deles. 

 A transparência também foi mencionada, quando afirmaram que as informações são 

amplamente divulgadas e trabalhadas para o melhor atingimento nos diversos públicos da 

instituição.   

“[...] ela divulga o que acontece de bom na escola de forma transparente. O 

site é importante para a comunidade escolar acompanhar também as coisas 

institucionais, como editais e comunicados” (Adjunto 2) 

 

 Para Medeiros (2014), a transparência no acesso às informações auxilia a promover a 

confiança da população no governo e viabiliza sua prestação de contas. Ainda segundo a 

autora, a transparência serve como uma ferramenta no combate à corrupção e outras formas 

de irregularidades nas instituições públicas. 

 A estratégia nas ações da comunicação é evidenciada ainda, para os adjuntos, no 

desempenho da atuação do dia a dia, onde pode ser comprovado o cuidado e o 

profissionalismo que as diversas situações, que envolvem a comunicação, são administradas e 

executadas. Todas as solicitações são conduzidas com a finalidade de manter o bom 

andamento dos fluxos informacionais, a correta divulgação dos dados da instituição e a 

propagação dos seus conceitos e tradição. 

 

“[...] a exemplo dos contatos prévios cuidadosos com os profissionais da 

mídia jornalística que nos têm procurado com grande frequência para 

realização de matérias acerca das atividades que acontecem na instituição, 

além do perfil do elenco de notícias que são apresentadas na página 

institucional, sempre colocando em destaque aquelas atividades que não 

poderiam cair no esquecimento ao se falar da qualidade diferenciada de 

ensino praticada pela instituição, responsável por colocá-la como centro de 

referência nacional no rol das instituições de ensino da rede pública do país” 

(Adjunto 1). 
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6.2.3 Percepção dos Chefes de Seção 

 

 Foi necessário apurar as percepções dos chefes de seção quanto às ações de 

comunicação visto que os mesmos lidam diariamente com processos, informações e 

demandas que envolvem a busca por resultados positivos para a instituição.  

 

 

6.2.3.1 Comunicação Organizacional: finalidade e importância 

 

 Com um entendimento similar, entre todos os entrevistados deste perfil a comunicação 

organizacional tem como finalidade a integração da gestão com os servidores, servindo para 

“mobilizar os colaboradores em torno do que é realmente importante para a gestão, ou seja, 

atingir objetivos estratégicos” (Chefe 3). Para os chefes de seção, a comunicação é uma área 

importante e estratégica para qualquer instituição, “sobretudo nos tempos atuais em que a 

comunicação alcançou uma amplitude sem precedentes” (Chefe 1). 

 Os chefes de seção, por estarem diretamente ligados a parte operacional das atividades 

do colégio, percebem a comunicação como a área que promove a sinergia organizacional, 

trabalhando para padronizar os dados que circulam na instituição, desenvolvendo ações que 

facilitem o clima e cultura organizacional, bem como reforçar o envolvimento dos 

colaborados com os resultados almejados pelo colégio.  

 

“A comunicação organizacional é importante pois promove a sinergia para 

alcançar resultados almejados e, quando bem trabalhada, auxilia na 

integração entre os colaboradores” (Chefe 3). 

 

Para Kunsch (2010), a comunicação nas organizações busca promover a sinergia entre 

todos os níveis hierárquicos, mas o processo somente é bem-sucedido quando o destinatário 

recebe, compreende e interpreta a mensagem. Se bem aplicada, orienta os colaboradores 

quanto aos valores da empresa, sua cultura no âmbito organizacional, valoriza e motiva a 

participação de todos no andamento dos negócios, facilita o relacionamento interpessoal e 

ajuda a manter ou melhorar a imagem da empresa interna e externamente ao universo de 

trabalho. 

 Um dos chefes de seção ainda ressaltou que a comunicação também é importante para 

reforçar e melhorar a imagem da instituição, “transmitindo suas características pedagógicas e 
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tradicionais na oferta de educação pública de qualidade para a sociedade do Rio de Janeiro” 

(Chefe 2). 

 Como resultado dessa análise da percepção dos chefes quanto à finalidade e 

importância das atividades de comunicação, percebe-se que estão bastante cientes da 

aplicabilidade estratégica que a comunicação tem no dia a dia laboral. Compreendem que a 

comunicação serve para facilitar o desenvolvimento institucional e auxiliar na busca dos 

objetivos estratégicos. 

 

 

6.2.3.2 Serviços e Canais de Comunicação: utilização, frequência e eficiência funcional 

 

Nesta categoria, os entrevistados foram muito sucintos em suas respostas, 

demonstrando conhecimento dos serviços de comunicação e informando que os serviços mais 

eficientes, e consequentemente mais utilizados, são produção jornalística e comunicação 

interna. Segundo um dos respondentes, as demandas por assessoria de imprensa e produção de 

eventos, normalmente, partem de instancias superiores, logo justificando sendo pouco 

demandadas pelas chefias de seções. 

A produção jornalística para eles é importante pois proporciona a publicidade das 

ações e acontecimentos de suas seções, o que permite que a comunidade escolar esteja ciente 

da qualidade e produtividade de suas áreas de atuação. 

Quanto aos canais de comunicação mais utilizados em suas atividades diárias os 

chefes indicaram, em consonância com os perfis anteriores, que o Portal do colégio é o mais 

eficiente e abrangente dentre todos. O portal, apesar de conter muitas e variadas informações, 

consegue captar a essência da instituição, transmitindo valores e informando corretamente 

através dos conteúdos oficiais ali expostos. Os e-mails institucionais e as mídias sociais 

também foram indicados como sendo utilizados frequentemente.  

Com relação às mídias sociais, um dos respondentes sinalizou que a linguagem nesses 

canais deveria ser diferenciada das demais, típicas dos canais mais formais. Segundo ele, cada 

canal deve ter uma linguagem própria pois possui públicos distintos. 

 

“[...] o Facebook do colégio, que deveria alcançar o público de alunos e pais, 

principalmente, utiliza em sua maior parte a mesma linguagem do Website, 

ou seja, a linguagem não está sendo adequada a cada público que se busca 

atingir” (Chefe 2). 
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6.2.3.3 Planejamento Estratégico e Política de Comunicação: missão, visão e valores 

institucionais 

 

 Todos os entrevistados informaram ter conhecimento do planejamento estratégico e 

suas tratativas, porém, apesar de reconhecerem o papel estratégico da comunicação junto aos 

objetivos do PE, somente um respondente disse ter pleno conhecimento da política de 

comunicação e suas normativas. Mesmo diante da disparidade, os respondentes afirmam que 

deveriam ter mais conhecimento sobre o assunto pois, segundo eles, “facilitaria os pedidos de 

trabalhos para a Assessoria de comunicação” (Chefe 3). 

 No que tange aos conceitos e cultura do CPII, os chefes acreditam que a comunicação 

está produtiva no papel da divulgação e envolvimento dos servidores para com o perfil 

institucional do colégio.   

 

“Acredito que a Comunicação mantém a comunidade escolar e o público 

externo bem informados sobre os atos administrativos e notícias da 

instituição” (Chefe 1). 

 

“[...] com a divulgação de alguns projetos e fortalecendo a missão, visão e 

valores da instituição junto aos servidores, alunos e comunidade. Avaliando 

e buscando também a melhoria do clima organizacional” (Chefe 2). 

 

Oliveira (2005) assegura que uma política de comunicação de sucesso pode refletir 

positivamente no público externo. Segundo a autora funcionários informados e motivados, por 

terem ciência das atividades da empresa, se empenharão em divulgar informações positivas. 

Kunsch (2003, p.336) enfatiza que, para o estabelecimento de uma política de comunicação 

que passe credibilidade, é importante o envolvimento de todos os funcionários, 

principalmente os da alta direção, que deve ser a primeira a dar o exemplo aos demais. 

“Portanto, é através do comprometimento de todos que a informação flui de maneira 

satisfatória”. (OLIVEIRA, 2005).  

 Mesmo com o desconhecimento de alguns com relação à PC da instituição, todos 

percebem o trabalho da comunicação como provedor de conhecimento e integração entre 

colaboradores e chefes, em grande parte do tempo. E, apesar de estar seguindo um caminho 

produtivo, a comunicação ainda precisa dar maior velocidade às informações institucionais, 

ainda precisa criar novos canais adequados aos diversos públicos e instruir gestores para 

serem fontes seguras em situações de crise.  
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6.2.3.4 Estratégia organizacional: comunicação apoiando à imagem, os fluxos e a 

transparência institucional 

 

 Como mencionado nas categorias anteriores, este perfil de respondentes têm o 

conhecimento e o reconhecimento das práticas de comunicação na instituição percebendo, 

inclusive, a comunicação como área estratégica no CPII. Salvo algumas exceções, todos 

concordam que as ações nesta área contribuem para as estratégicas organizacionais, seja no 

quesito interno, com informações e comunicação direcionada a orientar os servidores, como 

no quesito externo, com manutenção e zelo pela imagem do colégio. 

 

“Percebo que a Comunicação age com rapidez, deixando a comunidade 

escolar e o pública externo bem informado sobre o cotidiano da instituição, 

bem como sobre as suas questões administrativas e pedagógicas” (Chefe 1). 

 

 Fluxos informacionais foram extremamente citados por esse grupo, o que denota a 

preocupação em manter informações corretas e bem distribuídas na instituição. A falta de 

informação e transparência, para um dos chefes, seria um dificultador para o bom andamento 

das atividades administrativas e pedagógicas do colégio. E, ainda segundo ele, “a 

comunicação tem ajudado bastante nessa área” (Chefe 3). 

Torquato (2002) indica que os fluxos de informação variam de acordo com o perfil da 

empresa. Para o autor, o papel da comunicação é o de promover o engajamento dos 

funcionários através de fluxos contínuos de informação, com o aprimoramento do diálogo e 

das relações interpessoais no ambiente organizacional. É pelos processos comunicacionais e 

seus fluxos que os gestores procuram influenciar as pessoas a se comprometerem com suas 

atividades na organização e no cumprimento de objetivos e metas. 

Ainda que a comunicação seja bem vista por esses entrevistados, como pontuado 

anteriormente, o setor responsável pela administração destas práticas necessita de “maior 

visibilidade, credibilidade e recursos para desenvolver tudo o que poderia” (Chefe 2). A 

comunicação deve se inserir ainda mais no dia a dia da gestão do colégio, participando 

diretamente nas decisões e estratégias. 

 

“[...] acredito que a comunicação faça o que é possível, porém não consigo 

ver a instituição seguindo uma estratégia organizacional definida e isso 

impossibilita a comunicação atuar de forma estratégica” (Chefe 2). 
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6.2.4 Percepção dos Coordenadores de Área 

 

 Os Coordenadores de área são os responsáveis por estabelecer a ponte entre servidores 

docentes e gestão, buscando conciliar o que a instituição intenciona para as práticas 

pedagógicas com as rotinas e condutas aplicadas em sala de aula. Cada matéria no Colégio 

Pedro II tem um coordenador-geral de departamento pedagógico, aqui chamado de 

coordenador de área, realizando esse intermédio gerencial.  

Assim, a compreensão acerca das práticas comunicacionais também por parte desse 

grupo funcional, se faz importante visto que atuam diretamente com a atividade fim da 

instituição, executando e avaliando a educação promovida pelo colégio. 

 

 

6.2.4.1 Comunicação Organizacional: finalidade e importância 

 

 Os coordenadores de área, por estarem próximos da atividade fim, têm uma visão mais 

operacional da comunicação organizacional, o que leva a uma interpretação em dois grandes 

blocos: comunicação como meio de veiculação de informações e promotora de eventos 

institucionais. Para um dos coordenadores, a interpretação vai um pouco além, atribuindo 

ainda à comunicação a função de elo que une informação e conhecimento corporativo. 

 

 

“[...] hoje trabalhamos cada vez mais em conjunto, “rede”, portanto as 

informações são extremamente necessárias para qualquer segmento e a 

comunicação é elo de conhecimentos entre os diversos setores” 

(Coordenador 1). 

 

Na concepção de outro coordenador, o mais importante na comunicação é sua 

atividade finalística de divulgar as produções pedagógicas e administrativas do CPII. A 

divulgação, tanto interna como externamente, “mantém uma comunicação pública e 

transparente com a comunidade escolar” (Coordenador 2). 

Brandão (2006) reforça que a comunicação pública tem a responsabilidade de 

estabelecer um fluxo informativo e comunicativo entre Estado e seus cidadãos, o que 

possibilita o reconhecimento das ações promovidas e o engajamento social. “Trata-se de uma 

forma legítima de um governo prestar contas e levar ao conhecimento da opinião pública os 

projetos, ações, atividades e políticas que realiza e que são de interesse público” 

(BRANDÃO, 2006). 
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A produção de eventos também foi citada como característica de relevância da 

comunicação organizacional dentro do CPII. No gerenciamento dos grandes eventos do 

colégio, pode-se perceber a atuação da comunicação “na promoção da tradição institucional e 

no engajamento em integrar alunos, pais e servidores em prol de comemorar datas 

significativas para a instituição” (Coordenador 2). 

 

 

6.2.4.2 Serviços e Canais de Comunicação: utilização, frequência e eficiência funcional 

 

Para esse segmento de respondentes, a assessoria de imprensa foi citada como o 

serviço de comunicação mais utilizado e, logo em seguida, a programação visual.  

O conceito de assessoria de imprensa é erradamente usado nessas respostas visto que é 

responsável pela cobertura de eventos na instituição, quando, na verdade, essa atribuição está 

relacionada à produção jornalística. Compete à assessoria de imprensa a responsabilidade pelo 

zelo e manutenção da imagem institucional, através de releases
22

 e contatos com a imprensa. 

 

“Utilizamos os serviços de assessoria de imprensa para a cobertura de 

eventos e de projetos do departamento e a programação visual para algum 

evento” (Coordenador 2). 

 

 Pela primeira vez, o Portal não foi citado como o mais utilizado dos canais de 

comunicação. Para esse perfil de respondentes, os e-mails institucionais vieram em primeiro 

na utilização e frequência, seguido pelo portal e, por último, a intranet. As mídias sociais 

também foram citadas, bem como o WhatsApp – ambos definidos como formas de 

comunicação rápidas e segmentadas. É importante ressaltar que o WhatsApp não compõe o 

quadro de canais de comunicação do CPII, não existindo um grupo ou número institucional 

que transmita, oficialmente, informações da instituição. O Facta e o Blog Conexão não foram 

mencionados. 

 Para ambos os coordenadores, os serviços e canais de comunicação atendem bem aos 

propósitos da instituição, a exceção, para um dos coordenadores, do sistema de busca de 

informações no portal institucional. Segundo ele, “o sistema de busca deveria ser mais amplo 

e funcional, como está atualmente, com muita frequência, não conseguimos encontrar o que 

buscamos” (Coordenador 2). 

 

                                                           
22

 Comunicado emitido à imprensa antes da notícia completa. 
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6.2.4.3 Planejamento Estratégico e Política de Comunicação: missão, visão e valores 

institucionais 

 

 Nesta categoria, paradoxalmente, ao passo que os respondentes conheciam a política 

de comunicação, não conheciam o planejamento estratégico e vice-versa. Quando questionado 

a respeito das ações de comunicação refletirem a cultura e conceitos do CPII, um dos 

entrevistados alegou não poder opinar por desconhecer as normativas e conceitos 

institucionais presentes no PE. Enquanto que o mesmo respondente informou conhecer a PC 

do colégio, porém não da forma aprofundada como gostaria. O outro entrevistado respondeu 

que conhecia a missão, visão e valores do colégio, mas não a política de comunicação. 

 O coordenador que conhece a PC indicou que a mesma deveria ser mais difundida 

entre diretores de campi e demais coordenadores-gerais de departamentos. Para ele, a PC 

deveria ser demonstrada periodicamente para os gestores e demais chefias do colégio, com a 

possibilidade de reuniões para “esclarecimentos, informações e orientações do uso dos meios 

de comunicação” (Coordenador 1). 

 Para o entrevistado que informou não conhecer a PC, mas tem conhecimento do PE da 

instituição, o ideal para uma melhor disseminação da PC no colégio “seria ter um 

representante da comunicação em cada campus, com a função de assessoria de imprensa para 

a cobertura de eventos ou divulgação de projetos dos departamentos” (Coordenador 2). Como 

mencionado na categoria anterior, o termo assessoria de imprensa foi novamente, de forma 

equivocada, utilizado para expressar as atividades referentes a produção jornalística, já que o 

entrevista expressou ser importante a cobertura de eventos e divulgação de projetos.  

De acordo com a Política de Comunicação do CPII, o Setor de Comunicação foi 

institucionalizado desde o ano de 2015 em todos os 14 campi e no Centro de Referência em 

Educação Infantil de Realengo. Ainda segundo a PC, o setor foi criado para garantir, reforçar 

e padronizar o fluxo das informações institucionais, favorecendo o envolvimento e a 

aproximação dos servidores dos campi com a execução das estratégias organizacionais 

(COLÉGIO, 2017).  

Cabe aos comunicadores dos campi atuarem como multiplicadores das informações 

oficiais da instituição, propagando-as de forma padronizada e evitando, ao máximo, os 

„ruídos‟ de comunicação. Dessa forma, busca-se garantir o aumento da satisfação da 

comunidade escolar com a quantidade e qualidade das informações disseminadas no Colégio 

Pedro II (COLÉGIO, 2017). 
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Ao término da entrevista, foi informado ao coordenador, que indicou a importância de 

se ter um comunicador em cada campus, que os setores de comunicação nos campi já existiam 

desde o ano de 2015. 

 

 

6.2.4.4 Estratégia organizacional: comunicação apoiando à imagem, os fluxos e a 

transparência institucional 

 

 Apesar de os coordenadores não terem um conhecimento mais aprofundado, tanto da 

PC quanto do PE, percebem “a comunicação agindo em prol da imagem institucional e 

transparência do CPII no dia a dia” (Coordenador 1).  

Segundo os coordenadores, o trabalho do setor responsável pela comunicação do 

colégio passa confiança e profissionalismo, apesar da pouca estrutura. Para eles, a instituição 

deveria prover mais recursos e pessoal especializado para a Assessoria de Comunicação para 

facilitar as demandas diárias que o setor tem. Assim, na visão de um deles, não só as 

demandas diárias seriam beneficiadas como também a comunicação poderia ser ampliada em 

todo o colégio. 

“Vejo muito empenho e seriedade no setor, sempre disponível, dentro da sua 

realidade de pouco pessoal, em atender às solicitações e levar à cabo todas as 

demandas a ele destinadas” (Coordenador 2). 

 

 A palavra estratégica não foi citada por nenhum dos respondentes desse perfil, embora 

tenham uma visão da comunicação como sendo parte integrante e importante do processo 

gerencial dos campi e da Reitoria, na promoção da instituição junto aos seus públicos. 

 

 

6.2.5 Percepção dos Assessores Funcionais 

 

 Assessores funcionais são os servidores que lidam, diretamente, com a gestão do colégio, 

interagindo com diretores-gerais de campus, diretores administrativos, pró-reitores, gabinete da 

Reitoria, dentre outras áreas estratégicas da instituição. Os assessores auxiliam e secretariam os 

gestores em suas tarefas diárias, o que torna a percepção destes personagens - operacionais, mas que 

lidam com a estratégia da instituição -, igualmente importante para a avaliação da comunicação no 

CPII. 
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6.2.5.1 Comunicação Organizacional: finalidade e importância 

 

 Os assessores possuem uma visão ampla e bem definida das competências da 

comunicação organizacional dentro das instituições, inclusive nas públicas. Percebem seu 

potencial direcionado, especialmente, para a manutenção da imagem da empresa, bem como 

para a divulgação das informações institucionais para todos os servidores, alunos e seus 

responsáveis. 

“[...] manter as comunidades interna e externa à Instituição informadas sobre 

as atividades desenvolvidas nessa Instituição, tanto pelos alunos, quanto por 

professores e por técnicos. Além disso, atualizar o público interno, bem 

como o público externo, sobre as decisões tomadas por todos os níveis da 

administração escolar, seja dos campi, seja da Reitoria. Sua importância é 

fundamental para a manutenção da imagem positiva do Colégio junto ao 

público externo e para a efetividade das iniciativas dos diversos níveis da 

administração escolar” (Assessor 1). 

 

A comunicação foi citada também como importante canal integrador da gestão com os 

servidores, com a disseminação de orientações para o bom andamento das atividades 

concernentes ao dia a dia do colégio. Essa finalidade de difusão de informações também é 

entendida como importante canal de esclarecimentos entre sociedade e organização. 

 

“A Comunicação Organizacional é o canal de comunicação entre a 

organização e seus colaboradores. É de suma importância, pois é através 

desse canal que a organização transmite orientações de forma simultânea a 

todos os colaboradores, bem como presta conta também à sociedade, da 

efetivação de sua proposta de gestão” (Assessor 2). 

 

A visão estratégica foi citada, por um dos assessores, como um dos pilares das 

atividades de comunicação nas organizações, servindo, inclusive, para antecipar conflitos e 

aprimorar os serviços para com a sociedade, através de avaliações periódicas junto aos 

públicos de interesse da instituição. Porém, ainda para esse assessor, a comunicação na 

instituição é somente um mero instrumento de divulgação, sem maiores utilidades 

estratégicas. Para ele, o real potencial estratégico da comunicação não está sendo explorado 

pelo CPII. 

“Deveria ser estratégica. Seria um dos pilares para uma boa gestão. Ao 

utilizarmos a Comunicação Organizacional poderíamos otimizar e antecipar 

os conflitos interno e externos, assim como afearíamos a qualidade e 

eficiência dos serviços a serem ofertados para comunidade acadêmica e a 

sociedade civil” (Assessor 3). 
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 Corroborando com a fala desse assessor, Bueno (1995, p.9) afirma que, nos dias de 

hoje, não podemos imaginar uma empresa que não utilize bem e corretamente o trabalho de 

comunicação. Para Souza et al. (2009, p.3) “a comunicação deveria ocupar um lugar central 

numa teoria completa de organização, porque a estrutura, extensão e alcance das organizações 

são quase que inteiramente determinados pelas técnicas de comunicação.”  

Zarifian (2001, p.47) reforça que é inaceitável reduzir a comunicação a uma simples 

aptidão individual para comunicar-se, ou transformá-la somente em oportunidade para 

desenvolver a divulgação de atos da direção da empresa. Kotler (2000) completa que a 

comunicação é muito mais que um tema de fundamental relevância, ela é um dos pilares de 

sustentação de uma empresa. 

 

 

6.2.5.2 Serviços e Canais de Comunicação: utilização, frequência e eficiência funcional 

 

 A produção jornalística e a comunicação interna foram citadas como os serviços mais 

utilizados por esse perfil de respondentes. Segundo eles, o conteúdo jornalístico, 

disponibilizado no portal principalmente, é verificado frequentemente para ficarem 

informados das orientações que impactam no ambiente de trabalho, facilitando e conduzindo a 

tomada de decisões. Relataram que, para parte deles, as publicações jornalísticas, bem como a 

cobertura de eventos, relacionados a suas áreas de atuação, são esporadicamente solicitadas 

para dar conhecimento à comunidade de suas atividades. 

 

“[...] verifico sempre as últimas notícias e atos publicados na página do 

Colégio, bem como o meu e-mail pessoal para verificar o envio de e-mail-

marketing, como forma de me manter informada quanto às orientações que 

impactem no meu trabalho ou vida pessoal. Utilizo também o portal do 

colégio para dar publicidade do material produzido pela minha seção [...]” 

(Assessor 2). 

 

 

A comunicação interna, a programação visual e a identidade visual também foram 

citadas como ferramentas importantes para a divulgação de informações e padronização visual 

das peças de veiculadas na instituição.  

 Para um dos respondentes deste perfil, os canais de comunicação não são eficientes, 

demonstrando-se estáticos e não condizentes com a realidade organizacional da instituição. 

Segundo ele, os canais deveriam espelhar e apresentar o CPII e não ser um canal burocrático e 

distanciado da comunidade interna e externa da instituição” (Assessor 3). Apesar da 
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interpretação desse entrevistado, os demais acreditam que os canais e serviços de 

comunicação vem atuando de forma considerável diante dos propósitos da instituição, 

embora, segundo um assessor, “existem muitas pessoas que os desconhecem ou não sabem 

como utilizá-los” (Assessor 2).  

 Dentre os canais mais acessados, por todos, estão o portal, a intranet, e-mails 

institucionais e o Facta. Pela primeira vez o Facta foi mencionado como um canal de acesso 

por parte dos entrevistados, como forma de busca e obtenção de informações administrativas 

da instituição. As mídias sociais e o Blog Conexão não foram mencionados. 

 

 

6.2.5.3 Planejamento Estratégico e Política de Comunicação: missão, visão e valores 

institucionais 

 

 Dos três assessores entrevistados, todos conhecem o planejamento estratégico e 

somente um conhece a política de comunicação. Apesar do desconhecimento, a percepção dos 

respondentes quanto à comunicação agindo em prol da cultura e conceitos estipulados pela 

instituição é bastante positiva, com exceção à fala de um dos respondentes. Para este 

respondente, atualmente, o papel estratégico da comunicação organizacional no CPII é 

incipiente, muito pouco expressivo. O entrevistado alega não ser um erro do setor de 

comunicação e sim das instancias superiores que não possibilitam a devida atuação.   

 

“Como dito nos itens anteriores, a comunicação deve transformar-se, 

efetivamente, em uma ferramenta estratégica de gestão para organização e 

não uma meio burocrático para imobilizar a evolução administrativa e 

sustentável da Autarquia. Infelizmente, dessa forma, a PC não está sendo 

aplicada da forma prevista no documento” (Assessor 3). 

 

A dificuldade na atuação das atividades da comunicação também foi marcada na fala 

de outro assessor: 

“Acredito que a divulgação de resultados concretos para todas as áreas seria 

de grande utilidade, porém entendo que não cabe a Comunicação elaborar 

esses resultados. Assim, no meu entender, os resultados não são claros - diria 

que até imperceptíveis – uma vez que dentro de minhas atividades e no meu 

ambiente de trabalho, não percebo nenhuma alteração, principalmente 

quanto a preocupação da instituição com a qualidade de vida de seus 

colaboradores.  Acho que a Comunicação está fazendo seu papel da forma 

como é possível” (Assessor 2). 
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Bueno (1989) evidencia que, cada vez mais, as manifestações no campo da 

comunicação organizacional estão atreladas à cultura da organização e que cada indivíduo, 

fluxo ou rede, veículo ou canal de comunicação molda-se a esta cultura. Como expressado na 

fala destacada do assessor, por estar inserida neste macro ambiente organizacional, a 

comunicação acaba sendo influenciada por fatores psicológicos, sociais, culturais e políticos 

que, por diversas vezes, interferem decisivamente no processo comunicativo.  

 

 

6.2.5.4 Estratégia organizacional: comunicação apoiando à imagem, os fluxos e a 

transparência institucional 

  

 De modo geral, as práticas de comunicação da instituição são bem aceitas pelos 

assessores. Embora façam algumas ressalvas quanto a algumas convenções estabelecidas na 

instituição para a comunicação, julgam que, de certa forma, os objetivos para a área estão 

sendo cumpridos. 

“[...] a comunicação está sendo feita conforme o objetivo, ocorre, porém, que 

algumas publicações expõem negativamente o Colégio. Sei que cabe aos 

profissionais de comunicação, que atuam no Colégio, zelar por sua imagem, 

mas a estratégia política muitas vezes ultrapassa os limites de razoabilidade” 

(Assessor 2) 

 

“Como um todo, sim, a comunicação atende a seus propósitos. Talvez falte 

uma maior presença junto aos órgãos de imprensa exteriores ao Colégio, de 

modo a comunicar atividades realizadas pela Instituição que mereceriam 

maior divulgação externa, colaborando para reforçar a imagem positiva da 

Instituição e desmentindo ou combatendo notícias ou julgamentos falsos, 

precipitados e, por isso, negativos ao Colégio” (Assessor 1). 

 

Quanto ao desdobramento das metas e planos institucionais nas práticas de 

comunicação, a maioria afirma perceber esse envolvimento e comprometimento nas ações, 

principalmente no que tange à transparência das informações internas e na facilitação dos 

fluxos de dados do colégio. Entretanto, um dos entrevistados reforça que as atividades de 

comunicação só serão efetivamente estratégicas quando não espelharem interesses políticas, e 

sim institucionais. 

 

“[...] a comunicação organizacional do CPII espelha o interesse da atual 

gestão em detrimento do papel estratégico e institucional. A Assessoria de 

Comunicação tenta fazer seu melhor, mas enquanto perdurar este perfil 

pouco ou nada poderá ser feito para a correta utilização desta preciosa 

ferramenta de gestão” (Assessor 3). 
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Quadro 6: Síntese dos perfis entrevistados 
 

Comunicação Organizacional
Serviços e Canais de 

comunicação

Planejamento estratégico e 

Política de comunicação
Estratégia Organizacional

Gestores

A comunicação promove o

fortalecimento da imagem

institucional; é um instrumento

integrador e influenciador do

clima e comprometimento

organizacionais, como

também defendido por

Carramenha (2016) 

O CPII possui canais e

serviços eficientes, que

transmitem conteúdos com

qualidade e abrangência

A comunicação é positiva,

eficaz e de acordo com os

objetivos e preceitos da

instituição

As ações de comunicação

transmitem a essência do

colégio e trabalha em prol

da imagem institucional; é

uma importante ferramenta 

estratégica de gestão, o

que da mesma forma é

ressaltado por Silva (2013)

Adjuntos

Realiza a governança dos

fluxos de informações e zela

pela imagem institucional

A comunicação no CPII 

possui importantes 

ferramentas que auxiliam no 

dia a  dia do trabalho na 

instituição

A PC é um importante

instrumento de divulgação e

envolvimento dos servidores

com o PE, como corroborado

por Bueno (2009)

A comunicação trabalha

para auxiliar o desempenho 

gerencial e estratégico,

como também afirma

Kunsh (2003)

Chefes

Propicia a integração de

servidores com a gestão;

facilita o clima e cultura

organizacionais; reforça a

imagem institucional; é

instrumento de estratégia da

gestão

O CPII possui meios e

canais de comunicação

importantes para a

divulgação e propagação de

informações

Envolve os servidores com o

perfil institucional do colégio,

seus conceitos e cultura;

trabalha a favor da integração

institucional. Características

igualmente defendidas por

Marchiori (2009)

As informações são

divulgadas com rapidez e

eficiênica; acontece a

transparência e

aprimoramento dos fluxos

informacionais

Coordenadores

Assim com Matos (2014), os

respondentes percebem que a

comunicação promove a

veiculação de informações

institucionais e ajuda na

promoção de eventos

São canais e serviços que

atendem bem aos propósitos

da instituição

As normativas da PC precisam

ser mais difundidas na

instituição. Oliveira (2005) e

Bueno (2015) do mesmo modo

acreditam que a PC precisa

ser assimilada por todos para

ter um desempenho efetivo

É percebida a

transparência dos atos de

gestão e zelo institucional

nas ações da comunicação

Assessores

Tem grande potencial para a

preservação da imagem da

instituição; é um canal

integrador entre servidores e

gestão; pode antecipar e

controlar conflitos; visão

estratégica da gestão

Promovem a dissiminação

de informações que facilitam 

e orientam as tomadas de

decisões. Strelow (2015)

ratifica que a comunicação

deve atuar estrategicamente

na busca de promover

positivamente a instituição. 

A comunicação é eficaz, mas

ainda é estanque em situações

pontuais. Kunsch (2006)

complementa que as ações em

comunicação não devem ser

isoladas e sim alinhadas ao

planejamento estratégico

organizacional, servindo como

ferramenta de gestão.

De uma forma geral, as

ações de comunicação são

bem aceitas e refletem um

desdobramento das metas

e objetivos institucionais

Perfis

Principais percepções 

 
 

Fonte: A autora, 2018. 
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O Quadro 6 faz uma síntese das principais percepções que cada grupo de entrevistados 

tem acerca da comunicação praticada e produzida na instituição, apresentando uma 

conceitualização para cada categoria avaliada.  

Embora a instituição atualmente concentre esforços na área de comunicação, na 

prática a percepção de servidores atuantes em áreas estratégicas, ainda é bastante dispersa 

com relação às atividades comunicacionais da autarquia. A visão que gestores, adjuntos de 

direção, chefes de seção, coordenadores e assessores funcionais têm da comunicação se 

assemelha em alguns pontos e diverge em outros. Quanto mais próximo o servidor está das 

decisões gerenciais do colégio, ele percebe a comunicação como estratégica e funcional para 

estabelecer o equilíbrio informacional e de imagem da instituição.  

Apesar de muitos não conhecerem profundamente as normativas da PC e as premissas 

estipuladas no PE, acreditam que a comunicação atua em prol de proteger o legado do CPII 

para com seus públicos, bem como manter o bom andamento das informações internas da 

instituição, mantendo servidores, alunos e pais informados das atividades e resoluções do 

colégio e estabelecendo um canal aberto com esses públicos. 

Os servidores mais operacionais apontam falhas nas práticas comunicacionais, 

divergindo quanto a entendimentos e aplicabilidade. Em sua maioria, acreditam nas boas 

intenções do setor em promover e gerenciar a comunicação organizacional no CPII, mas 

salientam que a instituição deveria prover mais recursos e insumos para que as ações fossem 

mais efetivas. Apontam ainda que as normativas e decisões da comunicação deveriam ser 

mais difundidas na instituição para que assim, segundo eles, fossem mais conhecidas, 

compreendidas e adotadas por todos os públicos do colégio.  

Ainda segundo alguns entrevistados a comunicação já tem um viés estratégico, 

zelando pela imagem e atuando na propagação das informações internas, mas falta assumir 

uma postura mais institucional, saindo do lugar comum e abrindo o leque para ações mais 

aprofundadas, efetivamente direcionadas aos objetivos da instituição.  

Diante do exposto pelos servidores, é percebido que ainda falta a adequada 

assimilação do que é a comunicação organizacional e para quais intenções ela atua. 
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Avaliação e 

adequações 

periódicas da 

Política de 

Comunicação 

 

 

 

Envolvimentos 

nos processos 

decisórios 

 

Ações alinhadas 

aos objetivos 

estratégicos 

 

Estrutura de 

Comunicação 

adequada 

 

 

Diagnóstico 

Organizacional 

Comunicação 

Organizacional 

(Política de 

Comunicação) 

VII DIRETRIZES PARA POTENCIALIZAR A COMUNICAÇÃO NO CPII 

 

 Este capítulo apresenta observações estabelecidas em face dos resultados obtidos no 

decorrer do trabalho, buscando promover uma conformidade entre os conceitos apresentados 

pela literatura estudada e as considerações pontuadas nas entrevistas.  

A proposição de diretrizes tem por intuito facilitar e promover um aprimoramento das 

práticas de comunicação no objeto de estudo desta pesquisa, o Colégio Pedro II.  Apesar de 

ter iniciado alguns esforços na área de comunicação, ainda existem gaps
23

 que precisam ser 

preenchidos para um melhor aproveitamento das competências da comunicação 

organizacional na instituição.  

Neste sentido, após a revisão bibliográfica, com a análise dos aportes documentais e as 

conclusões obtidas das entrevistas, pode-se condensar a comunicação organizacional nas 

diretrizes expostas na Figura 7 a seguir, onde cada etapa torna-se essencial para o 

desenvolvimento das práticas de comunicação no CPII. 
 

 

Figura 7: Diretrizes para a Comunicação Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018 

                                                           
23

 Lacunas ou vácuos. 
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De maneira esquemática, a figura apresentada, que foi concebida a partir da literatura 

estudada e das ponderações assinaladas nas entrevistas, demostra que o processo de 

concepção de uma comunicação organizacional desejável e, consequentemente, uma política 

de comunicação bem estruturada deve compreender de imediato a instituição onde as ações de 

comunicação serão aplicadas, ou seja, realizar um diagnóstico organizacional onde fique 

clara a missão, os valores e a cultura da empresa, além de sua estrutura hierárquica.  

Trombim (2015) afirma que a análise ambiental é instrumento fundamental do PE, 

pois facilita nas decisões e nos controles necessários para o desenvolvimento de uma visão 

empresarial estratégica. Já Bueno (1989, p.77) complementa a assertiva ao ressaltar que as 

manifestações no campo da comunicação organizacional estão atreladas à cultura e aos 

conceitos da organização e que cada indivíduo, fluxo ou rede, veículo ou canal de 

comunicação molda-se a este ambiente. Melo (2006) reforça que a comunicação expressa a 

cultura e a postura institucional, fazendo-se refletir na qualidade e apresentação de seus 

serviços aos diversos públicos. 

Em outra diretriz, e tão necessário quanto, é indispensável dispor de recursos humanos 

e materiais para a formulação de uma estrutura de comunicação adequada, capaz de atender 

às necessidades mínimas de um trabalho profissional na área. Torquato (1986) expressa que 

parte das organizações públicas ainda não descobriu na comunicação o “poder expressivo” 

capaz de renovar o ambiente, facilitando as relações e colaborando para a eficácia das 

atividades. A afirmativa é evidenciada quando percebemos que muitas organizações públicas 

não possuem um setor de comunicação especializado e bem estruturado. “O que existe, em 

muitos casos, é uma estrutura parcial de comunicação, com serviços fragmentados e sem uma 

política mais definida” (KUNSCH, 1992, p.86). 

O reconhecimento das ações de comunicação, bem como a autonomia para o 

desenvolvimento de projetos que objetivem a melhoria das atividades, também são 

importantes para fortalecer as práticas de comunicação na instituição. Da mesma forma, todas 

as ações de comunicação devem estar alinhadas aos objetivos estabelecidos no planejamento 

estratégico da instituição, possibilitando que esse alinhamento facilite e possibilite a 

consecução das metas almejadas pela autarquia.  

Teixeira (2017) enxerga o planejamento estratégico como um processo de 

gerenciamento das informações existentes em planos e projeções que conduzirão as metas e 

os objetivos organizacionais. Logo, o planejamento não pode ser visto como um documento 

estático; é um instrumento dinâmico de gestão, com linhas de atuação e estratégias a serem 
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seguidas pela organização no cumprimento de sua missão e no alcance de seus objetivos 

institucionais (ALDAY, 2000).  

Kunsch (2006) enfatiza a importância de também planejar, administrar e pensar 

estrategicamente a comunicação para que as instituições consigam fazer frente a todos os 

desafios da complexidade contemporânea. A autora ainda reforça que as ações em 

comunicação não devem ser isoladas e sim alinhadas ao planejamento estratégico 

organizacional, servindo como ferramenta de gestão para agregar valores, difundir a missão e 

auxiliar no alcance de metas e objetivos institucionais. 

Do mesmo modo que o planejamento estratégico se apresenta como importante 

ferramenta de auxílio à gestão organizacional, os processos de comunicação - que transmitem 

as informações institucionais - também assumem um papel de alta relevância na gestão 

estratégica das organizações. A comunicação organizacional auxilia no compartilhamento e 

na aceitação dos conceitos, normativas e objetivos da empresa traçados no PE, servindo como 

instrumento de gestão que trabalha em prol da promoção da sinergia comunicacional, visando 

um posicionamento diferenciado no mercado de atuação da empresa.  

Assim, para que haja o correto alinhamento das práticas, é necessária uma ligação 

entre gestão e comunicação, viabilizando um maior envolvimento nos processos decisórios. 

Se não houver engajamento de todos os membros da instituição na qual foi pensada a 

comunicação, e o interesse em se ajustar as propostas, a implementação das atividades 

comunicacionais pode ser prejudicada, aumentando o tempo de retorno positivo ou mesmo 

não alcançando sua finalidade. Silva (2006) ressalta que ainda são muitas as dificuldades a 

superar nesta área, uma vez que nem sempre a comunicação é vista como atividade 

estratégica, principalmente em instituições públicas. 

Após o início do uso estruturado e estratégico da comunicação, é necessário realizar a 

etapa de avaliação periódica das ações, onde se analisa qual ferramenta não conseguiu 

cumprir seu propósito e as que tiveram retorno satisfatório. Nesse momento são refletidos os 

recursos, a linguagem, a instituição e como se realizou o início da comunicação após a criação 

desses processos formalizados.  

Como a PC é estruturada diante dos preceitos e objetivos do planejamento estratégico, 

a cada nova atualização do PE, a política de comunicação também precisa ser revista e 

readequada. Segundo Bueno (2015) o mercado, as sociedades e a própria comunicação 

mudam rapidamente e não é possível manter a política de comunicação e suas normativas sem 

alterações e adequações que reflitam o momento atual da instituição e seu posicionamento no 

mercado em que atua.  
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A comunicação organizacional deve ser percebida como um dos itens essenciais na 

estratégia organizacional. Independente do campo de atuação da empresa, pública ou privada, 

a comunicação deve ser entendida como base de apoio ao trabalho gerencial, deve ser 

utilizada para facilitar e promover o fluxo de informações institucionais e administrativas na 

empresa. A comunicação sem reconhecimento gerencial e estrutura de trabalho adequada não 

será efetiva. 

Se bem administrada, a comunicação organizacional gera ganhos em motivação, 

engajamento, transparência e em clima de bem-estar, proporcionado vantagens competitivas 

para a instituição. Com uma gestão participativa e transparente, a instituição será capaz de 

exceder suas fronteiras atingindo assim sua missão e visão de forma sólida, sendo capaz de 

fortalecer-se em sua finalidade de atuação. 
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VIII CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Com a virada do século a comunicação foi afetada por transformações 

sociais, políticas e econômicas, principalmente aquelas resultantes da 

revolução tecnológica e do redimensionamento do papel do Estado nas 

sociedades. Essas transformações estão obrigando as instituições, inclusive 

as públicas, a reposicionarem suas funções e a reverem os métodos de gestão 

utilizados” (CONIF, 2017).  

 

Hoje, com o advento da midiatização
24

 dos indivíduos, as formas de comunicação 

mudam e adaptam-se ao que chamamos de era da informação. Todos os indivíduos são 

capazes de usar os meios virtuais de comunicação para expressão pessoal, o que torna a 

comunicação algo mais subjetivo e, muitas vezes, direcionado. A configuração do Estado está 

impulsionando a expansão e a consolidação da comunicação como atividade estratégica e 

instrumento de construção da cidadania, indispensáveis para o alcance das metas e a obtenção 

de resultados positivos na relação com a sociedade.  

Diante da implantação de princípios de comunicação com essa abrangência as 

organizações assumem um novo compromisso com seus públicos de interesse, objetivando 

uma atuação empresarial que valoriza e aproxima a participação de todos na construção dos 

processos comunicacionais. Neste panorama, as instituições públicas que tem o objetivo de 

prestar serviços de qualidade à sociedade devem também aprimorar, constantemente, as 

práticas administrativas internas para garantir o bom desenvolvimento das atividades 

processuais e operacionais. 

Dessa forma, a comunicação deve fazer parte da estratégia organizacional, tendo em 

vista que agrega valor à organização, principalmente no fortalecimento da missão, fixação dos 

valores e auxilio no alcance dos objetivos organizacionais. O que significa que a comunicação 

precisa ter suas ações e práticas alinhadas à estratégia da empresa, auxiliando o desempenho 

organizacional e garantindo seu sucesso. Para tanto, a comunicação precisa ser reconhecida e 

valorizada em seu papel estratégico, pois assim poderá operar em conjunto com todas as 

demais áreas da instituição, assegurando um desempenho uniforme para a obtenção dos 

propósitos e metas da organização. 

 Apesar dos seus 180 anos de história e tradição na educação pública no Brasil, o 

Colégio Pedro II pouco profissionalizou os processos de comunicação entre seus 

colaboradores e sociedade. O aporte documental estabelecido para o presente estudo, mesmo 

com limitações quanto à quantidade de documentos oficiais disponíveis para consulta, 

                                                           
24

 Ação de divulgar algo na mídia, através de diversos meios de comunicação. 
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demonstrou que até o início deste século as práticas de comunicação na instituição eram 

focadas na simples divulgação de informações rotineiras, que não detinham um cunho 

estratégico-gerencial. 

 O fato de ser uma instituição pública contribuiu para a pouca importância dispensada a 

comunicação neste tempo, visto que não havia a necessidade de promover e estabelecer, 

lucrativamente, sua atividade finalística. Como sua razão de ser é o fornecimento de educação 

pública, o que realiza com qualidade, o CPII não percebia a comunicação como um 

diferencial para suas tarefas fora e dentro da instituição. 

O levantamento realizado nos documentos da instituição evidenciou que, ao longo 

desses anos de história do colégio, foi somente nos anos de 1970 com a criação do Boletim 

Oficial da Autarquia que as primeiras iniciativas em comunicação começaram a surgir 

discretamente. O Facta foi o primeiro canal de informação e interlocução com o público 

interno da instituição, oferendo informações de documentos oficiais e de alguns 

acontecimentos ocorridos nas dependências do colégio, como inaugurações, visitas de 

presidentes, etc. Com o passar dos anos e as mudanças na sociedade o Facta foi se adequando 

e outros canais também surgiram na instituição, como o BON e o Comunicando – ambos 

impressos e com periodicidade não definida. 

Com as mudanças no Facta, surgiram os primeiros registros da formalização da 

comunicação na instituição, como coordenadorias e secretarias que se responsabilizavam pela 

produção do boletim. Assim, em 2013 uma nova Coordenadoria de Comunicação foi 

estabelecida, hoje intitulada Assessoria de Comunicação, com a incumbência de gerenciar e 

promover a comunicação organizacional no CPII.  

Essa mais recente formatação da comunicação se mantém até os dias atuais e já obteve 

a primeira conquista, que foi estabelecer a primeira Política de Comunicação da história do 

Colégio Pedro II. O documento instituído em outubro de 2017 tem como objetivos a 

orientação e normatização das ações de comunicação estabelecidas na instituição, buscando 

promover as premissas firmadas no Planejamento Estratégico, bem como auxiliar na 

consecução dos objetivos traçados para a autarquia. 

 Embora a instituição concentre esforços em melhorias nas práticas de comunicação, a 

percepção dos servidores ainda varia com relação a essas atividades. A visão dos 

entrevistados acerca da comunicação se assemelha em alguns pontos e diverge em outros. 

Quanto mais próximo o servidor está das decisões gerenciais do colégio, ele percebe a 

comunicação como estratégica e funcional. Se o servidor atua mais operacionalmente, tende a 
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perceber a comunicação como um instrumento que zela pela imagem institucional e atua na 

propagação das informações internas do colégio.  

Dessa forma, ainda que tenha iniciado um trabalho mais profissionalizado na área de 

comunicação observa-se que o CPII, até o momento, não atingiu uma totalidade funcional das 

potencialidades da comunicação na instituição. Seja por falta de recursos, de uma cultura de 

não reconhecimento da necessidade de comunicação profissionalizada ou mesmo de um 

correto direcionamento das práticas usuais. 

Manter práticas eficientes de comunicação deve fazer parte do escopo de ações 

estratégicas das instituições, desde a preocupação com a divulgação interna de atos 

administrativos à publicidade de mudanças no oferecimento de determinado serviço. 

Este trabalho, através do desenvolvimento de um estudo acerca da comunicação 

organizacional, seus desdobramentos e funcionalidade gerencial, teve como objetivo propor 

diretrizes para potencializar o alinhamento da política de comunicação à gestão estratégica do 

Colégio Pedro II. A finalidade primária do estudo foi alcançada com o elaboração da seção 

VII, pág. 100, onde propostas de melhorias são apresentadas para fortalecer e acelerar as 

práticas de comunicação na instituição. Respondendo assim, também, a questão principal da 

pesquisa: Como potencializar a política de comunicação na gestão estratégica do Colégio 

Pedro II? 

Os objetivos específicos foram igualmente alcançados à medida que desenvolveu-se a 

pesquisa. O primeiro objetivo específico era identificar como a política de comunicação e 

suas normativas eram assimiladas e utilizadas na gestão do CPII, o que foi alcançado na 

aplicação das entrevistas semiestruturadas, com as percepções dos entrevistados obtidas na 

seção VI, pág. 75. Para o segundo objetivo, que era a identificação dos eixos de atuação da 

PC, o desenvolvimento da seção V, pág. 63, trouxe os aportes documentais necessários ao 

esclarecimento sobre a PC do CPII. O último objetivo específico era sinalizar as lacunas na 

gestão da comunicação do Colégio Pedro II, o que igualmente foi obtido com a evolução das 

seções V e VI, onde os dados coletados demonstram que ainda existem gaps nos 

procedimentos de comunicação da instituição. 

Os resultados alcançados nesta pesquisa demonstram a complexidade do tema 

abordado, o que sugere a realização de novos estudos, mais aprofundados, utilizando outros 

modelos teóricos, bem como a replicação desse estudo em outras instituições públicas da 

Rede Federal de Ensino. A RFEPCT, apesar de ser uma rede, possui instituições com 

realidades e culturas muito diferentes, o que pode ocasionar uma assimilação distinta da 

utilização e potencialidades da comunicação.  
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O presente estudo buscou uma análise comparativa de parte desta realidade da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, porém observou-se que a 

comparação com outras instituições demandaria a criação de pontos norteadores e que a 

diversidade das estruturas das instituições pertencentes à Rede, somado ao tempo de entrega 

da dissertação, impediu o desenvolvimento desse ponto da pesquisa, o que pode ser realizado 

com a devida atenção em pesquisas futuras. Estudos da utilização e aplicabilidade da 

comunicação organizacional no ambiente público poderão enriquecer as pesquisas nesta área, 

sobretudo na educação pública federal. 
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APÊNDICE A - PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS  

Este Protocolo para Realização de Entrevistas foi adaptado de Tegoni (2015), de sua 

dissertação intitulada Comunicação Interna, Diferenciação, Integração e Fragmentação na 

Cultura Organizacional em uma Instituição Particular de Ensino. 

 

Prezado (a) __________________________,  

  

Eu, Luciana Gomes Malta, estou realizando o estudo “Alinhamento da Política de 

Comunicação à Gestão Estratégica Organizacional em uma Instituição Pública de Ensino” 

como pesquisa de mestrado em curso no Programa de Pós-graduação em Sistemas de Gestão 

da Universidade Federal Fluminense (Latec/UFF) em convênio com o Colégio Pedro II 

(CPII).  

Embora também atue profissionalmente no Colégio Pedro II, meu maior interesse 

neste momento é acadêmico. Sua entrevista servirá como fonte de pesquisa para verificar o 

real entendimento que áreas estratégicas da instituição têm acerca da relevância e efetividade 

das ações de comunicação organizacional.  

É importante ressaltar que as entrevistas realizadas para esta pesquisa, se devidamente 

consentidas, serão armazenadas temporariamente e os dados serão utilizados de forma 

totalmente confidencial, ou seja, em nenhum momento os entrevistados serão identificados. 

Após a análise dos dados, todas as entrevistas serão descartadas.     

Caso concorde em participar da pesquisa dentro das condições informadas, peço que 

devolva assinado o Termo de Consentimento, que também será mantido de forma 

confidencial, somente em meu poder.  

 

 

Desde já agradeço pela atenção e participação.  

  

 

Cordialmente,  

Luciana Gomes Malta 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO  

Este Termo de Consentimento foi adaptado de Tegoni (2015), de sua dissertação intitulada 

Comunicação Interna, Diferenciação, Integração e Fragmentação na Cultura 

Organizacional em uma Instituição Particular de Ensino.  

  

  Prezada Luciana Gomes Malta,  

  

Tendo sido devidamente esclarecido(a) sobre os procedimentos da pesquisa de 

mestrado, do Programa Latec/UFF, referente ao estudo “Alinhamento da Política de 

Comunicação à Gestão Estratégica Organizacional em uma Instituição Pública de Ensino” e 

recebido informativo impresso com as normas da mesma, manifesto que concordo em 

participar dentro das condições informadas.  

  

Rio de Janeiro (RJ), ____ de _________________de 201_____.  

  

 

Atenciosamente,  

 

  

NOME DO (A) ENTREVISTADO (A): ______________________________________  

CPF: __________________________________________________________________ 

ASSINATURA:_________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

O roteiro desta entrevista foi adaptado de Tegoni (2015), de sua dissertação intitulada 

Comunicação Interna, Diferenciação, Integração e Fragmentação na Cultura 

Organizacional em uma Instituição Particular de Ensino.  

 

A) Dados do entrevistado (apenas para registro da entrevistadora e análise dos dados das 

entrevistas – não serão divulgados)  

  

Cargo efetivo no CPII: 

Tempo de serviço no cargo:  

Função:   

Tempo nesta função: 

  

B) Questões da entrevista  

 

1) No seu entendimento, qual a finalidade da Comunicação Organizacional
25

 na instituição?  

E qual sua importância? 

 

2) Dentre os serviços de comunicação
26

 oferecidos pelo CPII, quais você utiliza? E como? 

 

3) Quais os canais de comunicação
27

 do CPII que você mais utiliza? Com que frequência? E 

com que finalidade? 

 

4) A comunicação nestes canais é eficaz, ou seja, é compreendida e alcança corretamente o(s) 

público(s) desejado(s)? Caso não, como poderia ser mais eficiente? 

 

5) Diante dos objetivos traçados no Planejamento Estratégico do CPII, como você percebe a 

atuação da Comunicação na consecução dos mesmos? Acha que poderia ser mais efetiva? 

Como? 

   

                                                           
25

 Comunicação organizacional (empresarial ou corporativa) é o tipo de comunicação que ocorre no contexto de 

uma organização, seja esta pública ou privada. 
26

 Produção jornalística, assessoria de imprensa, planejamento e organização de eventos, programação visual, 

identidade visual e comunicação interna.   
27

 Meios de comunicação oficiais da instituição: Portal, intranet, blog Conexão, Facta, newsletter, e-mail-

marketing e mídias sociais (Facebook, Twitter, Youtube e LinkedIn). 
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6) Conhece a Política de Comunicação
28

 do Colégio Pedro II? Se sim, acredita que suas 

normativas e orientações acerca do direcionamento da Comunicação Organizacional refletem 

os propósitos da visão, missão e valores da instituição? De que forma? 

 

7) Por fim, no seu entendimento, a Comunicação Organizacional no Colégio Pedro II vem 

atuando de forma estratégica, a fim de contribuir na manutenção de uma imagem institucional 

positiva, de facilitar os fluxos informacionais e promover a transparência gerencial na 

instituição? Explique sua resposta. 

 

                                                           
28

 Política de Comunicação é o instrumento que regulariza as atividades de comunicação dentro de uma empresa. 


