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RESUMO 

 

A comunicação interna surge como um pré-requisito para as organizações que querem se 

manter no mercado e buscam o sucesso. Elas precisam melhorar a comunicação especialmente 

diante de pressões econômicas cada vez mais difíceis. Para as instituições públicas, essas 

tendências também exercem influência na forma como os serviços são prestados à sociedade, 

que exige eficiência, agilidade e transparência nas ações governamentais e das empresas 

privadas. A presente pesquisa teve como objetivo analisar a comunicação interna de uma 

autarquia pública federal com um recorte para a Gestão de Pessoas, buscando identificar as 

principais dificuldades e apontando ações de melhoria para as práticas de comunicação. Foi 

realizada uma investigação exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa 

e utilizando como fonte de dados um questionário. Como resultado do estudo, foi apresentado 

um diagnóstico da realidade da instituição, com detalhamento do plano de ação de melhoria da 

comunicação interna desenvolvido com base no referencial teórico, que teve por objetivo 

ampliar a qualidade dos processos de comunicação, favorecendo a integração e o 

comprometimento dos gestores e servidores para alcançar as metas organizacionais. Os dados 

demonstraram que a maior parte da comunicação da instituição investigada acontece com 

qualidade e é satisfatória e os canais utilizados são eficientes, mas podem ser melhorados com 

ações que propiciem o aumento dos indicadores avaliados. A pesquisa também comprovou que 

a comunicação interna deve ser aprimorada cotidianamente e a instituição deve desenvolver um 

sistema de indicadores e realizar avaliações periódicas facilitando as correções necessarias e 

auxiliar o bom andamento do clima organizacional. Dessa forma, propõem-se aos gestores que 

a comunicação interna seja praticada estratégicamente, investindo em ferramentas efetivas, 

analisando e diagnosticando sua eficácia na prática. 

 

 

 

 

Palavras Chave:  Comunicação interna; Gestão de pessoas; Estratégia de gestão; Publico 

interno. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The internal communication is a prerequisite for organizations that want to market themselves 

and seek success. They need to improve communication especially in the face of increasingly 

difficult economic pressures. For Public Institutions, these trends also influence the way how 

services are provided to society, which requires efficiency, agility and transparency in 

government actions and private companies. The present study aimed to analyze the internal 

communication of a federal public autarchy with a cut-off for People Management, seeking to 

identify the main difficulties and pointing to improvement actions for communication practices. 

An exploratory and descriptive study was realized, with a quantitative and qualitative approach, 

using the questionnaire as the data source. As a result of the study, a diagnosis of the reality of 

the institution was presented, detailing the plan of action of improvement of internal 

communication developed based on the theoretical reference, whose objective was to increase 

the quality of the communication processes, favoring the integration and the commitment of 

managers and servers to achieve organizational goals. The data showed that the most of the 

communication of the investigated institution happens with quality and is satisfactory and the 

channels used are efficient, but can be improved with actions that increase the indicators 

evaluated. The research also confirmed that the internal communication should be improved 

every day and the institution should develop a system of indicators and perform periodic 

evaluations facilitating the necessary corrections and help the good progress of the 

organizational climate. In this way, managers are proposed that internal communication be 

practiced strategically, investing in effective tools, analyzing and diagnosing their effectiveness 

in practice. 

 

 

 

 

Key words: Internal communication; People management; Strategy management; Internal 

public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 - A Comunicação e a Gestão de Recursos Humanos: Evolução e Atualidade  .................. 41 

Quadro 2 - Formas de Comunicação  ................................................................................................. 56 

Quadro 3 - Canais e Meios de Comunicação  .................................................................................... 62 

Quadro 4 - Barreiras emissor, receptor e ambiental  .......................................................................... 70 

Quadro 5 - Dificuldades dar e receber o Feedback  ........................................................................... 75 

Quadro 6 - Classificação da Pesquisa  ................................................................................................ 80 

Quadro 7 - Blocos de questões fechadas  ........................................................................................... 87 

Quadro 8 - Esquema de Investigação  ................................................................................................ 88 

Quadro 9 - Escala de Parâmetros  ...................................................................................................... 91 

Quadro 10 - Condutores do CPII  ....................................................................................................... 94 

Quadro 11 - Oferta de Ensino ............................................................................................................ 96 

Quadro 12 - Departamentos Pedagógicos  ......................................................................................... 97 

Quadro 13 - Corpo Técnico  ............................................................................................................... 97 

Quadro 14 - Gênero dos respondentes da pesquisa  ......................................................................... 104 

Quadro 15 - Segmento dos respondentes da pesquisa  ..................................................................... 104 

Quadro 16 - Faixa Etária dos respondentes da pesquisa  ................................................................. 105 

Quadro 17 - Nível de escolaridade dos respondentes da pesquisa  .................................................. 105 

Quadro 18 - Distribuição dos cargos dos respondentes da pesquisa  ............................................... 106 

Quadro 19 - Tempo de serviço dos respondentes da pesquisa  ........................................................ 106 

Quadro 20 - Conclusão Canais Progesp  .......................................................................................... 114 

Quadro 21 - Agrupamento do público interno  ................................................................................ 127 

Quadro 22 - Agrupamento das mensagens por tipo  ........................................................................ 127 

Quadro 23 - Ações para melhoria dos canais  .................................................................................. 127 

Quadro 24 - Sugestões de novos veículos e ferramentas ................................................................. 129 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Composto da Comunicação Integrada – cap.2 .................................................................. 48 

Figura 2 - Etapas da Pesquisa – cap.3 ................................................................................................ 78 

Figura 3 - Estrutura Organizacional Pedro II – cap.4 ......................................................................... 95 

Figura 4 Matriz SWOT do CPII – cap.4 .......................................................................................... 102 

Figura 5 Mapa de Objetivos do CPII para 2015 – cap.4 .................................................................. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 - Força de trabalho (cap. 4 estudo de caso) ........................................................................ 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Qualidade da Informação (cap. 4 estudo de caso) ........................................................... 108 

Tabela 2 – Utilidade da Informação (cap. 4 estudo de caso) ............................................................ 109 

Tabela 3 – Confiabilidade da Informação (cap. 4 estudo de caso) ................................................... 110  

Tabela 4 – Atualização da Informação (cap. 4 estudo de caso) ....................................................... 111 

Tabela 5 – Volume de Informação Recebida (cap. 4 estudo de caso) .............................................. 112 

Tabela 6 – Objetividade da Informação (cap. 4 estudo de caso) ...................................................... 113 

Tabela 7 – Frequência de Acesso (cap. 4 estudo de caso) ................................................................ 114 

Tabela 8 – Comunicação no Ambiente de Trabalho (cap. 4 estudo de caso) ................................... 116 

Tabela 9 - Gestão da Comunicação (cap. 4 estudo de caso) ................................................................ 118 

Tabela 10 – Integração Organizacional (cap. 4 estudo de caso) ........................................................... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 15 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO ............................................................................................................ 15 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA  .......................................................................................................... 18 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA  ..................................................................................................... 20 

 1.3.1 Objetivo Geral ................................................................................................................ 20 

 1.3.2 Objetivos Específicos ...................................................................................................... 20 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA ....................................................................................................... 21 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA ................................................................ 21 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA  .............................................................................................. 22 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO ................................................................................................. 23 

CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................ 24 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS .................................................................................................... 24 

2.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL - O SISTEMA DE GESTÃO DOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS FEDERAIS  ........................................................................................ 25 

2.3 COMUNICAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA .............................................................................. 30 

2.4 COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES  .............................................................................. 34 

2.5 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E A GESTÃO DE PESSOAS .................................. 38 

2.6 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E SUAS DIMENSÕES ............................................ 44 

2.7 COMUNICAÇAO INTERNA  .................................................................................................... 50 

2.7.1 Objetivos da Comunicação Interna  ............................................................................. 54 

2.7.2 Diferentes formas de comunicação ............................................................................... 56 

2.7.3 Canais e meios de comunicação .................................................................................... 60 

  2.7.4 Quando a comunicação falha ............................................................................... 67 

2.7.5 O feedback nas organizações.......................................................................................... 72 

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA .................................................................................................... 77 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  ................................................................................................... 77 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA ............................................................................................................ 77 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA ....................................................................................... 78 



 

 

3.4 ESTUDO DE CASO: ESTRATÉGIA DE PESQUISA ............................................................... 81 

3.5 DEFINIÇÃO DOS CASOS E A UNIDADE DE ANÁLISE  ...................................................... 82 

 3.5.1 Unidade de Análise: delimitação da população e amostra  ........................................ 82 

3.5.1.1 Critérios para seleção da unidade de pesquisa  ................................................. 82 

3.5.1.2 População  ........................................................................................................ 83 

3.5.1.3 Amostragem ..................................................................................................... 83 

3.6 EXECUÇÃO DA PESQUISA  .................................................................................................... 84 

 3.6.1 Técnicas de coleta de dados  .......................................................................................... 84 

3.7 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  ........................................................ 85 

 3.7.1 Etapa Piloto  .................................................................................................................... 89 

 3.7.2 Aplicação de questionário estruturado  ........................................................................ 90 

 3.7.3 Análise dos dados  ........................................................................................................... 90 

CAPÍTULO 4 – ESTUDO DE CASO  ................................................................................................ 92 

4.1 O COLÉGIO PEDRO II – CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL  ...................................... 92 

4.1.1 História  ........................................................................................................................... 92 

4.1.2 Situação Atual  ................................................................................................................ 93 

4.1.2.1 Organização Institucional  ................................................................................ 93 

4.1.2.2 Identidade Organizacional do CPII  ................................................................. 94 

4.1.2.3 Objetivos Organizacionais  ............................................................................... 94 

4.1.2.4 Estrutura Organizacional  ................................................................................. 95 

4.1.2.5 Os Campi  ......................................................................................................... 95 

4.1.2.6 Força de trabalho  ............................................................................................. 96 

4.1.2.6.1 Corpo Docente  .............................................................................................. 97 

4.1.2.6.2  Corpo Técnico-Administrativo  .................................................................... 97 

4.1.3 Objeto do estudo  ............................................................................................................ 98 

4.1.3.1 Comunicação do CPII  ...................................................................................... 98 

4.1.3.2 Gestão de Pessoas  ............................................................................................ 98 

4.1.4 Justificativa do objetivo do estudo  ............................................................................. 100 

4.1.4.1 Planejamento Estratégico CPII  ...................................................................... 100 



 

 

4.1.4.2 Diagnóstico Estratégico  ................................................................................. 100 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS  .............................................................................................. 103 

 4.2.1 Perfil dos Respondentes - Análise das Respostas do Bloco 1 .................................... 103 

 4.2.2  Avaliação Individual dos Canais de Comunicação da Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas - Análise das Respostas do Bloco 2  ................................................................................. 107 

4.2.2.1 Qualidade da Informação  ............................................................................... 108 

4.2.2.2 Utilidade da Informação  ................................................................................ 109 

4.2.2.3 Nível de confiabilidade da informação  .......................................................... 109 

4.2.2.4 Nível de atualização da informação  ............................................................... 110 

4.2.2.5 Quantidade ou volume de informação recebida  ............................................ 111 

4.2.2.6 Objetividade da informação  ........................................................................... 112 

 4.2.3 Avaliação sobre frequência de acesso aos canais de comunicação da Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas - Análise das Respostas do Bloco 3  ............................................................... 113 

 4.2.4 Avaliação sobre a satisfação com os aspectos relacionados com a comunicação no 

seu ambiente de trabalho - Análise das Respostas do Bloco 4  ................................................... 115 

 4.2.5 Análise da gestão da comunicação interna - Análise das Respostas do Bloco 5  .... 117 

 4.2.6 Análise da integração organizacional dos funcionários - Análise das Respostas do 

Bloco 6  ............................................................................................................................................ 118 

4.6 RESULTADOS E PROPOSIÇÕES  .......................................................................................... 120 

 4.6.1 Resultados  .................................................................................................................... 120 

 4.6.2 Plano de Ação  ............................................................................................................... 123 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  ....................................................................................................... 130 

5.1 CONCLUSÕES ............................................................................................................... 130 

    5.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS  ........................................................... 133 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 134 

APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO .................................................................................................. 142  

APÊNDICE 2 - RESULTADOS DE CADA CANAL DO BLOCO 2 ............................................ 147  

ANEXO 1 – DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA .................................... 150  

 



15 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

1.1. Contextualização  

 

A sociedade evolui diariamente trazendo novos conceitos, produtos, técnicas e 

paradigmas alterando o comportamento das organizações, interligando o cenário mundial em 

um processo de grandes desafios que interferem e transformam as organizações (MOURA, 

2008). As atualizações das estratégias organizacionais são constantemente impostas, “deixando 

de ser uma organização tradicional, taylorista, mecanicista, para a era do conhecimento, cujos 

recursos humanos devem ser focalizados nas competências organizacionais que asseguram a 

vantagem competitiva” (MOURA, 2008).  

O desafio do desenvolvimento, os avanços técnico-científicos e tecnológicos, 

principalmente aquelas relacionadas aos meios de comunicação, demandam mudanças 

constantes nas organizações que necessitam estar sempre atualizadas, buscando inovações para 

adaptarem-se às novas realidades de mercado.  

As modificações no panorama econômico, político-social e ambiental, a conexão entre 

os diversos continentes e os avanços tecnológicos, que permitem que a transmissão de 

informações ocorra de maneira mais flexível e ágil, são elementos que colaboraram para que 

novos posicionamentos fossem adotados e para a ascensão de temas, antes negligenciado 

porque o pensamento era de que não trariam lucro nem desenvolvimento, e que hoje estão 

presentes em qualquer discurso empresarial. Tais mudanças foram de grande importância para 

que as empresas e a sociedade mudassem suas formas de pensar e de agir. 

Sustentabilidade, responsabilidade social corporativa, accountability (transparência) e 

ética são alguns exemplos de temáticas que estão presentes nesses discursos, como também 

influenciaram os sistemas de gestão provocando modificações e, principalmente, os processos 
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comunicativos das organizações com seus stakeholders – ação que é considerada estratégica 

atualmente. (REINALDO, 2009) 

O conhecimento é um dos instrumentos essenciais para o desenvolvimento, tornando a 

participação dos funcionários uma ação estratégica porque são eles que tratam diretamente com 

informações táticas para a instituição, possuindo dados fundamentais à elaboração, 

planejamento e execução dos objetivos e missão da empresa. Daí a importância da comunicação 

dentro de uma organização, que é o elemento chave, responsável pelo gerenciamento e 

compartilhamento dessas informações. 

Nesse contexto, a comunicação interna ganha força e se mostra essencial à comunicação 

da organização como um todo. Afinal, a comunicação interna é vista como o elemento 

estratégico que suscita a relação entre a instituição e o seu público interno. Tem por objetivo 

compatibilizar os diversos interesses de cada parte envolvida, por meio da troca de informações, 

do diálogo e do engajamento de todos. 

A forma como a comunicação interna trabalha no âmbito organizacional é, 

principalmente, uma questão específica de cada organização, baseado na atividade, no tamanho 

da organização, na cultura organizacional, no tipo de gestão, no comportamento organizacional 

e no contexto socioeconômico geral do empregado (PIPAS e SÎRBU, 2016). 

“Com uma política de comunicação aberta, todos se sentem confiantes para expor suas 

opiniões e a chance de neutralizar pontos fracos nos relacionamentos interpessoais ou até 

mesmo em processos e situações de crise são maiores” (FREIRE ET AL.,2016). Assim, uma 

equipe proativa e motivada desempenha suas atividades com maior incidência de êxitos o que 

vai impactar diretamente no cliente final. 

Porém, Ruck e Welch (2012) esclarecem que a comunicação é prejudicada pela falta de 

clareza e compromisso dos gestores com os valores organizacionais e que eles podem melhorá-

la significativamente dando oportunidades para a voz dos empregados. Uma mudança na gestão 

https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55234242000&zone=
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36155088300&zone=
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da comunicação exige novas abordagens de avaliação com ênfase nos seus diversos publicos, 

no conteúdo e no diálogo, em vez de volume de informações e quantidade de canais 

comunicacionais. 

Freire et al. (2016) entende que o “colaborador que tem consciência do valor do seu 

trabalho dentro da empresa, da real importância das tarefas que realiza, desempenha seu papel 

com mais eficiência”.  

Holá (2012) afirma que a administração não tem conhecimento da função mais 

importante da comunicação interna eficaz, o que é fundamental para a gestão do conhecimento, 

reengenharia e progresso organizacional. Sem uma comunicação interna eficaz, a empresa não 

tira o máximo proveito de seus recursos. “Comunicação interna eficaz melhora clima no 

ambiente de trabalho enquanto aumenta a conscientização entre os funcionarios para as 

atividade e objetivos da organização”. A administração começa a ouvir sugestões de seus 

funcionários através de feedback, assim, a empresa cria confiabilidade para usar a experiência 

acumulada de todos os seus empregados. 

Comunicação interna eficaz é um pré-requisito para o sucesso organizacional. “As 

organizações precisam avaliar e melhorar a comunicação especialmente em pressões 

econômicas cada vez mais difíceis” (RUCK e WELCH, 2012).  

Cabral (2014) diz que além de destacar o papel dos funcionários, que são 

multiplicadores de informações positivas, para o sucesso organizacional, a comunicação interna 

eficaz gera maior envolvimento e um sentimento de valorização no publico interno, que 

consciente dos valores organizacionais, fortalece a imagem da empresa junto aos demais 

públicos trazendo melhores resultados para ambos. “A comunicação permite resolver os 

problemas com muito mais facilidade e, assim, evitar os conflitos ou resolvê-los quando eles 

aparecem” (VIGNERON, 2000). 
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Para as organizações públicas, as tendências mundiais também influenciam a forma 

como os serviços são prestados à sociedade, que está mais exigente e quer mais eficiência, 

agilidade e transparência nas ações do governo e das entidades privadas, de um modo geral 

(REINALDO, 2009). 

Segundo Ferreira, Costa e Santos (2012) o setor público ainda carece de melhor 

utilização das práticas de comunicação interna e que dificilmente se encontram exemplos sobre 

a plena utilização deste recurso como instrumento de interação entre os dirigentes e seus 

servidores. A comunicação interna é um elemento norteador para a melhoria do relacionamento 

interno, mas ainda é utilizada timidamente nos órgãos públicos e não resulta em ações voltadas 

para o servidor como público-alvo e sim para a população de modo geral. 

Portanto, é necessário que a instituição invista em estratégias de valorização do público 

interno com uma comunicação interna eficaz, melhorando seus fluxos, reconhecendo o esforço 

e dedicação dos funcionários, motivando e integrando toda a força de trabalho, transformando 

a empresa em um ambiente agradável. Para tanto, a melhor forma de alcançar esses objetivos é 

através da área de gestão de pessoas.  

 

1.2. Situação Problema  

 

Na última década, sobretudo devido aos processos de mudança e desenvolvimento que 

vêm sendo implantados pelo Governo Federal, a comunicação interna começou a ser valorizada 

como ferramenta indispensável para a administração pública. No entanto, em alguns órgãos 

públicos, a comunicação interna ainda não é vista como tal. A comunicação, em muitos casos,  

é conduzida para atender interesses políticos e pessoais dos gestores; as 

estruturas costumam desfazer-se com a troca de dirigentes no poder e ainda 

existe a questão da cultura organizacional que, independente de quem está na 

administração do Órgão, perpassa, influencia e até determina, ou melhor, 

orienta as atividades de comunicação interna numa Instituição. (LINDOSO, 

2011).   
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As instituições devem garantir que as informações tenham bons fluxos, sendo uma das 

características para alinhar os objetivos e estratégias de uma empresa. Com os avanços 

tecnológicos as mídias estão ofertando opções variadas, o que dificulta o gerenciamento dos 

processos de comunicação e torna a tarefa árdua e complexa. Essa prática se sobrepõe a todos 

os públicos de uma organização, principalmente seu público interno que na maioria das vezes 

é tratado de forma homogênea, mas pertencem a segmentos distintos. 

O público interno é um dos principais canais de divulgação da imagem da instituição, 

que a representa diante da sociedade, que gera satisfação ou insatisfação no público externo e 

que são afetados ou podem afetar na consecução dos objetivos organizacionais. Segundo Weiler 

(2010), as pessoas mais criativas e mais integradas ao seu ambiente de trabalho são as mais 

respeitadas e valorizadas, passando assim a contribuir de forma intensa com o crescimento da 

empresa.  

De acordo com Sovienski e Stigar (2008), para que empresa obtenha sucesso, é 

necessário que os objetivos da gestão estratégica de pessoas estejam claros e definidos. A 

motivação dos colaboradores é o que vai garantir a qualidade nas ações desenvolvidas.  Um dos 

grandes desafios da atualidade em várias instituições é desenvolver e estimular a qualidade de 

vida dentro delas e também nos próprios empregados, visando não só a produtividade como o 

bem estar social. 

Neste contexto, a situação problema desse estudo terá como foco a investigação da 

comunicação interna de uma instituição pública federal, visando analisar seus processos, 

diagnosticar quais canais são utilizados na comunicação, principalmente entre a Gestão de 

Pessoas e os servidores, tendo como base a importância da comunicação interna como estratégia 

de gestão. 

O estudo de caso terá como cenário o Colégio Pedro II, que no ano de 2014 necessitando 

de uma assessoria técnica para o seu Desenvolvimento Institucional contratou a Fundação 
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Getulio Vargas.  Esta realizou uma pesquisa com Pró-reitores, Diretores e Chefes Setoriais na 

qual a Comunicação Interna foi apontada como umas das fraquezas na Análise SWOT, que é 

uma ferramenta estrutural da administração e possui como principal finalidade avaliar os 

ambientes internos e externos, formulando estratégias de negócios para a empresa. 

Dessa forma, este estudo buscou responder a seguinte questão: Como proceder a 

melhoria dos processos de comunicação interna de maneira que seja um instrumento estratégico 

de gestão de pessoas de uma instituição pública federal? 

1.3.Objetivos da Pesquisa 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Identificar as principais dificuldades e possíveis ações de melhoria concernentes a 

comunicação interna existente no Colégio Pedro II com um recorte para a Gestão de Pessoas. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Abordar o papel da comunicação interna nas organizações de forma estratégica, sendo 

necessário um estudo sobre a evolução da gestão administrativa pública no contexto da 

gestão de pessoas. 

2. Investigar o panorama atual da comunicação interna do Colégio Pedro II. 

3. Apresentar alternativas que possam contribuir para a melhor escolha dos canais de 

comunicação interna e minimizar os impactos que a falha na comunicação interna causa 

às organizações. 

4. Elaborar uma proposta de melhoria para o gerenciamento do sistema de comunicação. 

 

1.4.Questões da Pesquisa 
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Diante desses objetivos algumas questões surgem como base para investigação: 

 Qual é a situação atual da instituição pesquisada tendo como base os canais utilizados 

pela comunicação interna? 

 Como é percebida a qualidade da comunicação da instituição estudada pelos usuários? 

 Quais canais de comunicação interna são mais aplicáveis para a instituição pesquisada 

tendo em vista suas características especificas? 

 Quais ações podem contribuir para melhorar o processo de comunicação da instituição? 

 

1.5.Justificativa e Relevância da Pesquisa 

 

O presente estudo traz contribuição em termos de conteúdo, já que aborda um estudo de 

caso específico em uma tradicional Instituição Pública Federal de Ensino, o Colégio Pedro II, 

sendo o terceiro mais antigo dentro os colégios em atividade no país. Ao mesmo tempo aborda 

o tema da comunicação interna como uma ferramenta de gestão estratégica sob a ótica 

específica de analisar a melhoria dos processos de comunicação interna da organização 

pesquisada. No mundo globalizado, as organizações necessitam acompanhar as inovações se 

quiserem sobreviver transformando todas as informações disponíveis em conhecimentos 

estratégicos. 

Um estudo que dê tratamento especial à questão de um sistema de comunicação interna 

em uma instituição pública, coeso com a necessidade de modernização do país, contribuirá para 

um desenvolvimento salutar das relações entre organizações públicas e o público interno, 

criando condições para a conquista dos objetivos institucionais, ou seja, a prestação efetiva e 

com qualidade de serviços públicos à sociedade. 

Espera-se também que o estudo contribua em termos de desenvolvimento de novos 

conceitos e metodologias em sistemas de Gestão, a partir do momento em que será realizada 

uma apreciação da realidade partindo-se do levantamento de autores conceituados no tema e 
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uma base teórica coerente sobre gestão de pessoas e teoria da comunicação, destacando 

conceitos, ferramentas e utilização no ambiente interno da organização, colaborando para o 

fortalecimento e valorização do servidor. 

Dessa forma, espera-se que a presente pesquisa possa servir de base para futuras 

pesquisas sobre temas afins.  O estudo visa servir de referencial para outras instituições que 

possuem uma estrutura semelhante a investigada, servindo de base para pesquisas tanto na área 

pública quanto privada, mas que também objetivem alcançar a eficiência e efetividade dos 

instrumentos de comunicação interna. 

 

1.6. Delimitação da Pesquisa: 

 

O tema dessa pesquisa surgiu do convívio de trabalho na Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas de uma instituição pública federal, o que possibilitou observar que muitas das ações 

praticadas por esta eram desconhecidas dos servidores, limitando seu o conhecimento apenas 

as ações das seções de assentamento funcional e pagamento. Diante desse cenário nasceu a 

necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre os canais de comunicação interna 

existentes e quais seriam as influências destes na qualidade dos processos. 

Dessa forma, a presente pesquisa delimita-se a investigar os processos de comunicação 

interna que ocorrem na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do Colégio Pedro II, localizada na 

sede em São Cristóvão. 

Assim, o estudo também necessita abordar o papel da comunicação interna nas 

organizações no contexto da gestão de pessoas a fim de que se possibilite associar as estratégias 

organizacionais advindas da integração dessa gestão, com a comunicação desses aspectos, 

observados na cultura organizacional, à luz de pesquisas realizadas e, também, com base na 

literatura existente sobre o tema. 

 

1.7.Estrutura do trabalho 
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O presente trabalho está estruturado em 5 capítulos correlacionados. O Capítulo 1, 

Introdução, apresenta por meio de sua contextualização o tema proposto neste trabalho. Da 

mesma forma são instituídos os eventos esperados por meio da definição de seus objetivos e 

apresentadas as limitações do trabalho, bem como sua estruturação, permitindo uma visão clara 

do escopo proposto. 

O Capítulo 2 analisa o tema através da fundamentação teórica, as organizações, seus 

modelos e suas estruturas. Explora conceitos e aspectos relevantes na comunicação interna.  

O capítulo 3 aborda os princípios metodológicos da pesquisa e salienta os mecanismos 

e fonte de dados que serão utilizados no decorrer da pesquisa  

O capítulo 4 descreve a situação atual da instituição pesquisada, contemplando suas 

características e particularidades. Transcreve os resultados dos dados coletados a partir da 

aplicação do questionário utilizado como instrumento de pesquisa e realiza uma análise crítica 

sobre os dados e propondo uma melhoria para o gerenciamento do sistema de comunicação. 

O capítulo 5 são tecidas as conclusões do trabalho, relacionando os objetivos 

identificados inicialmente com os resultados alcançados. São ainda propostas possibilidades de 

continuação da pesquisa desenvolvida a partir das experiências adquiridas com a execução do 

trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Considerações Iniciais 

 

Para abordar a questão da comunicação, em especial a comunicação interna em órgãos 

públicos, este capítulo tem por objetivo realizar uma revisão da teoria sobre comunicação, seus 

objetivos, suas formas, suas ferramentas e seus canais buscando ampliar a compreensão sobre 

o tema e fundamentando a comunicação como ferramenta estratégica de gestão de pessoas. 

Nesse capítulo, não há pretensões de aprofundar-se no estudo da administração pública 

no Brasil, mas trazer uma reflexão teórica sobre o momento atual brasileiro para a gestão de 

pessoas e o modelo de administração gerencial. 

A comunicação é um tema multidisciplinar e que incentiva estudos em diversas áreas 

cientificas e que por ser tão natual e inerente ao homem acaba sendo, na prática, negligenciada 

por alguns sistemas de gerenciamento devido a forma natural com que acontece entre as pessoas 

dentro de uma instituição. (SOUZA, SOUZA E MELLO, 2010) 

Segundo Curvello (2013), o que se pode esperar da comunicação interna é atribuir 

sentido à vida organizacional; buscar o equilíbrio entre as necessidades da organização e as de 

seus principais públicos; criar e viabilizar rede de comunicação interna (administradores e 

agentes de comunicação); mobilizar todos os segmentos organizacionais para uma cultura de 

diálogo, inovação e participação; criar cultura de colaboração e de compartilhamento de 

informações, em todos os níveis; fortalecer relações de vínculo e de confiança, por meio do 

reforço de valores, crenças, ritos e rituais aceitos e compartilhados pela cultura organizacional; 

conhecer a direção estratégica e estabelecer vínculos constantes entre objetivos de longo prazo 

e ações diárias. 

Por se tratar de um estudo que envolve uma instituição pública será necessário o 

levantamento teórico dos aspectos administrativos que envolvem os organismos públicos e os 

https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=36129262800&amp;eid=2-s2.0-77953659849
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=26027570000&amp;eid=2-s2.0-77953659849
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seus sistemas de gestão, buscando identificar sua evolução histórica e os pontos de 

convergência com a comunicação. Da mesma forma que em Medeiros (2006), o estudo não tem 

a pretensão de se aprofundar no estudo da administração pública no Brasil, somente trazer uma 

reflexão teórica sobre o momento atual brasileiro e o seu modelo de administração gerencial.  

 

2.2. Administração Pública no Brasil - o sistema de gestão dos organismos públicos 

federais 

 

Com o avanço da democracia no Brasil, quando se reivindica cada vez mais 

transparência dos governos e efetividade no cumprimento das atribuições do Estado, e, ainda, 

mais comprometimento do administrador do setor público, torna-se cada vez mais urgente a 

necessidade de uma administração pública voltada para o cidadão-cliente (MEDEIROS, 2006).  

Para Moraes (2014), a administração pública pode ser definida “como a atividade 

concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos e 

subjetivamente como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o 

exercício da função administrativa do Estado”.  Assim, a administração pública é o conjunto de 

agentes, serviços e órgãos do Estado com o objetivo de fazer a gestão dos interesses públicos 

através da prestação de serviços públicos dos quais necessitam a sociedade, tais como educação, 

cultura, segurança, saúde, etc. 

A administração pública gerencial no Brasil teve ao longo do tempo três principais 

modelos gerenciais preponderantes: o patrimonialismo, a burocracia e a administração pública 

gerencial.  O patrimonialismo, definido por Sandroni (1999) como o “sistema de dominação 

política ou de autoridade tradicional em que a riqueza, os bens sociais, cargos e direitos são 

distribuídos como patrimônios pessoais de um chefe ou de um governante”, fora implantado 

pelo Estado Colonial Português e predominante no período colonial (1500 – 1822), período 
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imperial (1822 -1889) e na república velha (1889 – 1930).  Esta fase foi marcada pelo nepotismo 

e pela enorme corrupção no serviço público.   

O segundo modelo foi proposto no Governo de Getúlio Vargas (1930 a 1945 e 1950 a 

1954) com a ideia de modernizar o aparelho administrativo baseado nos fundamentos 

burocráticos de Max Weber e na teoria administrativa importado dos países mais 

desenvolvidos, ficou conhecido como Reforma Burocrática e teve como finalidade combater as 

mazelas deixadas pelo patrimonialismo e pela crise econômica mundial de 1929. A criação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), em 1936, representou o primeiro 

grande passo para a reforma e por seu intermédio promoveram-se a estruturação básica da 

máquina administrativa instituindo o concurso público, critérios profissionais para o ingresso 

no serviço público; desenvolvimento de carreiras e regras de promoção baseadas no mérito, e 

embora tenham sido valorizados instrumentos importantes à época, não se chegou a adotar 

consistentemente uma política de recursos humanos que respondesse às necessidades do 

Estado. O DASP era o órgão central do sistema de pessoal, responsável pelo estudo, formulação 

de diretrizes, orientação, coordenação, supervisão e controle dos assuntos concernentes à 

administração do pessoal civil da União (CONSTIN, 2010). 

Infelizmente, segundo Bresser-Pereira (1996), o modelo burocrático proposto na 

reforma, não conseguiu oprimir o patrimonialismo e apesar de ser uma alternativa melhor do 

que a antecessora, a suposição de eficiência em que se fundamentava não se tornou real, 

contudo foi uma forma de diminuir o clientelismo, o nepotismo e a corrupção. 

No momento em que o pequeno Estado liberal do século XIX cedeu 

definitivamente lugar ao grande Estado social e econômico do século XX, 

verificou-se que ela não garantia nem rapidez, nem boa qualidade, nem 

custo baixo para os serviços prestados ao público. Na verdade, a 

administração burocrática é lenta, cara, autorreferida, pouco ou nada 

orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos (BRESSER 

PEREIRA, 1996, p.10). 
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A administração pública brasileira deu seus primeiros passos concretos rumo à reforma 

gerencial através do decreto-lei 200/67. Este decreto estabelecia como princípios da 

administração pública federal o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação 

de competência e o controle. Estabelecia também a divisão entre administração pública direta 

e indireta. 

A reforma iniciada pelo Decreto-Lei 200 constitui um marco na tentativa de superação 

da rigidez burocrática, “podendo ser considerada como um primeiro momento da administração 

gerencial no Brasil” (BRESSER PEREIRA, 1996). O decreto-lei promoveu a transferência das 

atividades de produção de bens e serviços para autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista. Um aspecto mais relevante do Decreto-lei n° 200, do ponto de 

vista da Administração de Recursos Humanos, foi o fortalecimento da Administração Indireta, 

com forte autonomia e dotada de condições operacionais superiores à Administração Direta 

(CONSTIN, 2010).  

Bresser Pereira (1996) afirmou que o Decreto-Lei 200 teve duas consequências 

inesperadas e indesejáveis: primeira, ao consentir a contratação de empregados sem concurso 

público o que favoreceu a permanência das práticas patrimonialistas e fisiológicas. Depois, ao 

não se preocupar com mudanças no âmbito da administração direta ou central, que foi vista de 

forma ultrajante como “burocrática” ou rígida, deixando de proceder com a realização dos 

concursos e de desenvolver carreiras de altos administradores Desta maneira, a reforma 

administrativa embutida no Decreto-Lei 200 ficou pela metade e fracassou. 

Então, em 1979, com a instituição do Programa Nacional de Desburocratização (PND) 

no governo João Figueiredo surge a primeira proposta de reorganização da administração 

pública. O PND tinha como propósito extinguir o excesso de burocracia irrelevante que atrasava 

ou obstruía o uso dos serviços públicos pelos cidadãos e tivessem seus direitos assegurados 

(RIBEIRO, 2014). O programa foi tido como a semente lançada para o atual Programa Nacional 
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de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, que depois de adormecer por quase 

uma década reaparece no início dos anos 90 (LIMA, 2007). 

A partir dos anos 1985, o Brasil, enfim, retoma o convívio com a democracia e dá por 

encerrado o período de autoritarismo e da ditadura militar. E em 1988 ocorre a promulgação da 

nova Constituição Federal que “buscou frear as práticas do patrimonialismo, restabeleceu as 

bases legais para o exercício da democracia e implementou instrumentos que reforçavam a 

descentralização da ação governamental” (RIBEIRO, 2014).  

Com a redemocratização, houve uma grande preocupação em garantir os direitos dos 

funcionários da administração pública já que muitos deles eram contratados e, ao mesmo tempo, 

em se retirar autonomias dadas no regime autoritário a fundações e autarquias reforçando-se a 

exigência de concurso público para todos os cargos da Administração Direta e Indireta, 

inclusive fundações e empresas. 

De acordo com Constin (2010), a rigidez na gestão de pessoas na Administração Pública 

torna-se enorme com a redemocratização e acarreta na dificuldade de se administrar 

determinadas áreas como cultura, pesquisa científica, hospitais e universidades. “Em cada uma 

dessas áreas, a flexibilidade é vital ao desempenho de seu papel público e não há exercício de 

poder de polícia ou função exclusiva de Estado” (CONSTIN, 2010). 

Segundo a autora as novas disposições da Constituição na área de gestão de pessoas 

foram consagradas na Lei n° 8.112 de 1990, que institui o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. A lei, bastante 

pormenorizada, estabelece regras para servidores efetivos ocupantes de cargos públicos e para 

pessoas nomeadas para cargos em comissão. Essa lei estabelece a forma como esses cargos 

podem ser ocupados, a remuneração, o regime disciplinar, a ascensão na carreira e os tipos de 

licenças autorizadas.  
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Em 1995 foi comcebida e implementada, no início do governo Fernando Henrique 

Cardoso com a ajuda do professor Bresser Pereira, nomeado para o Ministério da Administração 

Federal e Reforma do Estado (MARE), a Reforma da Gestão Pública ou reforma gerencial do 

Estado com a publicação, no mesmo ano, do Plano Diretor da Reforma do Estado.  Segundo 

Constin (2010), essa foi a grande reforma no modo de gerir funcionários públicos, o Plano 

Diretor apresentou uma abordagem integrada em que a gestão de pessoas dentro da 

Administração Pública se relacionava a uma nova forma de entender a máquina estatal, na 

verdade a transição da Administração Burocrática para a Administração Gerencial. 

Os contornos da nova Administração Pública tiveram suas principais características 

enumeradas por Bresser Pereira (1996):  

(1) descentralização do ponto de vista político, transferindo-se recursos e 

atribuições para os níveis políticos, regionais e locais; (2) descentralização 

administrativa, através da delegação de autoridade para os administradores 

públicos transformados em gerentes crescentemente autônomos; (3) 

organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés da piramidal: (4) 

pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança; (5) controle por 

resultados, ‘a posteriori’, ao invés do controle rígido, passo a passo, dos 

processos administrativos; e (6) administração voltada para o atendimento 

do cidadão, ao invés de autorreferida. (BRESSER PEREIRA, 1996, p. 11). 

Bresser foi precursor em notar que a administração pública mundial passava por grandes 

mudanças, também necessárias no Brasil, “mas nem sempre ele soube traduzir politicamente 

tais transformações para as peculiaridades brasileiras” (ABRUCIO, 2007). O modelo de 

gerencialismo proposto na época importava em adaptar e transferir os conhecimentos gerenciais 

concebidos no setor privado para o setor público (RIBEIRO, 2014). 

A proposta de Reforma Gerencial também contemplava um plano de “gestão pela 

qualidade total” que visava a valorização e o fortalecimento dos seguintes princípios e práticas: 

liderança, planejamento estratégico, controlar resultados, revisar e aperfeiçoar os processos de 

trabalho, cooperação dos funcionários para redefinir e gerenciar os processos de trabalho nos 
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quais eles estejam envolvidos, motivar através de incentivos morais relacionados com a missão 

da organização e com o interesse público, deixando reservado um papel secundário aos 

incentivos monetários, e focar no cliente cidadão (MEDEIROS, 2006). 

O segundo governo FHC, de acordo com Abrucio (2007), mesmo tendo absolvido 

algumas das conquistas da reforma Bresser, se iniciou com a dissolução do MARE e, na maioria 

do tempo, foi marcado pelo empobrecimento da agenda da gestão pública.  

A nova administração pública procura prestar contas ao cidadão e ajustar-se às suas reais 

necessidade e mesmo, com todas as suas peculiaridades, conseguir atingir a eficiência e eficácia 

na prestação de serviços ao seu principal cliente, além da transparência e responsabilização. 

Tem como diretriz desenvolver no servidor público um compromisso com a construção de uma 

sociedade mais preparada para enfrentar mudanças. 

 

2.3 Comunicação na Gestão Pública 

 

No período do regime militar no Brasil, entre as décadas de 60 a 80, grande parte da 

população permaneceu por muito tempo sem acesso a informações a cerca da situação do país, 

por mais que acontecessem movimentos de redemocratização e refutações contra o modo de 

governo. E ainda com a redemocratização, o povo não podia tomar parte nas decisões políticas 

a não ser pela obrigação do voto nas eleições. 

Com o surgimento, na década de 80, do gerencialismo na reforma administrativa pública 

houve uma mudança na relação entre o Estado e os cidadãos. Diversos países começaram a 

entender que os cidadãos também eram clientes, levando a utilizar ferramentas de comunicação 

no setor público (RIBEIRO, 2014). Segundo o autor, essa nova gestão tem como finalidade a 

satisfação dos cidadãos através da qualidade de vida nas áreas econômica, social, ambiental, 

tecnológica e política, tornando imprescindível o uso da comunicação como ferramenta 

estratégica.  
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Os anos 90 trouxeram um grande desenvolvimento tecnológico e a internet chega de vez 

ao Brasil.  O governo começa a experimentar a estabilidade econômica e investe em inovações 

tecnológicas facilitando o acesso às redes informatizadas na Administração Pública, permitindo 

que o governo chegue diretamente ao cidadão, promovendo interação e criando oportunidades 

para a área de comunicação. “Essa participação no setor público envolve os sistemas de Co-

gestão, Autogestão, Planejamento Participativo, Orçamento Participativo, Comunidades 

virtuais e os Instrumentos de Consulta Constitucional” (FERREIRA, 2008). 

Santos Junior (2012) salienta que a divulgação da eficiência de políticas públicas e da 

transparência na utilização de recursos está constantemente em ascensão na gestão do governo 

brasileiro. Os órgãos públicos passaram a utilizar a comunicação no intuito de inserir o cidadão 

no contexto político-econômico tanto das cidades, como do estado ou mesmo da federação, ou 

pela a intenção eleitoral futura ou pela exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Com a inclusão de novas tecnologias, que oferece cada vez mais recursos e altera 

culturas bastante tradicionais, verifica-se uma mudança no paradigma comunicacional. Assim, 

contamos com notícias via satélite instantaneamente por redes de computadores e por celulares, 

Internet e Intranet, aumento da liberdade comunicacional do cidadão, ampliação dos serviços 

públicos online reduzindo filas e o deslocamento do usurário, o envolvimento crescente da 

mídia com o mercado, enfim há uma grande transformação da cultura de comunicação na 

sociedade contemporânea. 

Segundo Ferreira (2008) falar em Gestão Pública, é conceber que não se pode evitar que 

o processo de transformação da sociedade aconteça e que para gerenciar instituições públicas, 

é sim necessário investir em novas tecnologias, mas também é imprescindível que haja 

investimento no capital humano, ou seja, assegurar formas para que o conhecimento individual 

seja agregado com o conhecimento coletivo para que desta maneira se crie valores que não são 

tangíveis e também não se encontram à venda. 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/tag/internet
http://www.pragmatismopolitico.com.br/tag/brasil
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A comunicação na Administração Pública tornou-se uma exigência dos tempos 

modernos, uma vez que, as informações devem ser disponibilizadas e as contas prestadas à 

sociedade, principalmente devido à legislação que vigente sobre transparência e acesso à 

informação, nota-se uma mudança no paradigma comunicacional.  Não basta apenas divulgar, 

já que própria Constituição de 1988, artigo 37, que estabelece a publicidade como um dos 

princípios da administração pública, e que “deverá ter caráter educativo, informativo ou de 

orientação social”. É preciso gerar conhecimento útil para o dia-a-dia do cidadão. 

Matos (2005) relata que o panorama comunicativo sociedade-mundo, ou sociedade 

global, vem atingindo constantemente a área das relações comunicacionais entre o Estado e a 

sociedade, tanto interiormente como nos diálogos que envolvem o governo, o cidadão, as 

diversas instituições sociais e os meios de comunicação. A autora em sua pesquisa opta por 

trabalhar com quatro conceitos de comunicação: a comunicação política, a comunicação 

governamental, a comunicação social e a comunicação pública. A primeira é a mais geral 

envolvendo as relações comunicativas entre o Estado e a sociedade, sejam essas difundidas pela 

mídia ou não, e tem essa característica compartilhada com as demais. A comunicação 

governamental se refere a redes de comunicação formais que estão dentro das instituições 

públicas, como a incumbência de divulgar junto à opinião pública questões ou temas relevantes 

que acontecem na esfera governamental, visando o conhecimento e a participação do cidadão 

por meio de dispositivos de propaganda ideológica. A comunicação social também se dispõe a 

ser persuasiva, embora não pretenda ser propaganda política, possuindo um mais caráter social 

pedagógico e, até mesmo, religioso. Tanto a comunicação governamental quanto a 

comunicação social têm mais flexibilidade em suas realizações, sendo utilizadas em regimes 

políticos muitas vezes divergentes. 

A Comunicação Pública, segundo a autora, é um conceito que no Brasil ainda é recente, 

pressupondo uma democracia consolidada, onde a interpenetração entre o público e o privado 
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permite que diversos setores sociais organizados possam participar, e independe do caráter 

estatal de qualquer agente: exigindo sempre que os atores negociem entre si, a comunicação 

pública se estende a esfera privada. 

O conceito de comunicação pública ainda não é consenso entre os autores e têm várias 

vertentes, divididas em muitas terminologias que direcionam sua definição. Duarte (2007) 

descreve a comunicação pública como um conceito que se originou no entendimento da 

comunicação governamental e cita que sua evolução no Brasil se deu a partir do reaparecimento 

da democracia e da transformação da sociedade brasileira a partir dos anos 1980. Já Kegler 

(2008) afirma que é a “comunicação não linear e que se dá através da relação entre sujeitos, 

mas sem almejar a superação ou a predominância de um sujeito sobre o outro”. 

Durante a exposição, no III Seminário Internacional Latino-Americano de Pesquisa da 

Comunicação (2005), o Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão 

Estratégica da Presidência da República (SECOM) Luiz Gushiken discursou sobre uma 

proposta de uma nova perspectiva de comunicação no Governo.  O Ministro elenca oito 

princípios da comunicação pública:  

1. Cidadão tem direito à informação, que é a base para o exercício da cidadania;  

2. Dever do Estado de informar;  

3. Zelo pelo conteúdo informativo, educativo e de orientação social;  

4. Comunicação pública não deve se centrar na promoção pessoal dos agentes públicos;  

5. Promover o diálogo e da interatividade;  

6. Estímulo do envolvimento do cidadão com as políticas públicas;  

7. Serviços públicos têm de ser oferecidos com qualidade comunicativa; e  

8. Comunicação pública tem de basear-se na ética, na transparência e na verdade. 

Assim, a comunicação é o que permite que as estratégias determinadas no planejamento 

possam ser colocadas em prática. Tanto para conseguir alcançar as metas quanto para manter 
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um ambiente de trabalho bom e harmonioso, o resultado dos objetivos vai depender da maneira 

como será utilizada a ferramenta de comunicação. Com isso, pode-se entender que a 

comunicação é uma das formas de administrar (PADRÃO, 2013). 

Para obter uma comunicação de qualidade é necessário mais do que aumentar a quantidade 

e a potência das mensagens, é requerer a criação de uma cultura de comunicação que percorra 

os setores envolvidos com o interesse público, é a necessidade do compromisso do diálogo em 

suas diferentes formas e de considerar a perspectiva do outro na busca de consensos possíveis 

e de atingir a consolidação da democracia (DUARTE, 2007). 

 

2.4. Comunicação nas Organizações 

 

A crescente demanda da sociedade por uma comunicação que seja transparente, pelo 

comportamento ético e por ações que atendam às necessidades da comunidade no entorno, 

visando a manutenção de uma imagem positiva diante da opinião pública, resultam na 

necessidade de uma comunicação profissionalizada e competente por parte das empresas 

(KUNSCH,2012). 

A comunicação adentrou no universo das organizações a partir da Revolução Industrial 

que norteou grandes e rápidas mudanças em todo mundo, remodelando maneiras de produzir, 

processos de comercialização e desenvolvendo múltiplos relacionamentos (KUNSCH, 1997). 

Devido ao processo de industrialização, as empresas se viram obrigadas a buscarem 

novas formas de se comunicar com seu público interno, por meio de práticas direcionadas 

especialmente aos empregados, com um formato administrativo e informacional. “Para o 

público externo, especialmente o consumidor, a comunicação iniciou-se com a propaganda 

centrada na divulgação dos produtos e da organização, sem uma preocupação com o retorno 

das percepções e interesses dos públicos” (KUNSCH, 2006). 



35 

 

 

A comunicação administrativa ou gerencial, de caráter funcional e instrumental, 

caracterizada basicamente como um canal ou via de envio de informações, foi uma das 

primeiras iniciativas da existência de comunicação nas organizações (PRADO, 2007). 

No Brasil, a comunicação organizacional começou a se destacar com a aceleração do 

desenvolvimento econômico, social e político das últimas décadas. Na atual era da informação, 

a comunicação organizacional busca preencher lacunas existentes no contexto empresarial, 

visando integrar os ambientes internos e externos, de forma a tornar a comunicação dentro dela 

mais fácil de ser entendida. Sua atuação está também em analisar os fluxos comunicacionais, 

detectando e eliminando possíveis ruídos, de modo a tornar o modelo de comunicação mais 

eficaz (FERREIRA, COSTA E SANTOS, 2012). 

A comunicação tornou-se um componente vital no processo das funções 

administrativas, afinal, ela é a conexão natural entre as organizações e seus diversos públicos. 

“Tanto no macroambiente, quanto no universo interno, a comunicação é a dinâmica que 

assegura a interligação de todos os elementos integrantes de uma organização, ou seja, a 

coordenação dos recursos humanos, financeiros e materiais” (MEDEIROS, 2006). 

Na prática, as organizações não conseguem manter sua existência sem comunicação. 

Não podem ser consideradas de sucesso as organizações onde a comunicação falha, afinal só a 

ela pode coordenar, motivar, controlar, obter cooperação dos funcionários, difundir os objetivos 

organizacionais. A Comunicação é condição essencial para a vida social e parte inerente à 

natureza das organizações.  

As organizações são vistas como entidades erguidas com intuito de atender às demandas 

da sociedade, construindo-se em sistemas voltados para o alcance de determinados objetivos 

(PARADELA e COSTA, 2013). “À comunicação cabe uma tarefa crucial da coordenação geral 

das capacidades da organização” (RUÃO E KUNSCH, 2014). 
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Na visão de Nassar (2013) “a empresa se estrutura, se configura (desfigura), adquire e 

consolida (ou desfaz) a sua identidade quando estabelece relações com as suas alteridades”. A 

identidade organizacional é definida por um conjunto de fatores, entre eles, os públicos 

estruturados em redes de relacionamentos, sem formas definidas, e que não são mais recebem 

passivamente os conteúdos das empresas, que vem de cima para baixo tradicionalmente, mas 

geradores de conteúdos, críticos, essenciais para que qualquer organização se torne legitima 

diante da sociedade.  

Comunicação empresarial ou comunicação Organizacional, segundo entendimento de 

Bueno (2009) “é um conjunto integrado de ações, estratégias, planos, políticas e produtos 

planejados e desenvolvidos por uma organização para estabelecer a relação permanente e 

sistemática com todos os seus públicos de interesse”. 

De acordo com  Nasser (2013), “a comunicação organizacional é meta-organizacional, 

ela acontece, é desenhada em um ambiente relacional, enredado, em que a empresa ou 

instituição não é mais o centro, mas é co-participante”. A partir de uma área de comunicação 

ou de gestão, a empresa perdeu o poder de dizer como quer ser percebida. Ela será aquilo que 

a rede relacional perceber; será aquilo que expressará uma intensa negociação e trocas. Essa 

rede já não admite mais que os participantes sejam passivos. 

Analisando a conceituação de Bueno (2009) nota-se que ele valoriza a comunicação 

organizacional e a coloca sob uma concepção de comunicação integrada, conceito proposto por 

Kunsch (2003) que define como um fenômeno pertinente a grupos de pessoas que estão 

integradas a uma organização ou ligadas a ela, a comunicação organizacional configura as 

diferentes modalidades comunicacionais que permeiam sua atividade. Compreendendo a 

comunicação institucional a comunicação mercadológica, a comunicação interna e a 

comunicação administrativa. 
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Kunsch (2003) afirma que “o termo comunicação organizacional” envolve todo o 

espectro das atividades comunicacionais, apresenta amplitude maior, aplicando-se a todos os 

tipos de organização – pública, privada, sem fins lucrativos, ONGs, fundações etc., não se 

restringindo ao âmbito do que se denomina empresa. 

A comunicação organizacional envolve a leitura e a formação da cultura dentro das 

organizações, seja analisando os elementos externos (sociedade) que têm influencia sobre os 

ativos internos (organização); planejando regularmente a imagem corporativa ou ajustando a 

sua identidade aos novos tempos (SANTOS, 2011). 

De acordo com Oliveira e Paula (2005), a comunicação organizacional pode ser 

concebida a partir de um padrão de interação comunicacional dialógica como uma maneira de 

entender a sua importância no contexto organizacional moderno. Essa concepção possibilita: 

1. Pensar a comunicação de forma processual e deixar de lado a ação 

fragmentada e isolada de técnicas meramente instrumentais;  

2. Agir de forma integrada com outras áreas do conhecimento na busca de 

objetivos no processo de planejamento estratégico da organização; 

3. Mostrar a necessidade de ir para além da concepção bipolar 

fundamentada no modelo informacional/clássico, onde os lugares da 

emissão e da recepção se encontram cristalizados, para enfatizar o caráter 

relacional e participativo do processo;  

4. Adotar mecanismos de monitoramento das ações capazes de orientar 

necessidades de reformulação das estratégias de comunicação e respaldar 

novas ações. (OLIVEIRA E PAULA, 2005, p.9) 

A comunicação organizacional trabalha no sentido construir sentidos, atribuir 

significado e difundir as práticas organizacionais; integrando as estratégias de informação e de 

relação utilizando fluxos de informações e das relações para conduzir e propulsionar o 

fortalecimento do conceito organizacional (OLIVEIRA E PAULA, 2005). 

 

2.5. Comunicação Organizacional e a Gestão de Pessoas 
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Para que a comunicação aconteça é necessário tornar comum uma realidade, uma 

informação, uma ideia, um pensamento ou uma atitude, através de qualquer meio existente 

(RUÃO, 1999). “Como tal exige a presença de um conjunto de elementos: um emissor ou fonte, 

um receptor ou destinatário, uma mensagem, um canal, uma situação ou circunstância, uma 

intenção, propósito ou necessidade” (RUÃO, 1999). 

Cabe ao protagonista do processo comunicativo, ou seja, o emissor iniciar a 

comunicação, preparando a mensagem, convertendo-a num código capaz de ser recebido pelo 

receptor – também conhecido como destinatário -, que recebe a mensagem e a decodifica de 

acordo com seus sistemas de referências. O receptor é quem determina o sucesso de qualquer 

comunicação, ele é o elemento mais importante da comunicação, pois ao selecionar um 

conteúdo, um código, e um canal de comunicação de nada adiantará se o receptor não consiga 

entender. O canal é o meio usado para transmitir a mensagem da fonte para o receptor e ainda 

para receber o feedback (é a informação obtida pelo emissor e pela qual sabe se a sua mensagem 

foi entendida pelo receptor). A mensagem é formada pelas informações, que acontece a partir 

de situação ou circunstância no qual o emissor e o receptor se relacionam intencional ou 

acidentalmente, é objeto da comunicação. Importante lembrar que a comunicação só acontece 

se houver a intenção, propósito ou necessidade dos participantes.  

A Comunicação é inerente ao ser humano, é um processo continuo dentro de cada um 

de nós, por isso é essencial nas relações humanas, bem como para as negociações, as 

informações, as tomadas de decisões, inseridas independentemente nos diversos segmentos das 

organizações.  

Ao se falar em organização deve-se ter em mente que a comunicação precisa estar 

formalmente inserida no seu modelo de gestão, pois necessita permanentemente de uma troca 

de informações, ideias ou pensamentos. Aliás, as atividades de cooperação só são possíveis 

através da comunicação, que é a mesma noção que preside às organizações (RUÃO, 1999).  
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Informação e comunicação podem ser considerados elementos essenciais para que as 

organizações busquem a construção de conhecimentos a nível de se tornarem mais bem 

informadas e capazes de maior percepção e discernimento sobre os ambientes em que convivem 

e pessoas com quem se relacionam (PORÉM E GUARALDO, 2012). A informação é a matéria 

prima da comunicação e de grande valor para a organização, ela deve ser cuidadosamente 

adquirida, gerida e utilizada como qualquer outro ativo. E é neste sentido, que a comunicação 

adquire particular importância para a gestão de qualquer organização. 

A comunicação organizacional é o processo pelo qual os componentes de uma 

organização reúnem informação pertinente sobre a instituição e sobre as mudanças que ocorrem 

dentro dela e a fazem circular interna e externamente (RUÃO, 1999). As pessoas podem 

produzir e compartilhar informação através da comunicação, que lhes permite ter a capacidade 

de cooperação, organização, produzir bens e serviços que individualmente não seria possível. 

É nesse contexto que surge o reconhecimento aos trabalhadores, afinal, toda e qualquer 

organização é feita de pessoas, seus objetivos e finalidades são destinados, principalmente, às 

pessoas. O fator humano é o mais difícil, maior e melhor meio de se atingir resultados, em todo 

e qualquer negócio. Assim, é necessário o conhecimento de como se trabalha com pessoas e 

para pessoas, seus anseios e suas necessidades.  

Originalmente, a Gestão de Pessoas tinha como premissa tratar o empregado como um 

recurso disponível para a produção de bens e serviços na organização. Entretanto, o conceito 

de pessoas enquanto recurso veio se modificando de acordo com o desenvolvimento das 

organizações e pelas mudanças ocasionadas pela implacável competitividade no mercado 

empresarial. 

No início do século XX a partir da Revolução Industrial, a Gestão de Pessoas, 

denominada até então como Relações Industriais, era destinada a um mero controle burocrático 
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da utilização de mão de obra sendo as pessoas submetidas a regras e normas e a um ambiente 

organizacional estático, previsível e com resistência às mudanças. 

Na década de 50, caminhando para a administração de pessoal, a atividade de intervir 

nos conflitos entre organizações e os funcionários passou também, de acordo a legislação 

trabalhista vigente, a se encarregar da administração de pessoas. A partir da década de 60, o 

modelo de gestão de recursos humanos é modificado e as pessoas passam a ser vistas como 

ativos vivos e não mais como fatores inertes de produção. Já na década de 70 a administração 

de recursos humanos, fundamentada nas bases da psicologia industrial, nas teorias 

organizacionais e nas abordagens sociotécnicas, das dinâmicas de grupo, surgem as técnicas de 

descrição de cargos e salários, enriquecimento de tarefas e participação por objetivos 

(MARQUES, 2009). 

A partir da década de 80, a gestão de Recursos Humanos passou a fazer parte das tarefas 

de qualquer gestor, cuja função é planejar, organizar, gerir, liderar e controlar o seu trabalho e 

o dos seus subordinados. 

De acordo com Magalhães Filho e Pereira (2013), atualmente a gestão de pessoas tem 

por objetivo chefiar os comportamentos internos potencializando o capital humano, com o 

intuito de introduzir ou manter uma mão de obra qualificada no mercado. Devido aos avanços 

tecnológicos e as mudanças aceleradas na sociedade, cresceu rapidamente as demandas do 

mercado e com elas as exigências de contratação de talentos, dessa forma a Gestão de Pessoas 

passou a ser uma ferramenta primordial, um agente transformador para as empresas, tendo a 

qualificação indispensável para atender os diversos nichos de mercado. 

“A comunicação desempenha um papel crucial que liga formulação e implementação 

de uma estratégia de gestão de recursos humanos” (GARCÍA-CARBONELL, MARTÍN-

ALCÁZAR e SÁNCHEZ-GARDEY, 2016). 

https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55624129400&zone=
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55624129400&zone=
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=8691688600&zone=
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=8691688500&zone=
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A análise do percurso histórico do entendimento sobre a comunicação organizacional e 

a gestão de recursos humanos, permitirá encontrar as raízes do seu relacionamento. O quadro 1 

foi elaborado a partir da pesquisa realizada por Teresa Ruão (1999) em seu artigo “A 

Comunicação Organizacional e a Gestão de Recursos Humanos: Evolução e Atualidade”.  

 

Teoria Perspectiva RH Comunicação 

Clássica 

Max Weber 

Henry Fayol 

Frederick Taylor. 

* Analogia entre as 

organizações e as 

maquinas, ou seja, as 

atividades organizacionais 

eram o planejamento, o 

design e a manutenção das 

estruturas e ações 

organizacionais, 

favorecendo o todo 

organizacional. 

* Indivíduo no segundo 

plano; 

* Desumanização do 

trabalho; 

* Funcionários 

desvalorizados; 

* Controle da disciplina, 

das faltas e do 

desempenho de cada 

trabalhador; 

* Compensação monetária 

encarada como a única 

forma eficaz de 

motivação. 

* Vista como mero 

instrumento de comando e 

controle; 

* Formal e centralizada; 

* Descendente (topo da 

hierarquia para a base); 

* Comunicação lateral 

(mesmo nível hierárquico) 

é considerada ameaçadora 

da eficiência; 

* Destinada ao 

planejamento e execução 

das tarefas; 

* É função do RH. 

Humanista Elton 

Mayo, Chester 

Barnard, Douglas 

MacGregor, Rensis 

Likert 

* Defendia que quanta 

maior a satisfação dos 

trabalhadores, maior a 

produtividade como reação 

a visão restritiva e 

mecânica, 

* Estratégias baseadas no 

aumento da satisfação dos 

trabalhadores e na 

realização do seu potencial 

humano; 

* Valorização do trabalho, 

encorajando a criatividade 

e a produtividade. 

* Formal e informal; 

* Menos limitada, a fim de 

satisfazer as exigências 

organizacionais; 

* Potencial da 

comunicação descendente, 

ascendente e lateral 

reconhecido; 

* Alta Descentralização na 

tomada de decisões. 

Sistemas 

March e Simon, 

Katz e Kahn 

* A organização é a vista 

como um conjunto 

complexo, composto por 

partes interdependentes, 

que interagem e se adaptam 

continuamente as 

transformações do meio 

ambiente. Componentes 

chaves do sistema: 

indivíduos, grupos 

funcionais, e tecnologias 

ou equipamentos. Qualquer 

alteração num destes 

componentes afetará 

inevitavelmente os 

restantes. 

* Encarado como qualquer 

outro recurso; 

* Tem o objetivo de 

realizar as tarefas 

necessárias a produção de 

bens ou serviços; 

* Ênfase no 

desenvolvimento das 

técnicas de recrutamento, 

seleção e formação do 

pessoal. 

 

* Tem a tarefa de adaptar o 

pessoal e os processos a 

situações e problemas 

específicos; 

* Distinção entre 

comunicação interna 

(permite a coordenação das 

atividades através da troca 

de informações) e 

comunicação externa 

(recolhe informações sobre 

o meio ambiente, 

oportunidades e ameaças); 

* Comunicação, de forma 

sistêmica, fundamental 

para identificação e 

desenvolvimento do RH. 
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Cultura 

Organizacional 

Peters e Watennan, 

Deal e Kennedy 

* Considera-se que o 

comportamento 

organizacional é conduzido 

por modelos desenvolvidos 

pela cultura interna. Cada 

organização tem a sua 

cultura, entendida como 

um sistema de 

conhecimentos, valores, 

crenças, 

* Entendido agora como 

uma gestão pela cultura; 

* Tarefa de criar e afirmar 

a identidade da empresa; 

* Selecionar e integrar os 

trabalhadores em função 

da cultura desenvolvida na 

organização é 

fundamental. 

* Firma-se como um 

elemento essencial a vida 

organizacional; 

* Funções básicas: fornecer 

aos membros da 

organização informação 

necessária sobre a sua 

cultura e integra-los nessa 

mesma cultura. 

Adaptado de Teresa Ruão (1999) 

Quadro 1 - A Comunicação e a Gestão de Recursos Humanos: Evolução e Atualidade 

 

Ruão (1999) salienta que através dessa breve análise histórica pode-se constatar que a 

evolução do pensamento sobre as organizações, os recursos humanos e a comunicação 

organizacional estão intimamente ligados.  

À medida que a sociedade evoluiu, as perspectivas sobre o funcionamento 

das organizações sofriam transformações, o que se repercutiu ao nível do 

entendimento do papel da Gestão de Recursos Humanos na gestão global 

da organização, bem como da função da comunicação no seio da gestão de 

pessoal. E a tendência era a de que a medida que se valorizava a 

participação dos trabalhadores no todo organizacional, realçava-se a 

dimensão da comunicação. (RUÃO, 1999) 

A atividade da gestão de recursos humanos exige a recolha e difusão da informação a 

respeito dos trabalhadores da organização, implicando processos comunicativos, ou seja, uma 

comunicação pensada e preparada para contribuir para o reforço da sua posição competitiva. 

Assim, o papel da comunicação se traduz nesse esforço de coleta e propagação dessas 

informações, proporcionando à gestão dos recursos humanos um valioso recurso para o seu 

desempenho e para a sua afirmação no universo da gestão global. 

Freire et al. (2016) alertam que os fatores que engrenam a motivação podem ser 

inúmeros tais como aumento de salário ou um bom ambiente de trabalho, mas não há dúvidas 

que o mais importante de todos é a valorização do ser humano e o reconhecimento da sua 

contribuição. Oportunidades como essa atraem e reforçam o sentimento de pertença, de 

identificação com o trabalho desenvolvido e com a empresa. 
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A comunicação organizacional é o instrumento mais importante para conquistar ou 

sustentar o êxito da empresa, bem como manter um ambiente desenvolvido que possa contribuir 

para a implementação de novas ações e desafios já que nem sempre é fácil assegurar uma 

comunicação eficiente e eficaz devido às divergências de cada pessoa que possui uma forma de 

ser, pensar e agir (MAGALHÃES FILHO E PEREIRA, 2013). 

“A comunicação é entendida como um poderoso meio de desenvolvimento individual 

dos colaboradores, envolvendo-os nos aspectos chave da vida organizacional, sendo vital para 

o desenvolvimento de uma função social moderna e valorizada” (RUÃO, 1999).  

E para isso, a área de gestão de pessoas é de grande importância nas organizações, 

saindo de uma simples “fonte de custos” para uma posição estratégica. As organizações 

passaram a valorizar os profissionais de Recursos Humanos como agentes colaboradores que 

participam e opinam nas decisões, ações e investimentos e tem outro fator de peso: apoiadores 

nos processos de mudanças (CABRAL ET AL., 2010).  

 

2.6. Comunicação Organizacional e suas dimensões 

 

Acreditando que ainda falta uma Comunicação que permita a abertura de canais 

dialógicos de fato e que possibilite maior valorização das pessoas, a autora Kunsch (2012) 

buscando um novo olhar, para compreender como essa Comunicação Organizacional está 

configurada hoje e quais são suas dinâmicas nas práticas organizacionais, se propõe analisá-la 

em três dimensões: humana, instrumental e estratégica. A dimensão instrumental predomina 

nas organizações e caracteriza-se como funcional e técnica, é considerada mais como 

instrumento de transmissão de informações para viabilizar os processos e permitir o 

funcionamento de uma organização para o alcance de seus objetivos. A dimensão estratégica 

se relaciona com a visão pragmática da Comunicação, como as ações comunicativas 

propriamente ditas e voltadas para eficácia e resultados. Está alinhada estrategicamente, por 
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meio do planejamento e da gestão, aos objetivos e aos princípios estabelecidos com relação a 

missão, visão e valores organizacionais. A dimensão humana é de suma importância, não sendo 

possível desconsiderar a Comunicação humana e as múltiplas perspectivas que permeiam o ato 

comunicativo no interior das organizações, pois em primeiro lugar, temos que pensar na 

Comunicação entre as pessoas e que os seres humanos não vivem sem se comunicar. 

Enquanto a dimensão instrumental e estratégica parte de uma visão funcionalista e linear 

da comunicação, a dimensão humana está voltada para as relações que são construídas e 

reconstruídas diariamente nas organizações (KUNSCH, 2012). 

Conforme Vasconcelos e Bastos (2009), a dimensão humana se caracteriza por ser a 

menos presente no dia a dia das organizações apesar de ser a mais natural, assim são deixadas 

de lado oportunidades de participação e contribuição nos processos administrativos da 

organização, o que facilitaria o alcance de objetivos e obtenção sucesso organizacionais. Sua 

perspectiva é mais humanista e social, com objetivo de tratar os diferentes públicos com 

isonomia, buscando assegurar-lhes direitos como o da informação, transparência e ética 

organizacional, também garantindo o direito ao diálogo, ao suprimento das necessidades dos 

públicos estratégicos, etc. Apesar de ser uma dimensão que com certeza é capaz de gerar 

resultados altamente positivos à instituição, o motivo de não ser dispensada a atenção necessária 

a esta dimensão talvez esteja associado ao fato de que para obter resultados é necessário esperar 

por um longo prazo, além do fato de exigir um grande comprometimento por parte dos gestores 

para que esta dimensão seja colocada em prática. “Outra consequência que a dimensão humana 

é capaz de gerar em uma organização é um ambiente propício para relacionamentos 

interpessoais realmente qualitativos nas relações cotidianas de trabalho” (VASCONCELOS E 

BASTOS, 2009).  

Porém (2015), conceitua as dimensões da comunicação organizacional estruturadas 

pelas formas comunicativas: humana, existencial, estratégica e técnica/instrumental, mas antes 
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a autora destaca a importância de se elucidar que existem manifestações comunicativas que se 

consolidam nas relações sociais estabelecidas pela organização. Essas constroem e definem os 

relacionamentos entre uma organização e seus públicos de interesses. São manifestações 

comunicativas determinadas com esses públicos e entre eles que (re)significam o dia a dia 

organizacional concedendo sentido a ele, por meio da articulação, acordos, disputas, 

negociações de sentidos, conflitos, os quais se dão de forma permanente no ato comunicativo.  

Porém (2015) define as dimensões da comunicação organizacional: 

A humana revela o indivíduo no processo de comunicação, especialmente 

a importância da comunicação interpessoal e dos elementos cognitivos que 

interferem nesse processo. A existencial se refere à experiência singular de 

cada um em sua existência – das emoções, dos sentimentos, dos valores e 

princípios. A técnica/instrumental diz respeito a eficiência na transmissão 

das informações por meio dos diferentes canais. E a estratégica que deve 

estar alinhada ao planejamento estratégico e aos objetivos e metas 

organizacionais. Todas as quatro formas de manifestações comunicativas 

apresentadas brevemente impactam nas dimensões da comunicação 

organizacional, facilitando ou não o cumprimento da missão e dos 

objetivos organizacionais (PORÉM, 2015, p.23) 

 

Já Torquato (1986) apontou, com uma abordagem disciplinar, três dimensões na 

comunicação organizacional: a comportamental (comportamento dentro das organizações), a 

social (ligada ao modelo comunicação social, de massa e de rede) e a cibernética (controle, 

tratamento racional e automático das informações). A proposta era a criação de um modelo 

sistêmico que classifica os atos comunicativos em categorias de comunicação, unidas num 

processo sinérgico tendo como base a eficácia da organização dependendo do conjunto 

harmonioso instalado em uma estrutura de coordenação para as operações de comunicação 

organizacional. 

Após anos, Torquato (2002) reformulou as dimensões com a justificativa de que o termo 

empresarial é mais restrito e limitado do que o organizacional, assim, as quatro novas dimensões 
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são: cultural, administrativa, social e sistema de informação. A primeira dimensão é a da 

comunicação cultural, assim como a comportamental, corresponde ao clima interno, ou seja, ao 

comportamento dos trabalhadores e a cultura interna, onde o gestor deve medir a temperatura 

do clima organizacional a partir dos costumes, das ideias e dos valores da comunidade. A 

segunda dimensão tem relação com a Comunicação Administrativa que reúne a parte 

burocrática caracterizada por todos os elementos de comunicação ligados ao fluxo de 

informação interna que estabelecem as relações entre setores, chefias e colaboradores. A 

terceira dimensão é a Comunicação Social que envolve as áreas de jornalismo, relações 

públicas, publicidade, editoração e marketing e são os atos de comunicação indiretos, 

unilaterais e públicos. É a comunicação entre a organização e o sistema social. A quarta 

dimensão é o Sistema de Informações, com o objetivo de agregar e gerenciar as informações 

armazenadas em bancos de dados. Este sistema pode ser comparado com a dimensão 

cibernética. 

Para o autor, a comunicação assume uma posição cultural na organização. Quando as 

pessoas interagem umas com as outras estão estabelecendo uma relação de comunicação. A 

área que mexe com os climas internos, geralmente, não é trabalhada operacionalmente e nem 

estudada pelos profissionais, esta área pertence à comunicação cultural. Já a Comunicação 

Administrativa, que reúne os papéis, as cartas internas, os memorandos, em algum momento, 

obstruem os canais organizacionais, prejudicando as operações administrativas, porque antes 

dessas comunicações chegarem ao último profissional da linha, param no meio devido aos 

problemas gerenciais, do acúmulo administrativo, dos diversos canais comunicacionais da 

organização. A Comunicação Social é a mais desenvolvida, tanto conceitualmente quanto 

operacionalmente e tecnologicamente. E há uma quarta forma, que é a chamada Comunicação 

Cibernética, que reúne os sistemas de informação, os bancos de dados. 
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Por que todas essas formas de comunicação são estratégicas? Segundo Torquato (2001), 

“porque a comunicação deve funcionar como uma orquestra, onde metais, cordas, tambores, 

precisam permanecer em completa afinação”. Qualquer forma de comunicação tem influência 

uma na outra. Um clima organizacional que está sendo mal trabalhado, que não tem uma boa 

administração, vai ocasionar problemas de comunicação social; um jornalzinho mesmo que seja 

bem feito, programas de relações públicas bem produzidos, não irão solucionar questões de 

clima, que dependem de salários, do entrosamento interdepartamental. As quatro formas de 

comunicação se afetam significativamente, uma modificando a outra. 

Kunsch (2003) também defende a comunicação de forma integrada, embora apresente 

as dimensões separadamente. Ela define a Comunicação Integrada como uma “filosofia que 

direciona a convergência das diversas áreas, permitindo uma atuação sinérgica”. Pressupõe a 

união da comunicação institucional, da comunicação mercadológica, da comunicação interna e 

da comunicação administrativa, necessitando estabelecer uma unidade harmoniosa, apesar das 

diferenças e das singularidades que compõe cada área e subárea.  

É possível visualizar na figura 1 o processo da comunicação integrada. 
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Fonte: Kunsch (2003) 

Figura 1. Composto da Comunicação Integrada 

 

Vejamos a seguir como as comunicações nas organizações se caracterizam para Kunsch 

(2003): 

 Comunicação administrativa: é aquela que acontece dentro da organização, no contexto 

das funções administrativas; é que faz a viabilização de todo o sistema organizacional, 

por meio de uma confluência de fluxos e redes. É através do fluxo de informações que 

a organização consegue sobreviver, progredir e permanecer dentro da concepção de 

sistema aberto; 

 Comunicação interna: é um setor planejado, com objetivos bem definidos, para que 

então ocorra toda a interação possível entre a organização e seus empregados, utilizando 

as ferramentas da comunicação institucional e até da comunicação mercadológica. Ela 

será mais eficiente e eficaz na medida em que se desenvolver no “conjunto de uma 
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comunicação integrada, com políticas globais estabelecidas, estratégias bem delineadas 

e programas de ação voltados prioritariamente para todo o pessoal interno”. 

 Comunicação mercadológica: é direcionada para a divulgação publicitária de produtos 

ou serviços da organização em torno dos objetivos mercadológicos e está vinculada a 

área de marketing; 

 Comunicação institucional: é desenvolvida pela gestão estratégica das relações 

públicas, responsável pela “construção e formatação de uma imagem e identidade 

corporativas fortes e positivas da organização”, evidenciando os aspectos relacionados 

com a “missão, a visão, os valores e a filosofia da organização e contribuindo para o 

desenvolvimento do subsistema institucional, compreendido pela junção desses 

atributos”.  

A comunicação mercadológica está voltada para o relacionamento entre a empresa e o 

público externo com o objetivo de promover a troca de produtos e/ou serviços entre o produtor 

e o consumidor, enquanto que a Comunicação Institucional se refere ao relacionamento da 

empresa com seu o público com o objetivo de melhorar a imagem da empresa e permitir a 

organização ter um conceito e um posicionamento favorável perante a opinião pública. Para 

Torquato (2002), a comunicação social agrega a comunicação mercadológica e a institucional 

e engloba as áreas de jornalismo, relações públicas, publicidade, editoração e marketing. 

A comunicação administrativa está relacionada com os fluxos, os níveis e as redes 

formal e informal de comunicação, que tornam possíveis o funcionamento do sistema 

organizacional não podendo ser confundida nem substituída pela comunicação interna 

(KUNSCH, 2003). Ou seja, apesar dessas duas modalidades de comunicação terem como 

prioridade o público interno, uma está voltada para procedimentos e processos comunicacionais 

das rotinas, normas e regulamentos da empresa que devem estar documentadas e serem do 
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conhecimento de toda a força de trabalho, e a outra atua para promover a integração de todos 

os níveis hierárquicos através do diálogo, da troca de informações e de experiências. 

Para Torquato (2002) a comunicação interna está ligada aos climas internos e inserida 

no contexto da comunicação cultural. No que diz respeito à comunicação administrativa, ambos 

os autores têm o mesmo entendimento e utilizam a mesma designação. Torquato (2002) ainda 

inclui o sistema de informação como uma quarta forma de comunicação, na qual estão 

agregadas “as informações armazenadas em bancos de dados”. 

Os dois autores destacam que a comunicação deve ser pensada de forma integrada e 

utilizada nas organizações como uma ferramenta estratégica. 

 

2.7. Comunicação Interna 

 

A comunicação interna tem chamado mais a atenção dos profissionais. “O crescente 

número de estudos teóricos vem demonstrando uma mudança acentuada sobre a importância 

das práticas comunicacionais internas nas organizações e seus reflexos no âmbito externo” 

(PONS, 2007). 

Com o intuito de viabilizar as necessidades organizacionais a comunicação interna vem 

sendo tratada como essencial a qualquer instituição. No entanto, haverá uma limitação de 

conceito se ela somente for entendida como uma comunicação rotineira, que se dá naturalmente 

no ambiente interno das organizações entre a alta administração e seus empregados ou entre 

seus pares, para a execução das atividades diárias. 

Segundo Welch (2013), ela é reconhecida como uma importante área de estudo 

acadêmico como evidenciado por uma seção especial do periódico Public Relation Review, em 

2012. A comunicação interna varia de fofoca de escritório e bate-papo informal a comunicação 

corporativa formal, e sua prática é uma questão urgente para as organizações que se esforçam 

para alcançar o envolvimento dos funcionários e a eficácia institucional. 
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Para Curvello (2012), durante muitos anos a comunicação interna foi entendida como 

aquela que é voltada para o público interno, buscando “informar e integrar os diversos 

segmentos desse público aos objetivos e interesses organizacionais” Atualmente, o autor a 

define como o “conjunto de ações que a organização coordena com o objetivo de ouvir, 

informar, mobilizar, educar e manter coesão interna em torno de valores que precisam ser 

reconhecidos e compartilhados por todos” e que podem colaborar para a concepção de uma 

imagem positiva.  

Welch (2015) afirma que a comunicação interna é a gestão estratégica das interações e 

relações entre as partes interessadas em todos os níveis dentro das organizações. Ela está 

emergindo como uma área de rápido desenvolvimento das práticas comunicacionais. Para 

contribuir com o sucesso organizacional e atender às necessidades dos diversos públicos 

internos, os profissionais de comunicação interna precisam desenvolver conhecimentos e 

habilidades especificas construindo uma maior credibilidade e cooperando com estratégias 

positivas para a eficácia da organização. 

De acordo com Kunsch (2003), “a comunicação interna corre paralelamente com a 

circulação normal da comunicação que perpassa todos os setores da organização, permitindo 

seu pleno funcionamento”.  

Holá e Pikhart (2014) asseguram que como uma disciplina gerencial a comunicação 

interna tornou-se importante apenas recentemente. Pelo seu desenvolvimento gradual, agora ela 

é percebida como uma ferramenta, que trabalhada de forma competente, pode se tornar um forte 

motivador, porém, por outro lado, também um forte fator estressante. Seu conteúdo está ligado 

a marketing, recursos humanos e trabalho gerencial, funcionando como condição para o alcance 

dos objetivos gerenciais.  

A comunicação interna não deve agir isoladamente, deve trabalhar de forma integrada 

com a comunicação mercadológica, administrativa e institucional. O trabalho em equipe entre 
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as áreas de comunicação e recursos humanos determinará a eficácia da comunicação interna 

além do envolvimento da diretoria e todos os demais empregados (KUNSCH, 2003).  

Para que a comunicação interna atinja seus objetivos, deve-se levar em conta a 

mensagem a ser passada, para quem e como será interpretada, pois cada receptor tem suas 

experiências e vivências, a comunicação eficaz deve ser coerente. Para isso, é necessário uma 

análise profunda não apenas do público como da forma que se pretende atingi-lo. 

Segundo Matos (2005), quando não há uma cultura de diálogo, nem abertura para a 

conversação e troca de ideias, opiniões, impressões e sentimentos, isso se torna um grande 

problema que não só prejudica o funcionamento de organizações como compromete a eficiência 

na comunicação interna que está diretamente ligada ao comprometimento das lideranças da 

empresa com essas ações.  

A cultura do diálogo é eficaz para solucionar praticamente todos os 

problemas organizacionais que, na grande maioria das vezes, estão 

relacionados a questões ligadas à falta de comunicação e diálogo. O maior 

problema no mundo empresarial é a falta do exercício da comunicação e 

da convivência das diferenças. Pessoas com opiniões diferentes podem 

trabalhar juntas e integradas por objetivos comuns. Isso depende apenas de 

uma estratégia de empresa interativa (MATOS, 2005). 

 

Kunsch (2003) defende que a comunicação interna deve ser abordada estrategicamente, 

ou seja, incorporada na definição das políticas, estratégias e objetivos organizacionais. A alta 

direção, os responsáveis pela implantação e os funcionários envolvidos devem ter uma 

compreensão total da ideia, caso contrário, os programas a serem desenvolvido correrão o risco 

de ficarem fragmentados e paliativos. 

A comunicação deve ocorrer em todos os níveis organizacionais a fim de possibilitar o 

alcance dos objetivos institucional. A escolha correta dos canais internos de comunicação pode 

proporcionar um melhor entendimento desses propósitos, convertendo-se em ferramenta 

estratégica. 
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De acordo com Holá e Pikhart (2015) ao se definir a estratégia de comunicação interna 

quatro pontos são cruciais e devem ser considerados: 

 Criação de nível básico e formal de comunicação para assegurar o fluxo de informações básicas 

que são necessárias para o desempenho do trabalho, principalmente, material impresso da 

empresa mas também uma infra-estrutura de informação e comunicação. 

 Criação de comunicação para a cooperação através de pessoas e comunicação gerencial. 

 Criação de gestão do conhecimento para a retenção e desenvolvimento de know-how, por 

exemplo, no sistema de formação interna e workshops. 

 Criação interna do Relações Públicas, comunicando o desempenho desejado dos funcionários, 

desenvolvendo a estabilidade e dininuindo a flutuação dos empregados. 

A comunicação interna trabalha na identificação das necessidades tanto da empresa 

quanto do seu público interno através de um diagnóstico que deve estar baseado em pesquisas 

e no estudo das relações comunicacionais. “É importante ouvir os colaboradores de todos os 

níveis antes de elaborar, implantar, desenvolver e manter um projeto de Comunicação Interna” 

(ABRACOM, 2008). 

O público interno, que vai sustentar a comunicação interna nas organizações, são 

pessoas com interesses diferentes, personalidades, motivações, formação, etc., que no contexto 

de trabalho são obrigados a comunicar e entender uns aos outros. 

Os autores Tkalac, Vercic e Sriramesh (2012) asseguram que alinhar os objetivos 

individuais dos funcionários com os objetivos organizacionais também é visto como uma tarefa 

para a comunicação interna. Tal alinhamento ajuda as organizações na construção de culturas 

fortes. A comunicação interna é a aspiração para alcançar uma análise sistemática e a 

distribuição de informações em todas as classes simultaneamente coordenados da forma mais 

eficiente possível. 
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A comunicação entre a organização e seu público interno é, portanto, uma condição 

necessária para o seu bom funcionamento, tornando a gestão da comunicação um pilar 

fundamental de qualquer estratégia de negócios. 

Segundo Hume e Leonard (2014), a comunicação interna deve ser gerida 

estrategicamente para ser tão eficaz quanto possível em busca da missão organizacional. Deve 

possuir algumas características: ter o objetivo de alinhar estrategicamente o público interno com 

as metas organizacionais; desempenhar um papel no desenvolvimento da estratégia 

organizacional garantindo que os pontos de vista das partes interessadas sejam incorporados e 

implementados; o comunicador deve conhecer o papel estratégico da comunicação interna; e o 

seu conteúdo deve incidir sobre os objetivos estratégicos da organização.  

Weiler (2010) afirma que é de grande importância a parceria da área de Gestão de 

Pessoas com a Comunicação Interna em um ambiente organizacional diversificado. A Gestão 

de Pessoas alinha os objetivos pessoais dos funcionários aos da organização; já a Comunicação 

Interna é responsável pela circulação das informações, para compartilhar os conhecimentos dos 

funcionários e não fiquem estocados. A Comunicação Interna e a Gestão de Pessoas, quando 

atuam em parceria, criam vantagens competitivas ao elevar o nível de entendimento e 

colaboração entre as pessoas e, principalmente, ao ampliar e facilitar os relacionamentos 

internos. Por meio dessa harmonia organizacional, há a possibilidade de desenvolvimento de 

competências diversas e retenção de profissionais talentosos. 

 

2.7.1. Objetivos da Comunicação Interna 

 

Devido ao seu papel estratégico, a Comunicação Interna tem por objetivo permitir e 

aumentar a circulação de informações integrando os empregados, facilitar o trabalho em 

comum, promover a cooperação, desenvolver o sentido de coletividade e tornar a organização 
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um ambiente agradável para trabalhar; contribuindo ainda para melhorar a relação indivíduo-

organização com uma comunicação clara e objetiva.  

Segundo Torquato, (2002), a comunicação interna tem como missão básica a 

contribuição para o desenvolvimento e a manutenção de um clima favorável, propiciando a 

execução das metas estratégicas organizacionais, crescimento de suas atividades e serviços e 

ampliação de suas linhas de produtos, pela realização de diversos objetivos, tais como:  

 Motivar e integrar a força de trabalho nas mudanças organizacionais, estabelecendo 

mecanismos e ferramentas de informação, persuasão e envolvimento. 

 Criar climas propícios à mudança tornando a organização sensível às transformações 

através da criatividade dos recursos humanos.  

 Direcionar as ações para as principais metas, racionalizar esforços, dar prioridade a 

determinadas situações e tomar decisões rápidas e certas.   

 Contribuir para que potenciais humanos aumentem, construindo uma cultura proativa e 

direcionada ao foco negocial.  

 Melhorar os processos e técnicas operacionais, através de comunicações claras, 

transparentes e ágeis que possibilitem ao funcionário receber, entender e internalizar as 

mensagens dos conjuntos normativos, tecnológicos e operativos.  

 Fortalecer as decisões, por meio de informações que ajudem a melhorar padrões e 

critérios decisórios na organização.  

 Abrir as comunicações ascendentes, permitindo o aumento os potencias e as energias 

criativas da força de trabalho, maximizando a produtividade da organização. 

 Despertar sentimento de vitória e orgulho em todos os segmentos, fazendo-os entender 

que o sucesso da organização será o sucesso de cada um.  
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 Permitir aos níveis gerenciais uma melhor compreensão, acompanhamento e 

interpretação das inclinações sociais e uma leitura crítica mais adequada do panorama 

político e econômico, recorrendo a comunicações especializadas.  

 Oferecer maior transparência aos objetivos e às metas organizacionais promovendo 

maior engajamento de setores, áreas e departamentos.  

 Exibir imagem forte. 

Um processo de comunicação interna bem sucedido depende, basicamente, da 

consolidação da cultura do diálogo e de um ambiente de abertura para a comunicação e o 

compartilhamento de ideias, opiniões e sentimentos. Sua função estratégica permite favorecer 

o aperfeiçoamento das relações humanas e a consolidação de um bom ambiente de trabalho, 

obtendo os bons resultados e o eficaz desempenho dos empregados, solidificando a imagem da 

empresa junto ao mercado e à opinião pública.  

 

2.7.2. Diferentes Formas de Comunicação  

 

De acordo com Alves (2012), as formas de comunicação podem ser classificadas 

conforme o propósito, à adequação ou não da estrutura hierárquica, conteúdo da mensagem, 

veículo utilizado e a direção ou orientação. 

Adequação ou não à 

estrutura hierárquica 

 Formal: Ordens, consultas ao staff, informações da direção, 

reuniões, controle de execução, queixas, sugestões, notas 

internas, relatórios e circulares. 

 Informal: Relações amistosas, relações dentro do grupo e 

rumores. 

 Implícita: imagem transmitida e cultura da organização.  

Conteúdo da mensagem 

 Necessária ao trabalho: ordens, consultas, informações, formas 

de controle, coleta de dados, reuniões e normas de segurança 

no trabalho.  

 Alheia ao trabalho: cartas aos funcionários, felicitações, 

relações informais, visitas à família, boletins de informação e 

folhetos. 
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Veículo utilizado  

 Oral e Visual: reuniões, entrevistas, ordens flexíveis, consultas, 

decisões rápidas, comunicação a curta distância ou via 

telefone, alto falantes, rádio e televisão.  

 Escrita: Ordens Rígidas, consultas e informações ao staff, 

informações da direção, cartazes aos funcionários, jornal da 

organização, manual de recepção, notas de serviço, circulares e 

folhetos.  

Direção ou orientação 

 Vertical  

 Ascendente: controle da execução, coleta de dados para a 

tomada de decisões, sugestões, queixas, consultas, reuniões e 

entrevistas.  

 Descendente: Decisões de Direção, ordens, informações 

prévias para coordenação, reuniões, telefonemas, folhetos e 

cartas aos funcionários. 

 Horizontal ou Lateral 

 Oblíqua: Coordenação a todos os níveis, reuniões, relações 

informais, consultas e informações ao staff. 

Fonte: Alves (2012)  

Quadro 2 – Formas de Comunicação 

 

A comunicação formal é a que procede da estrutura organizacional, veiculada através 

dos canais formalmente estabelecidos e existentes no organograma da empresa, instituindo-se 

de processos intencionais, planejados e estruturados a partir dos objetivos, princípios e 

interesses da organização materializados em ações comunicacionais. Trata-se da comunicação 

administrativa, que tem relação com as normas que determinam os comportamentos, os 

objetivos, as estratégias e conduzem as responsabilidades integrantes da organização 

(KUNSCH, 2003).  

Alves (2012) alerta que a comunicação formal só funciona devidamente se as relações 

humanas dentro da empresa forem boas, caso contrário a comunicação informal tenderá a 

desenvolver-se no sentido de preencher as lacunas em abertas. Por isso, a comunicação formal 

deve ser, não somente no sentido descendente, mas também no sentido ascendente. A alta 

direção se tiver atenção às informações disponibilizadas pelos trabalhadores terá em mãos uma 

fonte valorosa para estabelecerem as estratégias adequadas.  
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A comunicação informal é aquela realizada voluntariamente e fora dos canais 

estabelecidos pela estrutura organizacional, se estabelece não só pela carência de suprir 

informações dos canais formais, mas também pelas necessidades que os trabalhadores têm em 

estabelecer diálogo entre si. Como ela está em todos os lados, a comunicação informal não 

respeita as conexões que são estabelecidas formalmente e acontece, geralmente, pela via oral, 

sendo dessa forma mais rápida, porém concomitantemente menos rigorosa. As redes informais 

cooperam com o surgimento e crescimento de boatos e podem ser usadas para sabotar as 

decisões da organização, assim criam barreiras ao andamento das redes formais. Contudo, 

permitem conseguir mais rapidamente mensurar opiniões e insatisfações dos colaboradores, ao 

ter uma ideia mais ampla do clima organizacional e da reação das pessoas aos processos de 

mudança. (Gomes, Cardoso e Dias, 2008). 

Assim, os canais informais serão sempre o suplemento dos sistemas de comunicação 

formal, por mais que estes sejam minuciosamente planejados. “Por ser muito mais tática e ágil, 

a comunicação informal pode vir a modificar a estrutura formal” (KUNSCH, 2003). 

A rede formal de comunicação segundo Kunsch (2003) apresenta-se por meio de fluxos 

descendente, ascendente e horizontal.  

A comunicação descendente ou vertical acontece de cima para baixo, ou seja, é aquela 

feita a partir dos superiores hierárquicos para o nível operacional. Cabe a alta administração 

participar aos funcionários e aos setores a informação sobre o direcionamento da instituição, 

traduzindo e disseminando seus valores normativos com a finalidade de garantir um bom 

desempenho e o alcance das metas. Esse fluxo informa sobre normas, relatórios, manuais, 

procedimentos e processos. É a comunicação administrativa oficial.  

Torquato (2007) afirma que considerando o fluxo descendente, as comunicações 

gerenciais são formais e, constantemente, excessivas, o que provoca entupimento dos canais. 

As comunicações descendentes entre a cúpula (diretores e superiores) e os níveis gerenciais 
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intermediários tem mais eficácia do que as comunicações entre os gerentes e as chefias 

subordinadas, porque tem menos patamares e as linguagens usam referenciais mais 

homogêneos aos polos de comunicação. Já a comunicação para a base da organização tende a 

apresentar problemas, em razão da dispersão do público alvo e devido a heterogeneidade 

sociocultural. A retenção de informações por gerente e chefes intermediários é um dos grandes 

problemas vivenciados nas empresas, principalmente porque muitos profissionais tendem a se 

fazer donos da informação para tirarem vantagem e para detêm poder. 

A comunicação ascendente é a que ocorre de baixo para cima, ou seja, o fluxo sai das 

bases em direção ao topo, e a hierarquia não é uma exigência a ser cumprida em termos de 

circulação de informação. Segundo Alves (2012) “esse fluxo diz respeito aos próprios 

trabalhadores, suas necessidades, anseios e o que pensam das políticas organizacionais” e nem 

sempre essa comunicação é um tipo eficaz porque os superiores hierárquicos estão mais 

acostumados a ordenar do que a escutar, também porque muitos subordinados não se expressam 

pelo medo de que isso trará consequências negativas (ALVES, 2012).  

A comunicação ascendente pode se apresentar em forma de sugestões de melhorias, 

pesquisas de clima organizacional e satisfação no trabalho, reunião com os trabalhadores, 

sistemas de consultas. 

A comunicação horizontal ou lateral ocorre dentro do mesmo nível hierárquico. Pode 

ocorrer entre os pares e as pessoas que estão na mesma posição dentro da organização. Refere-

se à comunicação interdepartamental, intrafuncional atuando na distribuição de tarefas, visando 

à integração das áreas funcionais, coordenação das atividades e a solução de problemas sem 

haja a necessidade da intervenção de um superior comum.  

Kunsch (2003) acrescenta os fluxos transversal e circular como “tendência das 

organizações orgânicas e flexíveis, que permitem que a comunicação ultrapasse as fronteiras 

tradicionais do tráfego de suas informações”. 
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Para Torquato (2002) também existe um quarto fluxo, o diagonal que refere- se à 

comunicação entre superior e subordinado localizado em outro setor da organização. “Esse tipo 

de fluxo se destaca por agilizar o processo decisório, não obedecendo à hierarquização à qual o 

indivíduo está subordinado e mais presente nas organizações mais abertas e menos 

burocráticas”. 

De acordo com os autores Bermudez-Gonzalez, Sasaki e Tous-Zamora (2016) a 

comunicação interna vertical e horizontal podem certamente afetar de forma positiva o 

comprometimento dos empregados ao mesmo tempo, sendo que a comunicação interna vertical 

pode ser mais importante do que horizontalmente. Através da comunicação vertical os 

funcionários se sentem efetivamente mais envolvidos na tomada de decisão, suas opiniões são 

levadas em conta, além de sentirem o reconhecimento do gestor. 

 

2.7.3 - Canais e Meios de Comunicação 

 

A comunicação interna oferece uma série de ferramentas para as organizações no intuito 

de subsidiar a implementação eficaz dos seus objetivos, visão e missão. “O desafio não reside 

no uso de todas as ferramentas de comunicação interna possíveis e disponíveis, mas na seleção 

das que irão facilitar a comunicação mais eficazmente, em conformidade com a cultura 

organizacional” (SEDEJ e MUMEL, 2015). 

Para que as mensagens transmitidas cheguem aos seus destinatários, é necessário 

estabelecer por quais caminhos ela irá percorrer, ou seja, existem diversos tipos de canais por 

onde as informações passam até chegarem aos seus destinos. 

Torquato (2002) define esses canais de comunicação interna como: tempestivos (e-mails 

via internet), rápidos (boletins noticiosos), simultâneos (conversas pessoais ou telefônicas), 

outros mais lerdos e complexos (canais impressos como jornais e revistas), alguns permitem 

maior visibilidade, difusão e sentido de atração (reuniões gerais, eventos, convocações, 

https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=55861519800&amp;eid=2-s2.0-84928795649
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=8932230700&amp;eid=2-s2.0-84928795649
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comunicados oficiais de impacto) e outros têm caráter mais seletivo (relatórios técnicos e 

confidenciais para determinada faixa de público). 

 De acordo com Araújo (1998), os canais informacionais podem ser divididos em quatro 

tipos: 

a) Informais: são caracterizados por contatos realizados entre os emissores e receptores da 

informação, configurando-se em contatos interpessoais. Exemplos: reuniões, visitas, 

conversas face a face. 

b) Formais: são os que veiculam informações já estabelecidas ou comprovadas pelos 

caminhos ou instrumentos oficiais. Exemplos: documentos impressos, jornais, vídeos. 

c) Semiformais: “configuram-se pelo uso simultâneo dos canais formais e informais”. 

Exemplos: participações em conferências (utilizando simultaneamente textos, 

periódicos, conversas face a face e do correio eletrônico). 

d) Supraformais: configuram-se nos mais atuais canais de comunicação, ou seja, 

comunicação eletrônica, que se configura através do uso das tecnologias da informação 

e comunicação – TIC’s. Exemplos: documentos eletrônicos, livros eletrônicos, 

periódicos eletrônicos, a própria internet, sites especializados de busca, documentos 

wiki construídos de maneira livre e compartilhada via Internet, bases de dados, 

bibliotecas digitais, portais de informação cientifica, trocas de e-mails 

institucionais/técnicos/científicos, etc. 

O processo de comunicação através dos canais supraformais baseia-se em quatro 

propriedades fundamentais: velocidade eletrônica, processamento da informação, interconexão 

de redes e comunicação assíncrona (a presença simultânea do emissor e receptor é dispensável) 

(ARAÚJO, 1998). 
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Quando os canais são tratados como meio de disseminação de informação, eles podem 

ser através dos “meios orais, escritos, audiovisuais, simbólicos e telemáticos” (Redfield (1980) 

citado por Kunsch, 2003). 

Os meios orais podem ser divididos em diretos e indiretos. Os meios escritos referem-

se a todo o material informativo impresso da instituição. Já os meios audiovisuais são 

constituídos principalmente pelas formas de comunicação que combinam áudio e som.  Os 

meios simbólicos são instituídos pela denominação dos símbolos. E nos telemáticos a 

informação é trabalhada em conjunto com o uso da informática e os meios de comunicação. 

O quadro abaixo foi elaborado de acordo com a análise feita nesta pesquisa de como os 

canais e os meios se interligam e quais são os públicos que podem ser alcançados de acordo 

com a necessidade de cada gestor e da instituição. 

 

Canal Tipos Meios Públicos 

Canais 

informais 

Reuniões, trocas de correspondências 

institucionais, conversa, diálogo, entrevistas, 

reuniões, encontros com o presidente face a face. 

Meios Orais 

Diretos 
Público Interno 

Telefone, rádio interna, alto falantes. 
Meios Orais 

Indiretos 
Público Interno 

Vídeos institucionais, de treinamentos e outros, 

telejornais, televisão corporativa, clipes 

eletrônicos, documentários, filmes, etc. 

Meios 

Audiovisuais 
Público Interno 

Canais 

formais 

Documentos institucionais, instruções e ordens, 

cartas, circulares, quadro de avisos, panfletos, 

boletins, jornais, relatórios e revistas. 

Meios 

Escritos 

Público Interno, 

Público Externo 

e Público Misto. 

Canais 

semiformais 

Congressos, palestras, seminários, workshops, 

feiras e festas de confraternização.  

Meios Orais 

Diretos 

Público Interno, 

Público Externo 

e Público Misto. 

Canais 

supraformais 

Documentos eletrônicos, periódicos eletrônicos, 

Intranet, correio eletrônico, mensagens 

instantâneas, portais, blogs, intranet, e-mails, 

chats e fóruns. 

Meios 

Telemáticos 

Público Interno, 

Público Externo 

e Público Misto. 

Quadro 3 - Canais e Meios de Comunicação 

Fonte: Adaptado de Araújo (1998) e Kunsh (2003) 

 

Andrade (2001), numa visão tradicional, identifica os públicos de uma organização em 

três categorias: internos, externos e mistos:  
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 Público interno: possui claras relações socioeconômicas e jurídicas com a organização, 

vivenciando suas rotinas e ocupando seu espaço físico. São pessoas vinculadas a 

instituição e com as quais ela se comunica diariamente no trabalho 

 Público externo: não possui claras relações socioeconômicas e jurídicas com a 

organização, mas que a interessam por objetivos mercadológicos, políticos e 

sociológicos.  

 Público misto: apresenta claras relações socioeconômicas e jurídicas com a organização, 

mas não vivencia suas rotinas e nem ocupa seu espaço físico. 

A tarefa de identificar canais de comunicação interna adequados não é fácil e que requer 

conhecimento considerável da instituição, dos seus costumes, da sua cultura e principalmente 

do perfil dos empregados. Conhecer o público é o ponto chave para saber como chegar a cada 

um e é a forma de garantir o sucesso de um programa de comunicação interna. Ter um cuidado 

com a linguagem, com os meios é primordial. Não se pode usar a mesma maneira para informar 

a todos, usar a mesma linguagem e os mesmos canais, a não ser que se priorize um linguajar 

simples e que todos tenham acesso ao veículo, que pode ser uma reunião coletiva ou um 

informativo impresso. 

A escolha de determinado canal deverá atender às necessidades e adaptar-se ao público 

a que está sendo destinado. São alguns das principais ferramentas de comunicação interna: 

 Blog Corporativo: tem o objetivo de aproximar a empresa de seus públicos, oferece 

informações segmentadas e diferenciadas, melhora o relacionamento com os 

funcionários, fortalece as estratégias organizacionais, proporciona interatividade, num 

contexto de comunicação informal. 

 Caixa de Sugestões ou Banco de Ideias: ferramenta utilizada para coletar ideias, 

sugestões, comentários, críticas e até denúncias sobre fatos que comprometam a 

empresa. Este meio possibilita analisar os pontos que estão causando insatisfação ao 

http://www.racecomunicacao.com.br/blog/o-que-e-blog-corporativo/
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público e buscar soluções para tais problemas, vale lembrar que esta iniciativa só vale a 

pena se a organização fornecer um feedback aos funcionários. 

 Campanhas de E-mail Marketing - são mensagens de e-mail modeladas que 

funcionam como uma ferramenta paralela às páginas web com o proposito de causar 

maior impacto junto aos diversos tipos de publico. Funcionam como um meio de 

disseminação de mensagens rápidas e pontuais como: mensagens de última hora, 

divulgação de evento, distribuição de newsletters, informativo eletrônico, campanhas 

promocionais, venda, aviso, entre outras várias finalidades; 

 Chat: serviço de bate papo ou conversas online que permite que um funcionário se 

comunique com outro em tempo real pela Internet. Esse software é direcionado ao 

ambiente corporativo melhorando a comunicação interna com rapidez, privacidade e a 

confidencialidade das informações. Através do chat é possível fazer conferências, 

transferência de arquivos, chamada por voz e vídeo, economia de tempo, Redução de 

ligações telefônicas e acesso de fora da empresa; 

 Comunicado: um recurso essencial para divulgações importantes, alerta o público 

interno sobre qualquer tipo procedimento ou acontecimento; mantém todos alinhados e 

amplia a visão dos funcionários sobre os processos da organização, padroniza notícias 

e colabora para uma comunicação transparente. 

 Eventos: toda atividade que envolve um grande número de pessoas, públicos diversos 

ou específicos em um mesmo espaço físico e temporal, com o objetivo de divulgar, 

capacitar, educar, promover ou integrar. Exemplos: congressos, palestras, seminários, 

workshops, feiras e festas de confraternização; 

 Hotsite ou Microsite: conjunto de páginas web que possuem tempo de vida útil 

determinado e são retiradas da rede após alcançar os objetivos. São ligados a ações de 

marketing e comunicação específica, como promoções e votações, eventos, lançamento 
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de produtos, canal de cadastramento e atualização de bancos de dados, lançamento de 

produtos e/ou serviços etc. Seu diferencial está apenas na estratégia de comunicação por 

possuírem um grande apelo visual.  

 Intranet: canal da web utilizada unicamente na organização e voltado para o 

relacionamento com o público interno, facilita o acesso a uma gama de conteúdos 

informativos, serviços, atividades operacionais e aplicações através dessa rede em 

tempo real. Aumenta a integração e a comunicação inter e intradepartamental. A Intranet 

objetiva facilitar o processo de comunicação interna, além de informações com maior 

rapidez também reduz custos já que diminui a necessidade de impressões e de arquivos 

físicos. 

 Jornal Institucional: Publicação com conteúdos informativos, interpretativos, 

opinativos e de entretenimento, dirigida ao Público Externo (clientes, consumidores, 

fornecedores, comunidade, distribuidores, revendedores, imprensa, governo, 

universidades, associações de classes, entre outros) e/ou Público Interno (empregados e 

familiares e empregados de empresas terceirizadas que prestem serviços em caráter 

permanente) (ABERJE, 2010). Independente da natureza (lucrativa ou sem fins 

lucrativos), o objetivo principal é manter os funcionários inteirados das estratégias, 

projetos e conquistas da empresa.  

 Jornal Mural: Veículo de informação organizacional dirigido ao público com 

periodicidade semanal ou quinzenal. O conteúdo pode abordar assuntos variados de 

acordo com os objetivos de comunicação da empresa tais como: notícias gerais sobre a 

empresa, aniversariantes do mês, dicas de cultura e lazer, qualidade de vida no trabalho, 

segurança, responsabilidade socioambiental e pode conter um espaço para divulgação 

dos próprios colaboradores. Seu custo de produção é muito baixo, geralmente a empresa 

gasta apenas com a estrutura do mural quando ele é implantado.  



66 

 

 

 Newsletter Digital: é um boletim informativo destinado aos diversos públicos da 

organização. Tem a finalidade de manter contato permanente com os destinatários 

trazendo as últimas novidades e anúncios da empresa além de informações externas 

relevantes. Geralmente são enviadas por e-mail, mas também podem ser enviadas por 

SMS, MMS ou outros tipos de comunicação eletrônica. Entre as principais vantagens 

estão: o baixo custo, a efetividade, a agilidade, a flexibilidade do conteúdo e do formato, 

a interatividade e não invasivo. A periodicidade desta ferramenta deve ser regular. 

 Portal Corporativo: plataforma unificada de entrada, filtragem e relacionamento, que 

permite a todos os públicos estratégicos da organização acessar informações 

centralizada, estruturada e personalizada dentro e fora da empresa.  Os dados são 

armazenados em um único lugar, trazendo diversos benefícios, tanto com relação à 

qualidade das informações processadas quanto na automação de processos e fluxos de 

trabalho além de colaborar com a gestão organizacional, já que oferece um ambiente no 

qual as pessoas registram, recuperam, transformam e trocam informações. O portal 

possui vários recursos integrados como e-mail, banco de dados, chat, emissão de 

documentos, visualização e atualização cadastral, Consulta e impressão de informe de 

rendimentos anual e contracheque, programação de férias entre outros. 

 Revista Institucional: publicação periódica de caráter informativo, jornalístico e de 

entretenimento, podendo estar direcionada tanto para o público interno quanto para o 

externo. Essa ferramenta visa atender necessidades específicas das organizações 

buscando valorizar sua imagem e marca. Através dela e a organização tem a 

oportunidade de alinhar sua comunicação e fortalecer a relação com seu público, 

aumentar notoriedade institucional, dar visibilidade aos seus projetos, dar destaque a 

assuntos relevantes da empresa e registrar sua história. A desvantagem é que tem um 

custo elevado. 
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 Reuniões Periódicas: são indispensáveis para o bom andamento de uma empresa além 

de uma de manter a interatividade entre as pessoas e fortalecer a comunicação "face a 

face". Nesses encontros, é possível coletar informações sobre o andamento de 

processos, comunicar mudanças, implantar novos projetos, implementar ações, trocar 

ideias, dar e receber feedback rapidamente, atualizar e tirar dúvidas de colaboradores, e 

passar todo o tipo de informações sobre a empresa ou funcionários. 

 TV Corporativa: canal institucional que transmite mensagens corporativas. Permite 

maior interatividade com os colaboradores, é dinâmica, ágil, moderna e integrada e 

eficiente para transmitir sobre ações que a empresa desenvolve para o público externo, 

clientes, consumidores e parceiros. Esse meio é um grande aliado para a comunicação 

interna porque propicia vários estímulos, com elementos visuais, textuais, auditivos e 

até tácteis. 

De acordo com Men (2015), entre todas essas ferramentas a comunicação face a face é 

muitas vezes percebida como um canal ideal quando se trata de passar informações complexas 

porque facilita um feedback imediato, com o uso de linguagem natural, várias pistas e foco 

pessoal. 

 

2.7.4. Quando a Comunicação Falha 

 

A comunicação interna sustenta a eficácia organizacional, uma vez que contribui para 

relacionamentos internos positivos, permitindo a comunicação entre administradores e 

empregados (WELCH, 2012). A autora ainda destaca que uma comunicação interna bem 

sucedida pode promover a conscientização dos funcionários em direção a oportunidades e 

ameaças, desenvolver uma compreensão da evolução das prioridades da organização, contribuir 

para comprometimento organizacional e desempenhar um papel no sentido de desenvolver uma 
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identificação positiva no funcionário. Paradoxalmente, a comunicação interna também pode 

representar uma ameaça para relações organizacionais, pode ser contra produtivo se for 

conduzida de maneira inadequada. Os benefícios potenciais da comunicação interna dependem 

das mensagens estarem adequadas e atingirem os empregados de maneiras úteis e aceitáveis 

para eles, porém, se os funcionários considerarem que essa comunicação é realizada de forma 

inadequada, o processo de comunicação pode, inadvertidamente, prejudicar as relações 

internas. 

“A comunicação e a cultura estão diretamente ligadas por influências mútuas, uma vez 

que valores compartilhados modelam o comportamento das pessoas e definem os 

procedimentos adotados, os processos e fluxos de comunicação” (HEDLER, et al. 2015). A 

partir do entendimento da cultura da organização e sua influência nos processos 

comunicacionais, pode-se buscar identificar as barreiras que dificultam ou bloqueiam o 

compartilhamento de informação entre as unidades administrativas da instituição.  

Para entender como o processo de comunicação funciona, é necessário considerar 

alguns elementos: quem comunica e a quem, quais papéis essas pessoas desempenham; qual a 

linguagem ou os códigos empregados e a respectiva capacidade de fazer a informação ser 

entendida por ambas as partes; e em qual contexto a comunicação ocorre. A comunicação só é 

efetiva a partir de quando o processo é todo finalizado e o receptor compreende a mensagem da 

forma pretendida pelo emissor. 

O processo de comunicação por vezes não funciona adequadamente, por envolver 

diversidades de pessoas, canais variados, aspectos relacionais entre outras condições, esse 

processo é complexo e sofre intervenções internas e externas. Quando algo de errado ocorre 

com algum desses elementos, surgem as barreiras à comunicação organizacional. Barreiras 

gerais: problemas que interferem e dificultam a comunicação prejudicando sua eficácia 

(KUNSCH, 2003). 
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Para Kunsch (2003) as barreiras gerais ou comuns são de natureza mecânica, fisiológica, 

semântica ou psicológica. 

 Barreiras mecânicas ou físicas: Estão relacionadas com aparelhos de transmissão, como 

o barulho, ambiente e equipamentos inadequados que podem atrapalhar a comunicação. 

Os fatores físicos também podem prejudicar. 

 Barreiras fisiológicas: “Dizem respeito aos problemas genéticos ou de malformação dos 

órgãos vitais da fala. A surdez, a gagueira e a não articulação fonética são exemplos”.  

 Barreiras semânticas: provêm do uso inadequado de uma linguagem que foge ao 

conhecimento do receptor ou de grupos visados. 

  Barreiras psicológicas: São os preconceitos e estereotipo que prejudicam a 

comunicação, tais como atitudes, crença, valores e cultura das pessoas. 

No âmbito organizacional, segundo Kunsch (2003), as barreiras são pessoais; 

administrativas/burocráticas; excesso de informações; e informações incompletas e parciais. 

 Barreiras pessoais: as pessoas podem facilitar ou dificultar as comunicações 

dependendo da personalidade, do estado de espírito, das emoções, dos valores e do 

comportamento de cada indivíduo.  

 Barreiras administrativas/burocráticas: resulta da forma como as organizações atuam e 

processam suas informações. “A distância física, a especialização por função e a divisão 

de tarefas, as relações de poder, de autoridade e de status, e a posse de informações” são 

exemplos aplicáveis. 

 Barreira de excesso de informações: a sobrecarga de informação de toda ordem, 

proliferação de papéis, reuniões desnecessárias e a falta de seleção e de prioridades 

propicia uma saturação e acaba confundindo o público. 
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 Barreiras comunicacionais incompletas e parciais: decorrem de informações 

fragmentadas, distorcidas ou sujeitas a dúvidas, nas informações não transmitidas ou 

sonegadas, etc. 

Para Chaves et al. (2014) algumas das barreiras que o emissor deve superar incluem 

pessoas com graus diferentes de habilidade e conhecimento técnico, a distribuição geográfica 

de equipes e atividades, as políticas e regras de poder na organização e a compreensão das 

exigências e soluções dos diversos públicos. O autor propõe quatro tipos de barreiras: 

 

Barreiras Emissor Barreiras receptor 
Barreiras Emissor / 

Receptor 

Barreiras presentes 

no próprio 

ambiente 

 Linguagem e 

símbolos 

inadequados, 

diferentes 

significados; 

 Escolha do canal; 

 Características 

pessoais; 

 Tom de voz 

inadequado; 

 Momento impróprio 

para transmitir a 

mensagem; 

 Supor que o receptor 

já domina o assunto. 

 Desatenção, 

impaciência ou 

pressa; 

 Tendência a avaliar e 

julgar; 

 Preconceitos e 

valores pessoais; 

 Pré-conclusões, 

desconfiança; 

 Resistência por 

excesso de 

autoconfiança. 

  
 

 Pouca 

disponibilidade de 

tempo (mais no nível 

gerencial); 

 Interesse em 

distorcer a 

mensagem: clima 

hostil e falta de 

franqueza; 

 Diferenças na 

hierarquia dos cargos 

e nos níveis 

culturais. 

 Inadequação do 

canal escolhido; 

 Distrações, ruídos, 

decoração do 

ambiente, 

interrupções 

frequentes. 

Quadro 4 – Barreiras emissor, receptor e ambiental 

Fonte: Chaves et al. (2014) 

 

Chaves et al. (2014) mencionam a chamada anticomunicação, ou seja, o emissor, 

consciente ou não, acaba se manifestando através de insultos estereotipados, críticas sarcásticas, 

informações prejudiciais (boatos) ou ataques pessoais, só conseguindo cultivar antipatias. Essas 

barreiras podem ser de conhecimento, comportamentais ou organizacionais ou técnicas.  

As barreiras de conhecimento, segundo Chaves et al. (2014), referem-se ao despreparo 

para lidar com processos comunicacionais orais, escritos ou tecnológicos; uso de linguagem 

técnica nas quais os envolvidos não têm familiaridade; desconhecimento do assunto e dos 
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códigos; sobrecarga de informações; uso de equipamentos e tecnologia não dominados pelo 

usuário; escolha inadequada do momento, local e meio; ideias confusas; informações com duplo 

sentido; dificuldade de se expressar. Os chefes devem entender que os técnicos e os 

administradores falam línguas diferentes, ou seja, uns usam jargões e argumentos técnicos 

característicos da área; e os outros usam semântica gerencial. Cabe ao chefe reconhecer as 

barreiras potencias e tomar as precauções apropriadas evitando o impacto negativo. 

As barreiras Comportamentais partem da desconfiança entre as partes; timidez; 

egocentrismo; atitudes hostis ou preconceituosas; falta de interesse; excesso de intermediários; 

esconder fatos e informações intencionalmente; desmotivação; não saber ouvir; distrações; 

palavreado, entre outros. De acordo com o autor, uma das formas para amenizar essa barreira 

seria intensificar a comunicação face a face, e na comunicação escrita é utilizar mais 

objetividade, clareza, detalhamento e visualização gráfica para que seja eficaz.  

As barreiras organizacionais e técnicas se formam por estruturas corporativas inflexíveis 

ou excessivamente burocráticas; excesso de regras, padrões e processos; clima organizacional 

ruim; equipamentos obsoletos, baixa qualidade de transmissão, aparelhos defeituosos e 

desconhecimento padrões técnicos ou da tecnologia (CHAVES et al., 2014). 

Os desafios com os quais as empresas se deparam ao lidar com a comunicação interna 

podem ser percebidos através da análise das barreiras. Para evitá-las é necessário que as ideias 

sejam dispostas de forma clara, transparente e objetiva, o que evita distorções na semântica e 

garante o entendimento e alcance da informação correta. O receptor deve ser motivado e sua 

atenção deve estar toda voltada para a transmissão da mensagem. As diferenças devem ser 

lembradas de forma a entender que as pessoas têm paradigmas diferentes que interferem em 

como as elas interpretam a mensagem. A comunicação informal pode ser transformada em 

aliada aproximando os diversos níveis hierárquicos. Tomando cuidado com o comportamento 

não verbal, dando o feedback de forma positiva, encorajando o receptor a falar e demonstrar 
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suas reações, sendo fundamental também ouvir para saber se a mensagem foi realmente 

entendida. Por meio da comunicação é possível estabelecer o alinhamento dos diversos 

pensamentos e ações em direção a um objetivo organizacional comum 

Portanto, de acordo com Rohr e Kemper (2008), para obter melhores resultados no 

processo comunicacional “é necessário saber ouvir, falar, ter habilidade para transmitir uma 

mensagem utilizando linguagem adequada, e possuir também habilidade de leitura e 

compreensão”. Para uma comunicação eficiente é necessário mais do que o uso de uma mesma 

linguagem, “uma vez que envolve identificação, reconhecimento e respeito às diferenças entre 

indivíduos no que se refere aos modos de pensar, sentir e agir”.  

É possível incentivar ideias, diálogos, parcerias, mudanças e envolvimento emocional 

através do processo de comunicação organizacional, pois as relações interpessoais são a alma 

da empresa, capazes de conceber um maior nível de comprometimento dos funcionários e para 

melhorar os índices de qualidade e produtividade (ROHR E KEMPER, 2008). 

 

2.7.5 - O Feedback nas Organizações 

 

No ambiente organizacional, o feedback assume um aspecto fundamental, pois é através 

dele que se pode verificar se a mensagem foi compreendida pelo receptor de acordo com o 

pretendido (BARROS E MATOS, 2015). 

O feedback é uma ferramenta gerencial de valiosa para o desenvolvimento individual e 

grupal, caracterizando-se pela transmissão de mensagens a uma pessoa ou grupo de trabalho 

com a finalidade de fornecer informações sobre como sua atuação está sendo percebida. Para 

Arruda et al. (2010) “feedback significa realimentação, regeneração e é compreendido como 

um importante instrumento para a aprendizagem independentemente da área a qual esteja sendo 

aplicado”. 
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De acordo com Ferreira (2004), feedback é um processo de ajuda recíproca para 

mudanças de comportamento, por intermédio da comunicação verbal ou não entre duas pessoas 

ou entre pessoa e grupo, no intuito de passar informações, sem julgamento de valor, referentes 

a forma como sua atuação afeta ou é percebida pelo outro e vice-versa. Diferente da crítica que 

pode ser verbalizada ou não, porém tem o objetivo de passar os valores do emissor do que é 

certo e errado.  No geral, tem conotação de acusação, julgamento e condenação e, quase sempre, 

com uma intensa carga emocional dos interlocutores. 

Segundo Ferreira (2004), alguns critérios devem ser observados quando for dar o 

feedback:  

o feedback precisa ser: Aplicável para os interlocutores. Neutro, sem 

acusação, julgamento e condenação. Específico, limitar-se a questão em 

foco, nada de buscar questões mal resolvidas de um passado distante. 

Oportuno, o mais próximo possível do fato, mas considerada as 

circunstancias e o estado de humor dos interlocutores. Direto, não cometa 

o erro de passar o feedback através de terceiros, isso poderá ser interpretado 

como fofoca e é uma fraqueza ou pelo menos uma séria inconveniência 

(FERREIRA, 2004, p.93). 

 

As contribuições pessoais e profissionais para os funcionários são resultantes do 

recebimento do feedback, e para a organização a contribuição está no aumento da lucratividade, 

advindo do bom desempenho dos funcionários (BARROS E MATOS, 2015). 

“O feedback é essencial a toda a aquisição de competências. Ninguém pode 

melhorar a menos que disponha de modos para avaliar a eficácia do seu 

desempenho e para saber em que direção deve mudar”. (REGO, 2010, p 

98) 

O feedback pode ter caráter positivo, negativo ou construtivo. Positivo quando é passada 

a informação de que o comportamento do colaborador atingiu os objetivos determinados com 

assertividade, reforçando as atitudes e ações que geraram esse comportamento bem sucedido e 

orientando-o para prosseguir no mesmo caminho. O feedback positivo concorre para o 
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desenvolvimento pessoal e profissional e é sempre o mais esperado, principalmente se os 

colaboradores realizaram uma tarefa considerada difícil com êxito  

Feedback Negativo consiste na informação de que o comportamento do colaborador não 

atingiu os objetivos esperados. Geralmente, tem caráter destrutivo para o desempenho pessoal 

e profissional, mas é necessário, pois mostra quais pontos deverão ser melhorados.  Esse 

feedback é o mais difícil de ser recebido pelo colaborador, mas ele deve entender que precisa 

modificar o comportamento e o gestor tem a tarefa de encorajá-lo a realizar essas mudanças. O 

feedback negativo é fundamental pois visa a correção do comportamento inadequado e deixa 

evidente para o colaborador quais são os objetivos da empresa e o que ela espera dele. 

No feedback construtivo a informação sobre o comportamento do colaborador é 

apresentada através de uma crítica construtiva com intuito de encorajar a melhorá-lo, reforçá-

lo ou desenvolvê-lo. É o feedback mais completo porque exalta tanto os pontos positivos quanto 

os negativos. Nesse caso, o importante é identificar erros e acertos do colaborador para que se 

possa indicar meios, soluções e diretrizes a serem seguidos. 

Muitos gerentes encontram dificuldade em dar feedback e acabam confundindo esse 

processo com o poder de mando, criando inclusive situações constrangedoras e muitas vezes 

humilhantes para quem se encontra numa situação desse gênero. Por outro lado, tendem a 

encarar o recebimento do feedback como atitude de desrespeito ou inadequada por parte de seu 

colaborador. 

Arruda et al. (2010) afirmam que o feedback é um dos indicadores que permite aos 

gestores perceber se a estratégia está realmente funcionando e, caso não, facilita o entendimento 

do porquê; pois os indicadores traduzem a conexão da estratégia sobre as relações de causa e 

efeito, instituindo-se em um sistema de feedback com a capacidade de testar e validar as 

hipóteses embutidas na estratégia da unidade de negócios. 
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O feedback retorna a informação recebida para o emissor conforme ela foi entendida, 

dessa forma é possível nivelar o que foi dito com o que foi entendido. É a base para a boa 

comunicação e para o bom relacionamento, pois facilita mudanças comportamentais 

necessárias para o fluxo positivo das empresas.   

O ato de dar o feedback requer que o gestor tenha habilidades de comunicação 

interpessoal, caso contrário, o efeito pode ser muito prejudicial. No quadro abaixo foram 

elencadas algumas causas que dificultam o dar e receber feedback: 

 

Causas que dificultam o recebimento 

de feedback 

Causas que dificultam o fornecimento 

do feedback 

 

 Desconhecimento das próprias 

falhas e dificultadas; 

 Dificuldades para lidar com a 

diversidade de ideias e valores; 

 Medo e insegurança diante da 

mudança; 

 Falta de interesse em se 

autodesenvolver; 

 Existência de desconfiança entre os 

envolvidos; 

 Comportamento defensivo; 

 Negação do erro ou da dificuldade. 

 

 Comportamento de superioridade; 

 Falta de objetividade; 

 Falta de tempo; 

 Despreparo; 

 Tendência em avaliar o 

comportamento alheio de acordo com 

padrões pessoais; 

 Desconsideração das diferenças 

individuais; 

 Desejo de agradar a todos; 

 Comportamentos preconceituosos. 

 

Quadro 5 – Dificuldades dar e receber o Feedback 

 

Rosa e Oliveira (2012) destacam as possíveis vantagens do uso da técnica de feedback 

assertivo:  

 Para o funcionário: Desenvolvimento pessoal e profissional; clareza das 

expectativas futuras na empresa; melhora no desempenho profissional; 

autoconhecimento e aceitação do outro e reconhecimento de seus pontos 

fortes e os a melhorar. 

 Para o grupo: Maior união e cooperação; confiança e facilidade de 

comunicação; melhor desempenho e agilidade na solução de problemas. 

 Para o gestor: abertura de comunicação; confiança mútua; crescimento 

profissional e pessoal; possibilidade de ajuda real ao funcionário e maior 

facilidade para tomada de decisões.  
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 Para a empresa: foco no trabalho; melhoria no desempenho com maior 

resultado; concentração de forças direcionadas ao sucesso e crescimento e 

vantagem no mercado. (ROSA E OLIVEIRA, 2012) 

Nota-se então que o feedback deve ser utilizado regularmente como um instrumento de 

comunicação e avaliação que auxilia os gestores tomarem decisões mais acertadas com base 

nos retornos recebidos por seus colaboradores, com a identificação de erros e aprendizado 

contínuo. Por outro lado, se aplicado corretamente, ajuda as pessoas a continuarem crescendo 

e se tornarem cada vez mais produtivas, uma vez que elas estarão mais conscientes de seus 

próprios desempenhos, sendo eles, negativos ou positivos.  
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3.METODOLOGIA 

 

3.1 - Considerações iniciais 

 

Todas as ciências, segundo Marconi e Lakatos (2005), caracterizam-se pelo emprego de 

métodos científicos, mas nem todas as especialidades de estudo que utilizam estes métodos são 

ciências. As autoras definem método como: 

O conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar os objetivos - conhecimentos 

válidos e verdadeiros - traçando o caminho a ser seguido, detectando erros 

e auxiliando as decisões do cientista. (MARCONI E LAKATOS, 2005), 

O ato de pesquisar, de acordo com Booth et al. (2005), “é simplesmente reunir 

informações necessárias para encontrar respostas para uma pergunta e assim chegar à solução 

de um problema”. A partir daí, uma pesquisa científica tem papel fundamental na evolução e 

aprimoramento dos conhecimentos existentes e no desenvolvimento de novos saberes, tanto 

academicamente, quanto na sociedade em geral. 

Uma investigação efetivamente científica vai necessitar de alguns aspectos primordiais 

como: a definição dos objetivos, revisão bibliográfica, metodologia, relatórios, levantamento 

de dados, análise de resultados e conclusões (CARNEIRO, 2014). 

Diante disso, a presente pesquisa propõe a construção de um canal entre a comunicação 

interna e a gestão de pessoas, entendendo que os processos comunicacionais de uma 

organização podem ser ferramenta de gestão estratégica.  

 

3.2 - Etapas da Pesquisa 

 

A figura 2 traz uma sistematização do planejamento, execução e finalização da pesquisa. 
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Figura 2 – Etapas da Pesquisa 

Legenda:   caixa com traços diretos – atividades principais 

  caixa com traços pontilhados – atividades intermediárias 

  seta com traços diretos – fluxo da atividade 

  seta com traços pontilhados – associação da informação com a atividade 

 

3.3 - Caracterização da Pesquisa 

 

A metodologia de pesquisa é um item indispensável para a construção de um estudo de 

qualidade e confiabilidade. Assim, torna-se importante classificá-la quanto à sua natureza, sua 

abordagem, seus objetivos e seus procedimentos técnicos. Portanto, a pesquisa classifica-se: 

 Quanto a natureza: 
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O estudo se categoriza como Pesquisa Aplicada, que de acordo com Gil (2002) objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. 

Dessa forma, buscou-se identificar e analisar os canais de comunicação interna praticados pela 

Gestão de Pessoas, verificando quais barreiras interferem e dificultam a sua eficácia e propor 

alternativas para os problemas encontrados. 

 Quanto a abordagem: 

Segundo Freitas e Jabbour (2011) “quando a finalidade da investigação é descritiva ou 

causal, a abordagem é quantitativa; quando a finalidade é explicar ou descrever um evento ou 

uma situação, a abordagem adotada deve ser a qualitativa”. Porém, não é impeditivo que o 

pesquisador, em estudo de casos, comece a investigação com uma pesquisa qualitativa e a 

termine validando as evidências por meio de uma pesquisa quantitativa. A triangulação 

metodológica é uma forma robusta de se produzir conhecimentos, visto que as limitações são 

ultrapassadas em cada uma das abordagens tradicionais (qualitativa e quantitativa).  

O presente estudo utilizou o método quantitativo com o intuito de coletar dados 

objetivos e diretos resultando em evidências empíricas, e qualitativo, buscando-se percepções 

e entendimentos dos dados subjetivos com a perspectiva de construir a realidade da instituição. 

Assim será possível determinar como a comunicação interna é realizada dentro da instituição e 

como ela é percebida pelos servidores, bem como sugerir novas formas ou adequação dos canais 

comunicacionais.  

 Quanto aos objetivos: 

Seguindo os conceitos propostos por Gil (2002) e Vergara (2007), esta pesquisa pode 

ser classificada como uma pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória porque, embora 

o Colégio Pedro II seja uma instituição de ensino federal centenária e objeto de pesquisa em 

várias áreas de investigação, não se verificou a existência de estudos que abordem a 

comunicação interna como estratégia com ênfase em gestão de pessoas. Isto posto, a visão 
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exploratória ajudaria a identificar a relação entre as expectativas do público interno e o estilo 

de comunicação interna praticada pela gestão de pessoas, além de propiciar estudo sobre os 

canais mais adequados para a sua plena realização. Descritiva porque expõe especificidades de 

determinado contexto observado na instituição analisada, estabelecendo correlação entre 

variáveis e definindo sua natureza. 

 Quanto aos procedimentos: 

A pesquisa se classifica como bibliográfica, documental, de campo e estudo de caso. 

Bibliográfica porque para a fundamentação teórica do trabalho foram realizadas investigações 

sobre os seguintes assuntos: administração pública, gestão de pessoas, e comunicação interna. 

Documental, porque foi realizada pesquisa em documentos conservados no interior da 

instituição e na base de dados, tais como registros, regulamentos, memorandos e comunicação 

informal. De campo, por ser realizada no local onde ocorre o fenômeno, sendo possível avaliar 

a comunicação interna a partir de seus fluxos, com observação direta além de poder ter uma 

visão clara da cultura organizacional praticada na instituição.  

O quadro 6 traz um resumo da classificação da pesquisa. 

 

Classificação da Pesquisa 

Natureza Aplicada 

Abordagem Quantitativo e Qualitativo 

Objetivos Exploratória e Descritiva 

Procedimentos 
Bibliográfica, Documental, de Campo e 

Estudo de Caso 

Quadro 6: Classificação da Pesquisa 

 

 

 

3.4 - Estudo de caso: estratégia de pesquisa 
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O modelo de investigação definido foi o estudo de caso único, sendo restringido a um 

órgão público federal, “por ter caráter de profundidade e detalhamento”, segundo Vergara 

(2007). A escolha foi norteada pela viabilidade de acesso aos elementos necessários à execução 

da pesquisa e o aspecto prático de aplicabilidade. 

De acordo com Yin (2005) o estudo de caso é um tipo de investigação empírica no qual 

o um fenômeno contemporâneo (“o caso”) é investigado em profundidade e dentro de um 

contexto do mundo real, principalmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente evidentes. O autor salienta ainda que o fenômeno e o contexto não são sempre 

nitidamente distinguíveis, portanto, outras características metodológicas são relevantes para a 

definição do estudo de caso. O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que abrange a lógica 

do projeto, as técnicas de coletas de dados e a análise de dados, não estando apenas limitado 

como uma tática de coleta de dados.  

Por meio de um estudo de caso buscar-se-á planejar, coletar e analisar dados, de forma 

a aumentar o entendimento sobre a comunicação interna, o desenvolvimento dos fluxos 

existente e a influência do ato comunicativo na qualidade dos processos.  

Para responder a questões do tipo “como” e “por que” a proposta da pesquisa de como 

proceder a melhoria dos processos de comunicação interna de forma que seja um instrumento 

estratégico de gestão de pessoas em uma instituição pública federal, identificando as relações 

entre as práticas de comunicação interna e o comprometimento organizacional dos servidores, 

o estudo de caso mostra-se uma alternativa metodológica bastante apropriada porque há a 

necessidade de lidar com questões mais explicativas e esclarecer elementos fundamentais.  

Yin (2005) também esboça algumas preocupações com a pesquisa de estudo de caso. O 

fato da pesquisa não ser suficientemente rigorosa permitindo que a aceitação de evidências 

equivocadas influencie sua direção. A possibilidade de confusão com casos de ensino que 

podem ser deliberadamente alterados para demonstrar um determinado ponto mais 



82 

 

 

efetivamente. A preocupação com a aparente incapacidade para generalização a partir de 

descoberta do estudo de caso, que como os experimentos, são generalizáveis às proposições 

teóricas e não às populações ou aos universos. Outro fato, é que os estudos de caso levam tempo 

demais e resultam em documentos volumosos e ilegíveis. E ainda uma quinta preocupação tem 

a ver com sua vantagem comparativa pouco clara em relação a outros métodos de pesquisa.  

Tais deficiências metodológicas do estudo de caso devem ser levadas em consideração 

durante a realização do trabalho e, se possível, evitadas. 

 

3.5 - Definição dos casos e a unidade de análise 

 

3.5.1 - Unidade de Análise: delimitação da população e amostra 

 

3.5.1.1 - Critérios para seleção da unidade de pesquisa 

 

Para Gil (2009) a “unidade-caso refere-se a um indivíduo num contexto definido”. A 

sua delimitação não é simples uma tarefa, é necessário empenho e cuidado para traçar os limites 

de um objeto de pesquisa. “A totalidade de um objeto, físico, biológico ou social, é uma 

construção intelectual”.  

Nesta pesquisa, foi selecionado como unidade de análise do estudo de caso a Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas, que como unidade organizacional do Colégio Pedro II é 

responsável pela elaboração, implantação, planejamento, execução e avaliação das ações de 

gestão, qualidade de vida e desenvolvimento de pessoas, que compreende os servidores 

docentes, técnico-administrativos e professores substitutos. 

O critério de seleção levou em consideração duas variáveis: o dever que esta unidade 

tem em desenvolver e praticar a comunicação interna e a abrangência nos Campi com um setor 

de gestão de pessoas em cada um deles. 
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3. 5.1.2 - População 

 

O universo de análise dessa investigação corresponde a 2129 servidores estatutários 

ativos, sento 1170 docentes e 959 técnicos administrativos. Para este estudo não serão 

considerados os servidores inativos por considerar certa dificuldade de acesso, os beneficiários 

de pensão por não possuírem vínculo direto com a instituição e os professores substitutos devido 

a alta rotatividade que os mesmos têm dentro da instituição. 

 

3. 5.1.3 - Amostragem 

 

A amostra será definida seguindo o critério de acessibilidade que, segundo Vergara 

(2007), longe de qualquer procedimento estatístico, seleciona elementos pela facilidade de 

acesso a eles. Assim, a amostra não probalística se constituirá na seleção de elementos mais 

prontamente disponíveis para a participação.  

Quanto à pesquisa quantitativa serão enviados questionários para os servidores ativos 

via e-mail. 

Para contatar a amostra, foi selecionado o e-mail de todos os servidores ativos através 

do banco de dados SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública). Na abertura do 

questionário e no corpo do e-mail foi colocada uma breve exposição acerca dos objetivos da 

investigação e da importância da colaboração dos mesmos para o estudo. Foi ainda salientado 

a questão da confidencialidade dos dados e realçado que a colaboração no estudo deveria ser 

inteiramente voluntária. Este processo decorreu em outubro de 2016. 

3.6 - Execução da Pesquisa 

 

3.6.1 - Técnicas de coleta de dados 



84 

 

 

 

Nas investigações não é indicado utilizar apenas um método ou técnica de coleta de 

dados, mas todos os que forem necessários ou apropriados para determinado caso, gerando uma 

combinação de dois ou mais deles, usados concomitantemente (Marconi e Lakatos, 2005). 

Gil (2002) também afirma que é um princípio básico a utilização de mais de uma técnica 

na obtenção de dados num estudo de caso, e é fundamental para garantir a qualidade dos 

resultados obtidos. Resultados estes que devem ser provenientes da convergência ou da 

divergência das observações obtidas de diferentes procedimentos, maneira pela qual é “que se 

torna possível conferir validade ao estudo, evitando que ele fique subordinado à subjetividade 

do pesquisador”. 

Assim, o procedimento de coleta de dados para se obter informações pertinentes para 

essa pesquisa utilizou as fontes de evidências relacionadas a seguir:  

 Revisão da literatura: para se estabelecer o referencial teórico que dá suporte a 

pesquisa foi feito o levantamento bibliográfico sobre administração pública, comunicação 

organizacional e, especificamente, comunicação interna e gestão de pessoas. Esta etapa 

compreendeu a realização de algumas estratégias: busca na internet em mecanismos como o 

Google e Google Acadêmico; banco de teses e dissertações de instituições especificas e na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); consulta a base de dados Scopus 

e Web Of Science através do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoas de Nível Superior (CAPES); consulta a revistas e artigos científicos disponíveis na 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO); e conteúdo de livros disponíveis em biblioteca.  

 Documentos: para Yin (2005), é importante para corroborar e valorizar as evidências 

oriundas de outras fontes ou acrescentar informações.  Uma das vantagens desse tipo de 

pesquisa é que ele permite o estudo de pessoas às quais não temos acesso físico. Foram 

consultados documentos administrativos, o SISGP (Sistema de Gestão de Pessoas) que é a bases 
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de dados interna da Gestão de Pessoas no qual foi extraído alguns relatórios, o Blog da Progesp 

e a página oficial do Colégio Pedro II, além de jornais e artigos publicados na mídia. 

Segundo Yin (2005) muitas pessoas são críticas devido à suposta confiança em demasia 

colocada nos documentos na pesquisa do estudo de caso, isso porque o pesquisador pode 

interpretar equivocadamente alguns tipos de documentos. É importante dizer que ao fazer a 

revisão dos documentos, deve-se entender que eles foram escritos com determinados objetivo 

e para um público específico, podendo ser diferente daqueles que estudo de caso está 

pretendendo. Para diminuir a indução ao erro essa condição deve ser identificada.  

 Aplicação de questionário estruturado: instrumento enviado aos servidores ativos 

técnicos administrativos e docentes com a finalidade de captar o máximo de dados possíveis a 

respeito da comunicação interna exercida na instituição. 

 

3.7. Construção e Validação do Questionário 

 

O questionário adotado nesta pesquisa é baseado em um modelo adaptado por Oliveira 

(2008), que trouxe uma adequação do modelo ACSI - American Customer Satisfaction Index - 

proposto por Fornell et al (1996). O modelo ACSI versa sobre a satisfação global do cliente 

como um construto central, em que os relacionamentos com seus antecedentes (expectativas, 

qualidade percebida e valor percebido) e com seus consequentes (reclamações e lealdade) são 

mensurados. 

Segundo Fornell et al (1996), o modelo ACSI é uma ferramenta eficiente de aferição de 

performance de mercado, vantajoso tanto para empresas de diversas áreas do setor privado 

quanto do setor público. O modelo adaptado de Oliveira (2008) trata do ACSI com uma visão 

mais interna e o modelo proposto por Fornell et al (1996) trata diretamente de clientes e 

mercados externos. 
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O modelo adaptado de Oliveira (2008) avaliou os construtos: Qualidade da 

Comunicação na Organização, Satisfação do funcionário com os meios de comunicação 

existentes na organização, Desempenho e Comprometimento dos funcionários. No caso deste 

trabalho, o modelo hipotético apresentado contou com os construtos: Qualidade da 

Comunicação na Progesp, Satisfação dos servidores com comunicação no ambiente de trabalho, 

Análise da gestão da comunicação interna e Análise da integração organizacional.  

As questões específicas formuladas do instrumento de coleta de dados foram do tipo 

fechada em escalas de Likert e Diferencial Semântico apresentando ao respondente um conjunto 

de opções de respostas a fim de que fosse escolhida melhor representação do ponto de vista do 

respondente. O questionário também foi composto de perguntas abertas, adaptado de Oliveira 

(2008), com o objetivo de se obter novas informações permitindo que o respondente expressasse 

os pontos positivos e negativos da comunicação interna na instituição e fizesse sugestões ou 

críticas. Este instrumento foi utilizado para captar o máximo de dados possíveis a respeito da 

comunicação interna na instituição. 

As perguntas foram agrupadas e ordenadas em 6 blocos de questões fechadas e 7 

questões abertas, procurando seguir uma sequência lógica iniciando com perguntas simples e 

gerais e terminando com as mais difíceis e mais específicas.  

Os blocos de temas interrogativos das questões fechadas foram compostos de acordo 

com o quadro 7. 

 

Questionário Quantidade 

de Perguntas 

I - Perfis dos Respondentes 6 

II - Avaliação individual dos canais de comunicação PROGESP 7 

III - Avaliação sobre frequência de acesso (de uso) dos canais de 

comunicação da PROGESP 

7 

IV - Avaliação sobre a satisfação com os aspectos relacionados com 

a comunicação no seu ambiente de trabalho 

8 

V - Análise da gestão da comunicação interna 6 

VI - Análise da integração organizacional dos funcionários 6 

Quadro 7 – Blocos de questões fechadas 
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Para elaboração do questionário, que consta no Apêndice 1 foi utilizado o referencial 

teórico disposto no capitulo 2, contudo é importante salientar algumas obras que 

fundamentaram interrogações específicas: as questões voltadas para a qualidade, canais, fluxo, 

eficiência e eficácia da comunicação foram elaboradas tomando como base principal as obras 

Gaudêncio Torquato e Margarida Kunsh; Araújo (1998) influenciou na formatação do estudo 

sobre os canais de comunicação; Ruão (1999) fundamentou os questionamentos sobre as 

organizações, os recursos humanos e a comunicação organizacional e como eles estão 

intimamente ligados; Alves (2012) embasou o estudo sobre a comunicação formal e informal e 

a seu funcionamento; Matos (2005) defendeu que a falta da cultura do dialogo traz problemas 

organizacionais e compromete a qualidade da comunicação, assim como a falta de feedback, 

que segundo Ferreira (2004) é um processo de ajuda recíproca para mudanças de 

comportamento e visa a melhoria da comunicação; Chaves et al. (2014) definiu algumas das 

barreiras comunicacionais e como o emissor deve superá-las garantindo uma comunicação mais 

clara, transparente e objetiva. 

O quadro 8 detalha o esquema investigativo utilizado no processo de pesquisa: 

 

Objetivos Específicos Questões da Pesquisa Nº do Questionário 
Referenciais 

Bibliográficos 

 

Abordar o papel da 

comunicação interna nas 

organizações, sendo 

necessário um estudo 

sobre a evolução da 

gestão administrativa 

pública, no contexto da 

gestão de pessoas a fim 

de que seja possível 

associar a esta gestão 

com a comunicação de 

forma estratégica. 

Qual é a situação atual 

da instituição 

pesquisada tendo como 

base os canais utilizados 

pela comunicação 

interna? 

Questionário II e III  

Araújo (1998) 

Kunsch (2003) 

Kunsch (2006) 

Torquato (2002) 

Ruão (1999) 

 

Investigar o panorama 

atual da comunicação 

interna do Colégio 

Pedro II 

Como é percebida a 

qualidade da 

comunicação da 

Questionário IV e VI 

Alves (2012) 

Ferreira (2004) 

Kunsch (2003) 

Matos (2005) 
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instituição estudada 

pelos usuários? 

Torquato (2007) 

Apresentar reflexões, 

alternativas e pesquisas 

que possam contribuir 

para a melhor escolha 

dos canais de 

comunicação interna e 

minimizar os impactos 

que a falha na 

comunicação interna 

causa às organizações. 

Quais canais de 

comunicação interna são 

mais aplicáveis para a 

instituição pesquisada 

tendo em vista suas 

características 

especificas? 

Questionário II, III e V 

 

Araújo (1998) 

Kunsch (2003) 

Torquato (2004) 

 

 

 

Elaborar uma proposta 

de melhoria para o 

gerenciamento do 

sistema de comunicação. 

Quais ações podem 

contribuir para melhorar 

o processo de 

comunicação da 

organização? 

 

Questões em aberto.  

Chaves et al. (2014) 

Ferreira (2004) 

Kunsch (2012) 

E todos os outros 

autores indiretamente.  

Quadro 8 - Esquema de Investigação 

 

3.7.1 - Etapa Piloto 

 

Antes de se fazer a versão final do questionário, foi realizado inicialmente uma etapa 

piloto com o objetivo validar o questionário para a fase de coleta dos dados. A etapa piloto é 

necessária para que possa nortear o pesquisador quanto aos seguintes aspectos:  

a) clareza e precisão dos termos. Os termos adequados são os que não 

necessitam de explicação. Quando os pesquisados necessitarem de 

explicações adicionais, será necessário procurar, com eles, termos mais 

adequados; b) quantidade de perguntas. Se os entrevistados derem mostra 

de cansaço ou de impaciência, é provável que o número de perguntas seja 

excessivo, cabendo reduzi-lo; c) forma das perguntas. Pode ser 

conveniente fazer a mesma pergunta sob duas formas diferentes, com o 

objetivo de sondar a reação dos pesquisados a cada uma delas; d) ordem 

das perguntas. No pré-teste pode-se ter uma ideia do possível contágio que 

uma pergunta exerce sobre outra, bem como acerca do local mais 

conveniente para incluir uma pergunta delicada etc.; e) introdução. 

Mediante a análise das indagações feitas pelo entrevistado, de suas 

inquietações e de suas resistências, seleciona-se a melhor fórmula de 

introdução a ser utilizada quando ocorrer a aplicação do instrumento. (GIL, 

2010) 
 

Sendo assim, o teste de validação do questionário foi realizado com 5 servidores 

técnicos-administrativo da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, entre eles 3 gestores, que 
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propiciaram o aprimoramento do instrumento quanto a estruturação, vocabulário e ordem das 

questões, facilitando a aplicação do mesmo. 

As principais alterações realizadas no questionário foram as seguintes: 

 Substituição de palavras para melhorar a clareza das perguntas 

 Alteração na orientação das perguntas. 

 Mudança na escala Likert e Diferencial Semântico de números (1, 3, 5, 7 e 9) para 

palavras (discordo totalmente, discordo parcialmente, não concordo nem discordo, 

concordo parcialmente e concordo totalmente para Likert) 

 Exclusão de perguntas com teor repetitivo. 

 Troca de posição de algumas questões dentro de um bloco. 

 Diminuição dos itens do bloco perfil dos respondentes para facilitar a tabulação e 

análise. 

Com os dados do pré-teste foram feitos os ajustes que serviram para a redação final do 

instrumento. Embora o questionário tenha sido enviado por e-mail, uma parte do pré-teste foi 

realizado no papel o que facilitou ao respondente analisar detalhadamente e anotar suas 

sugestões, outra parte foi feita online o que permitiu estimar o tempo de preenchimento do 

questionário em 10 minutos. Os resultados de pesquisa do pré-teste foram descartados. 

 

3.7.2 - Aplicação de questionário estruturado:  

 

O questionário foi enviado por e-mail através da ferramenta Survey Monkey 

(https://pt.surveymonkey.com). A ferramenta facilitou a coleta de dados, pois ela apresenta o 

total de e-mails enviados e o total de respondentes, permite reenviar o questionário para os que 

não responderam (o que aumentou o índice de respostas), alcança várias pessoas em um curto 

espaço de tempo e independentemente de onde a pessoa se encontre; facilitou para o 

https://pt.surveymonkey.com/
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respondente expressar determinadas opiniões que não faria pessoalmente (sensação de 

anonimato), possibilitou a realização de análises preliminares dos dados antes de acabar a 

coleta. 

O Questionário foi iniciado em 19/10/2016 e finalizado em 28/10/2016. Ao todo foram 

enviados 2159 e-mails resultando em 296 respostas, dos quais 173 completas e 123 parciais. 

Foi realizada uma limpeza dos dados eliminando 86 respondentes que só preencheram o perfil 

e preservando 37 respondentes que fizeram pelo menos 2 blocos da pesquisa, resultando em 

210 registros válidos. 

 

3.7.3 - Análise dos dados 

A análise do conteúdo foi realizada conforme o proposto por Bardin (2011), com base 

no “conjunto de instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se 

aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados”.  Em outra 

perspectiva, Bardin (2011) esclarece que, como método, a análise de conteúdo configura-se 

como um conjunto de técnicas de análises das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. 

Para tabular os dados coletados na pesquisa utilizou-se os recursos disponíveis no 

aplicativo Survey Monkey que permitiu visualizar o resumo dos dados com gráficos, frequência 

absoluta e frequência relativa e usar regras de filtro, de comparação e exibição a fim de analisar 

dados de segmentos específicos. 

A análise estatística dos dados foi feita de forma qualitativa, utilizando-se as escalas do 

tipo Likert e Diferencial Semântico com cinco pontos, coletando a moda, ou seja, a resposta 

mais frequente. 

 A escala Likert requer que os respondentes indiquem o grau de concordância ou 

discordância de acordo com as varíaveis e atitudes relacionadas ao objeto que está sendo 
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medido. As indicações de concordância recebem valores positivos ou altos enquanto as de 

discordância devem receber valores negativos ou baixos (BAKER, 2005). Mattar (2001) 

elucida que para cada item de resposta é atribuído um número que demonstra a direção da 

atitude dos entrevistados em relação a cada afirmação. A pontuação total da atitude de cada um 

é dada pela somatório das pontuações obtidas para cada afirmação. A cada item foi atribuído 

uma escala qualitativa e outra quantitativa conforme a escala descrita a no quadro 9. 

 

PARÂMETRO 
Negativo (+) 

1 

Negativo 

2 

Indeciso/indiferente 

3 

Positivo 

4 

Positivo (+) 

5 

AVALIAÇÃO Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

FREQUÊNCIA Nunca Raramente Às vezes Frequentemente 
Muito 

Frequentemente 

SATISFAÇÃO 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 

CONCORDÂNCIA 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 

Não concordo nem 

discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Quadro 9 – Escala de Parâmetros Fixos 
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4. ESTUDO DE CASO  

 

4.1. O Colégio Pedro II – Caracterização Institucional 

 

As informações oficiais reproduzidas neste texto estão disponíveis no site oficial da 

Instituição, nos seus Relatórios de Gestão referentes aos exercícios de 2014 e 2015 e na 

legislação brasileira. 

 

4.1.1. História  

 

O Colégio Pedro II (CPII), uma das mais tradicionais instituições públicas de ensino 

básico do Brasil, fundado em 02 de dezembro de 1837, é referência em qualidade de ensino e 

sua história está intrinsecamente ligada com a própria história da educação brasileira, 

especialmente no que diz respeito ao ensino público.  

Primeiro colégio de ensino secundário oficial do Brasil, formador das elites que 

conduziam o país, o Imperial Colégio de Pedro II, em homenagem ao jovem Imperador, foi 

criado em um de esforço para organizar o ensino secundário na capital do Império e nas 

províncias, objetivando servir de padrão para as demais escolas da época. Todas as ações 

legislativas do período Imperial referente ao ensino secundarista guardam relação direta com 

esta escola. 

O corpo docente do Colégio Pedro II, no decorrer de sua história, sempre contou com 

nomes de muito prestígio no cenário brasileiro, assim como seu quadro de egressos possui 

dezenas de personalidades ilustres como presidentes da República, músicos, compositores, 

poetas, médicos, juristas, professores, historiadores, jornalistas, dentre outros. 
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Em seus quase 180 anos de existência, o Colégio passou por diversas fases de expansão 

e de modernização mantendo as características que o tornaram uma instituição de excelência 

no panorama educacional do país. Em 1998, recebeu do Governo Federal o Prêmio Qualidade 

por seu projeto de Qualidade Total na área de educação. No dia 25 de junho de 2012 o CPII foi 

equiparado aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia através do artigo 13 da 

lei 12.677 e suas Unidades Escolares que compõem sua estrutura organizacional passaram à 

condição de Campi. 

Com cerca 13 mil alunos, o Colégio Pedro II conta 14 Campi, sendo 12 na cidade do 

Rio de Janeiro nos bairros do Centro, São Cristóvão (3 Campi), Humaitá (2 Campi), Tijuca (2 

Campi), Engenho Novo (2 Campi) e Realengo (2 Campi), Niterói e Duque de Caxias, além do 

Centro de Referência em Educação Infantil Realengo. Oferece turmas desde a Educação Pré-

escolar até o Ensino Médio Regular e Integrado, além da Educação de Jovens e Adultos 

(Proeja). 

 

4.1.2 - Situação Atual 

 

4.1.2.1 - Organização Institucional 

 

O CPII é uma autarquia federal, pertencente à administração indireta, vinculada ao 

Ministério da Educação. Possui autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar, de característica pluricurricular, multicampi e descentralizada, 

especializado na oferta de educação básica, podendo ofertar cursos de graduação e pós-

graduação lato ou stricto sensu na área de Educação e formação de professores, desde que 

autorizados por seu Conselho Superior, de acordo com a legislação vigente. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_da_qualidade_total
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humait%C3%A1_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tijuca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenho_Novo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realengo
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4.1.2.2 - Identidade Organizacional do CPII 

 Os elementos norteadores do Colégio Pedro II estão descritos no quadro 10. 

Missão 

 

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. 

Visão 

 

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. 

Valores 

 

 Ética 

 Excelência 

 Competência 

 Compromisso Social 

 Inovação 

Quadro 10 – Condutores do CPII 

Fonte: Site CPII (http://www.cp2.g12.br/cpii/missao.html) 

 

4.1.2.3 - Objetivos Organizacionais 

 

O Colégio Pedro II tem como objetivos principais:  

I.  Ministrar todas as etapas da educação básica, priorizando o ensino fundamental e 

médio;  

II. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, integrada à educação básica, 

para jovens e adultos; 

III. Promover pesquisas aplicadas na área de educação e de formação de professores, 

incentivando o desdobramento de soluções sociais e educacionais;  

IV. Desenvolver atividades de extensão com a finalidade de produzir, desenvolver e 

difundir conhecimentos científicos e sociais, afim atender às demandas da sociedade;  

V. Propagar resultados obtidos no aprimoramento de métodos e técnicas de ensino; 

VI. Ministrar para os profissionais da educação cursos de licenciatura, pós-graduação lato 

sensu de aperfeiçoamento e especialização e pós-graduação stricto sensu de mestrado e 

doutorado. 
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4.1.2.4 - Estrutura Organizacional  

 

A organização administrativa do Colégio Pedro II é representada na figura 3:  

 

Figura 3 – Estrutura Organizacional Pedro II 

Fonte: https://www.cp2.g12.br/images/carta_servicos_assinada.pdf 

 

4.1.2.5 - Os Campi 

 

O Colégio Pedro II oferece turmas desde a Educação Infantil até o Ensino Médio 

Regular e Integrado, além da Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Os seus quatorze Campi 

e a Unidade de Educação Infantil dispõem de ampla infraestrutura física, laboratórios, 

equipamentos, bibliotecas, salas de aula e complexos poliesportivos.  
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Além dessas categorias, o CPII oferta também cursos de pós-graduação lato sensu 

e stricto sensu, diretamente ligados com a educação básica, desenvolvidos pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC). 

A atuação do CPII pode ser delineada esquematicamente no quadro 11: 

Educação Infantil Unidade de Educação Infantil Realengo 

Ensino Fundamental 

(1º ano ao 5º ano) 

Campi Engenho Novo I, Humaitá I, Realengo I, São 

Cristóvão I, Tijuca I. 

Ensino Fundamental 

(6º ao 9º ano) 

Campi Centro, Engenho Novo II, Humaitá II, Realengo II, 

São Cristóvão II, Tijuca II. 

Ensino Médio 

Campi Centro, Duque de Caxias, Engenho Novo II, 

Humaitá II, Niterói, Realengo II, São Cristóvão III e 

Tijuca II. 

Ensino Médio Integrado 

à Educação Profissional 

Campi Engenho Novo II, Realengo II, São Cristóvão III e 

Tijuca II. 

PROEJA Campi Centro, Engenho Novo II, Realengo II e Tijuca II. 

Pós-Graduação PROPGPEC (Complexo São Cristóvão) 

Quadro 11: Oferta de Ensino 

Fonte: https://www.cp2.g12.br/images/carta_servicos_assinada.pdf 

 

4.1.2.6 - Força de trabalho 

 

O CP II é formado por 2433 agentes públicos dos quais 1179 são docentes efetivos, 231 

docentes substitutos e 1022 técnicos administrativos em educação. (SISGP/dez/2016) 

 

 

Gráfico 1 - Foça de Trabalho CPII 

Fonte: Sistema de Gestão de Pessoas do CPII (2016) 

 

42%
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FORÇA DE TRABALHO DEZ/2016
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4.1.2.6.1 - Corpo Docente  

 

Os docentes estão distribuídos em 17 (dezessete) Departamentos Pedagógicos e 

lotados nos Campi e na Unidade de Educação Infantil, conforme as demandas de cada um. 

 

Biologia e Ciências Espanhol Português e Literaturas 

Ciência da Computação Filosofia Línguas Anglo-Germânicas 

Desenho e Artes Visuais Física Matemática 

Educação Física Francês Primeiro Seguimento 

Educação Infantil Geografia Química 

Educação Musical História Sociologia 

Quadro 12 – Departamentos Pedagógicos 

Fonte: https://www.cp2.g12.br/images/carta_servicos_assinada.pdf 

 

4.1.2.6.2 - Corpo Técnico-Administrativo 

 

O corpo técnico do CPII é estruturado em cinco níveis de classificação (A, B, C, D 

e E), de acordo com o nível de escolaridade e nível de capacitação (I, II, III, IV), alcançado 

através de cursos com a carga horária mínima exigida.  

 

Nível de 

Classificação 

Escolaridade Mínima 

Exigida 
Cargos 

A Alfabetizado Auxiliar Operacional; Operador de Máquina de Lavandeira. 

B Fundamental Auxiliar de Nutrição e Dietética 

C Fundamental e Médio 
Assistente de Alunos; Auxiliar em Administração; Auxiliar de 

Biblioteca;  

D 

Médio 

Profissionalizante e 

Médio Completo 

Assistente em Administração; Técnico de Laboratório; Técnico de 

Tecnologia da Informação; Técnico em Arquivo; Técnico em 

Secretariado; Técnico em Enfermagem; Técnico em Nutrição; 

Segurança do Trabalho;  

E 
Curso Superior na 

Área 

Analista de Tecnologia da Informação; Arquiteto e Urbanista; 

Arquivista; Assistente Social; Bibliotecáriodo; Contador; 

Economista; Enfermeiro; Fonoaudiólogo; Médico; Nutricionista; 

Odontólogo; Pedagogo; Produtor Cultural; Psicólogo; Secretário 

Executivo; Técnico em Assustos Educacionais. 

Quadro 13 – Corpo Técnico 

Fonte: 

http://progespcp2.blog.br/uploads/5/9/9/9/59991273/manual_plano_de_carreira_tec_adm.pdf 
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4.1.3 - Objeto do estudo 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a comunicação interna com destaque para a Gestão 

de Pessoas. Para melhor entendimento é necessário uma exposição de como a Comunicação da 

Instituição é praticada como também abordar um breve histórico sobre a Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas. 

 

4.1.3.1 - Comunicação do CPII 

 

O CPII possui uma Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), responsável pela 

execução da política de comunicação da Instituição, vinculada à Diretoria Sistêmica de 

Articulação Externa e subordinada a Reitoria. 

É o setor responsável pela divulgação de projetos, eventos e outras atividades 

acadêmicas, produção de conteúdo jornalístico, assessoria de imprensa, comunicação interna, 

gerenciamento da identidade visual da instituição e de mídias sociais e da publicidade dos atos 

administrativos do Colégio através do boletim mensal denominado FACTA. 

Em 2015, o CCS passou a contar com o apoio de comunicólogos para atender as 

demandas de comunicação nos Campi e, também, uma decorrência da equiparação do CPII aos 

Institutos Federais. 

 

4.1.3.2 - Gestão de Pessoas 

 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) é responsável pela elaboração, 

implantação, planejamento, execução e avaliação das ações de gestão, qualidade de vida e 
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desenvolvimento de pessoas, abrangendo os servidores docentes, técnico-administrativos, 

professores contratados e colaboradores terceirizados. 

A Progesp dispõe de duas Diretorias e uma Gerência com as seguintes atribuições: 

- Diretoria de Administração Funcional (DAF): gerencia a folha de pagamento e é 

responsável pelos Assentamentos Funcionais dos Servidores. Responde e instrui os 

questionamentos administrativos e as diversas auditorias. 

- Diretoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DDHO): elabora e implementa 

estratégias para a promoção do bem-estar das pessoas, oferecendo as condições necessárias para 

o seu desenvolvimento e bem-estar, integrando-as aos objetivos e ao cumprimento das metas 

institucionais. 

- Gerência de Planejamento e Gestão (GEPLAG): coordena e desenvolve o trabalho de 

gestão que abrange as etapas de planejamento, execução primária, monitoramento e avaliação 

dos processos de trabalho; desenvolve a gestão de processos através de mapeamento e 

redesenho dos processos da Progesp; elabora indicadores de desempenho e o Relatório de 

Gestão no que se refere à Progesp; atualiza, treina e monitora o Programa de Avaliação de 

Desempenho dos Técnico-Administrativos Efetivos e em Estágio Probatório; coordena os 

Setores de Gestão de Pessoas nos Campi; dá publicidade às ações desenvolvidas, instituindo 

canais de comunicação com os servidores como Blog, Canal PROGESP, cartazes e manuais. 

Principais atribuições da PROGESP:  

 Planejar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas com a implantação e 

implementação da política de gestão de pessoas relacionadas com admissão e 

desligamento, aposentadoria e pensão, capacitação e seleção de pessoal, pagamentos, 

cadastro, benefícios, legislação e normas, estágios e arquivo;  

 Desenvolver políticas de gestão de pessoas que proporcionem qualificação, eficiência 

e satisfação dos servidores objetivando de cumprir à missão institucional;  
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 Coordenar e orientar a aplicação da legislação e normas de pessoal;  

 

4.1.4 - Justificativa do objetivo do estudo 

É importante conhecer com foi realizado o Planejamento Estratégico do CPII pois 

através deste processo e da sua análise que resultaram no objetivo de pesquisa deste trabalho. 

 

4.1.4.1 - Planejamento Estratégico CPII 

 

Em 2014, no intuito de aprimorar suas práticas de gestão, o Colégio Pedro II contratou 

a Fundação Getúlio Vargas para prestar uma assessoria técnica visando seu desenvolvimento 

institucional. 

A proposta de prestação de serviços foi fundamentada nas seguintes atividades: 

 Organização de Programa de Aperfeiçoamento em Liderança e Gestão; 

 Planejamento das Ações para o Ano de 2015; 

 Implantação de Sistemática de Monitoramento do Plano de Ação 2015;  

 Revisão dos Processos Críticos; e 

 Coaching de Lideranças.  

 

4.1.4.2 - Diagnóstico Estratégico  

 

A primeira fase deste processo de planejamento estratégico foi responder à pergunta 

básica “qual a real situação da Instituição quanto a seus aspectos internos e externos?” 

verificando o que a Instituição tem de bom, de regular ou de ruim no seu processo 

administrativo.  



101 

 

 

O diagnóstico estratégico analisou o ambiente interno e externo do CPII da seguinte 

forma: 

 Interno - avaliação dos recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos, 

verificando se eles são suficientes e satisfatórios, o que possibilita identificar os pontos 

fracos e fortes. 

 Externo – observação do ambiente, visando à identificação de ameaças e oportunidades, 

tanto no presente quanto no futuro. 

Na análise do ambiente foi utilizada a Matriz SWOT - Strengths (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) - é uma ferramenta-conceito 

empregada para fazer a análise de um cenário (ou de um ambiente), proporcionando uma base 

para o planejamento, ou para o gerenciamento de uma organização. 

Para a sua construção, foi realizada uma Oficina de Trabalho, com duração de até 16 

horas, em 2 dias e local externo às dependências do CPII, com os gestores e convidados, 

limitados ao máximo de 25 participantes, objetivando analisar e propor uma lista de itens 

associados a cada uma das quatro dimensões da Matriz. 

Esta Matriz SWOT foi disponibilizada por vários canais, de forma digital, por cinco dias 

úteis, para os diferentes segmentos da comunidade acadêmica (gestores, professores, alunos, 

técnicos administrativos, comunidade externa e egressos), a fim de possibilitar a contribuição 

destes ao processo de diagnóstico. Os participantes tiveram a oportunidade de se manifestarem 

sobre os itens elencados na Matriz, como também sugerir a inclusão de novos itens.  

Após serem colhidas e tratadas as contribuições de cada segmento, houve um processo 

de análise dessas contribuições e definido os itens finais que compuseram a Matriz SWOT do 

CPII, destacados na figura 4, permitindo o estabelecimento das bases para proposição do Mapa 

Estratégico, que é uma representação gráfica da estratégia, que evidencia os desafios que o CPII 

terá que superar para concretizar sua missão e visão de futuro.  
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Figura 4: Matriz SWOT do CPII 

Fonte: http://www.cp2.g12.br/ 

 

 A figura 5 demonstra o mapa de objetivos criado a partir do planejamento estratégico. 

 

Figura 5: Mapa de Objetivos do CPII para 2015 

Fonte: http://www.cp2.g12.br/ 

O resultado desta SWOT apontava como uma das fraquezas a comunicação, e tendo 

como um dos objetivos o fortalecimento dos canais de comunicação entre a comunidade escolar 
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(marcado em vermelho na figura 4 e 5). Este resultado de 2015 deu origem ao objeto de estudo 

desta dissertação, limitando-se à comunicação interna praticada pela Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas com os servidores efetivos e ativos. 

 

4.2 - Análise dos Resultados 

 

O presente tópico objetiva analisar os dados coletados através da aplicação do 

questionário presente no anexo 1. Esta etapa está dividida em sete temas importantes: - Perfis 

dos agentes comunicacionais; Avaliação individual dos canais de comunicação Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas; Avaliação sobre frequência de acesso (de uso) dos canais de comunicação 

da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas; Avaliação sobre a satisfação com os aspectos 

relacionados com a comunicação no seu ambiente de trabalho; Análise da gestão da 

comunicação interna; Análise da gestão da comunicação interna. 

 

4.2.1- Perfil dos Respondentes - Análise das Respostas do Bloco 1 (pág. 142) 

 

A avaliação das características da amostra tem o objetivo de verificar o perfil dos 

respondentes do instrumento de pesquisa a fim de que se possa ter uma noção da 

representatividade da amostra em relação à população-alvo do estudo. Além do mais, a análise 

dos resultados se torna mais fácil a partir do conhecimento do perfil dos respondentes que nesta 

pesquisa foi de 210 participantes.  

O primeiro item do levantamento do perfil dos participantes foi o gênero, tendo 

apresentado o resultado demonstrado no Quadro 14: 

Distribuição do sexo dos participantes do estudo. 
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Sexo Freq. (%) Freq. 

Feminino - 64.3% 135 

Masculino 35.7% 75 

Total 100% 210 

Quadro 14 – Gênero dos respondentes da pesquisa 

Fonte: Resultado da pesquisa  

Legenda: Freq. = frequência absoluta; Freq. (%) = frequência percentual. 

 

Nota-se a predominância do sexo feminino entre os participantes, que representam 

64.3% da amostra contra 35.7% do sexo masculino. Essa diferença significativa também é vista 

na força de trabalho do CPII, sugerindo assim que a amostra está condizente com a população-

alvo. 

Distribuição dos segmentos dos participantes do estudo. 

 

 

Cargo Freq. (%) Freq. 

Administrativo 60.5% 127 

Docente 39.5% 83 

Total 100% 210 

Quadro 15 – Segmento dos respondentes da pesquisa 

Fonte: Resultado da pesquisa  

Legenda: Freq. = frequência absoluta; Freq. (%) = frequência percentual. 

 

Quanto à distribuição por segmento, os servidores técnico-administrativos foram os que 

mais contribuíram para o entendimento da comunicação interna do CPII com 60,5% das 

respostas válidas contrapondo 39,5% do corpo docente efetivo.  

Distribuição da idade dos respondentes do estudo. 

64,30

%

35,70

%

Feminino - Masculino

60,50

%

39,50

%

Administrativo Docente



105 

 

 

 

 

Faixa etária Freq. (%) Freq. 

Até 30 anos 20.0% 42 

De 31 a 40 anos 33.3% 70 

De 41 a 50 anos 19.5% 41 

De 51 a 60 anos 23.8% 50 

Mais de 60 anos 3.3% 7 

Total 100% 210 

Quadro 16 – Faixa Etária dos respondentes da pesquisa 

Fonte: Resultado da pesquisa  

Legenda: Freq. = frequência absoluta; Freq. (%) = frequência percentual. 
 

A análise da faixa etária, expressa no Quadro 16, demonstra que 53,3% dos respondentes 

estão entre 18 e 40 anos, 43,3% estão entre 41 a 60 anos e com 3,3% estão os que tem acima 

de 60anos. 

Na sequência, levantou-se o nível de escolaridade que, conforme demonstrado no 

Quadro 17, prevalecem os níveis Especialização (33.8%) e Mestrado (31.0%), correspondendo 

a 64,8% da população amostrada. 

Distribuição do nível de escolaridade dos participantes. 

 

 

Nível de 
escolaridade 

Freq. 
(%) 

Freq. 

Ensino 

Fundamental/Médio 
4.8% 10 

Graduação 17.1% 36 

Especialização 33.8% 71 

Mestrado 31.0% 65 

Doutorado 13.3% 28 

Total 100% 210 

Quadro 17 – Nível de escolaridade dos respondentes da pesquisa 

Fonte: Resultado da pesquisa  

Legenda: Freq. = frequência absoluta; Freq. (%) = frequência percentual. 
 

A prestação do serviço público é das mais importantes atividades de uma sociedade 

tornando a qualificação profissional uma variável que contribui positivamente no desempenho 

20,0%

33,3%

19,5%
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3,3%
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Mais de de 60 anos
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dos servidores públicos. Porém, quando os indivíduos desenvolvem suas capacidades e 

aptidões, a percepção dos mesmos sobre a realidade é alterada. Com o conhecimento, o nível 

de exigência se torna ainda maior, assim a comunicação interna deve ser capaz de saciar as 

necessidades dos servidores.  

Distribuição do cargo dos participantes do estudo. 

 

 

Função Freq. (%) Freq. 

CD 13.3% 28 

FG/FUC/FCC 25.7% 54 

Não possuo função 61.0% 128 

Total 100% 210 

Quadro 18 – Distribuição dos cargos dos respondentes da pesquisa 

Fonte: Resultado da pesquisa  

Legenda: Freq. = frequência absoluta; Freq. (%) = frequência percentual. 

 
 Com relação aos cargos, a pesquisa mostra 61% dos respondentes não possui nenhum 

tipo de cargo de chefia, 13.3% possui cargos de direção e 25.7% possui função gratificada. 

Distribuição do tempo de empresa dos participantes do estudo. 

 

 

Tempo de 
Serviço 

Freq. 
(%) 

Freq. 

Até 3 anos 41.4% 87 

De 4 a 10 anos 21.9% 46 

De 11 a 20 anos 12.9% 27 

De 21 a 30 anos 8.1% 17 

Mais de 30 anos 15.7% 33 

Total 100% 210 

Quadro 19 – Tempo de serviço dos respondentes da pesquisa 

Fonte: Resultado da pesquisa  

Legenda: Freq. = frequência absoluta; Freq. (%) = frequência percentual. 

 

Quanto ao tempo de serviço, foi diagnosticado que 41,4% dos respondentes possuem 

até 3 anos de atuação no CPII, ou seja, são indivíduos em estagio probatório, enquanto 42.9% 

CD
13,30%

FG/FU
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estão possuem de 4 a 30 anos de serviço e 15.7% tem mais de 30 anos de trabalho e estão 

próximos da aposentadoria: 

É importante ressaltar que todos respondentes são servidores efetivos, portanto, conta 

com a estabilidade empregatícia, isso garante mais autonomia nas ações e nas tomadas de 

decisão, como também, permite maior liberdade para expressar opiniões na instituição. 

 

4.2.2 - Avaliação Individual dos Canais de Comunicação da Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas - Análise das Respostas do Bloco 2 (pág. 143) 

 

De acordo com Curvello (2012), a comunicação interna organizacional exerce papel 

estratégico e aliada às políticas de administração de recursos humanos, visa aproximar e integrar 

os públicos aos princípios e objetivos da organização. 

Para tanto, é necessário um bom conhecimento da organização, seus costumes, sua 

cultura e perfil dos empregados e que se opte por canais comunicacionais que se enquadrem à 

sua realidade de forma a atingir o público-alvo adequadamente. Diante disso, foi analisada a 

opinião dos servidores quanto aos principais canais utilizados pela Gestão de Pessoas.  

 Primeiramente, os respondentes foram convidados a marcar as opções que melhor 

representassem sua opinião e caso não tivessem conhecimento ou nunca tivessem visto qualquer 

um dos canais relacionados na pesquisa foram orientados a deixar em branco. Os quadros com 

o resumo dos resultados de cada canal foram dispostos no anexo 2. 

A seguir, foi realizada a comparação dos canais de comunicação de acordo com os 

indicadores (qualidade, utilidade, nível de confiabilidade, nível de atualização, quantidade ou 

volume e objetividade da informação). 

 

4.2.2.1 - Qualidade da Informação 
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 O cuidado com a linguagem e com a qualidade da mensagem enviada é fundamental a 

fim de que o receptor se sinta satisfeito com o que está recebendo e o emissor possa ter certeza 

que a mensagem será entendida.  As ideias devem ser expostas de forma clara, com informações 

objetivas, evitando expressões de duplo sentido e especulações. 

Diante do exposto, a Intranet obteve a pontuação mais elevada considerando o quesito 

“Excelente” com 11.23%, porém se analisarmos em conjunto com o quesito “Bom”, que são 

consideradas as respostas positivas: o E-mail Marketing foi o canal com melhor índice de 

qualidade da informação com 66.67% seguido pelo Blog da Progesp que obteve 62.1% e em 

terceiro a Página da Progesp disponível no site do CPII com 60.98%. 

Se considerarmos que a qualidade está ligada mais a percepção do usuário e ao valor 

relativo de produtos e serviços que o mesmo atribui, os canais da Progesp tiveram índices muito 

baixos de insatisfação e, somente 3 deles passaram da marca dos 10% de desaprovação: 

Campanhas Internas (14.12%), Jornal Mural (13.94%) e Intranet (12.3%). 

 

Qualidade da Informação Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

Blog da Progesp 1,96% 5,23% 30,72% 55,56% 6,54% 

Email Marketing  2,26% 5,65% 25,42% 56,50% 10,17% 

Campanhas internas 4,52% 9,60% 28,81% 48,02% 9,04% 

Jornal Mural 4,92% 9,02% 31,97% 50,00% 4,10% 

Página da Progesp 2,44% 7,32% 29,27% 54,88% 6,10% 

Intranet 4,28% 8,02% 30,48% 45,99% 11,23% 

Rede Social 1,90% 6,67% 35,24% 45,71% 10,48% 

Tabela 1 – Qualidade da Informação 
Fonte: Resultado da pesquisa  

 

 

 

 

4.2.2.2 - Utilidade da Informação 
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De acordo com Oleto (2006) o valor da informação deriva do valor de outro fenômeno, 

para cuja manutenção e desenvolvimento a informação contribui. Sua utilidade também pode 

ser analisada da perspectiva de quem ou para que ela será útil.  

A informação útil deve ser pertinente para a prática das rotinas diárias, ter valor e ser 

simples de entender. Assim sendo, na visão dos respondentes os canais comunicacionais que 

possuem maior utilidade de informação são E-mail Marketing (70.05%), Intranet (71.12%) e 

Página da Progesp (67.08%). Todos os canais ficaram acima dos 59% de respostas positivas. 

Informação, útil ou não, é classificada de acordo com os interesses específicos de cada 

um ou das áreas que administram. Partindo dessa afirmação, apesar dos canais terem sido bem 

conceituados neste quesito, as Campanhas internas (11.93%), o Jornal Mural (10.75%) e a 

Intranet (8.55%) obtiveram os maiores índices de insatisfação, os demais não passaram de 8%.  

 

Utilidade da informação Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

Blog da Progesp 1,31% 3,92% 28,10% 53,59% 13,07% 

E-mail Marketing  1,69% 6,21% 22,03% 61,58% 8,47% 

Campanhas internas 1,70% 10,23% 24,43% 55,11% 8,52% 

Jornal Mural 3,31% 7,44% 28,93% 55,37% 4,96% 

Página da Progesp 1,83% 4,88% 26,22% 56,71% 10,37% 

Intranet 1,60% 6,95% 20,32% 55,08% 16,04% 

Rede Social 1,92% 5,77% 32,69% 50,96% 8,65% 

Tabela 2 – Utilidade da Informação  
Fonte: Resultado da pesquisa  

 

4.2.2.3 - Nível de confiabilidade da informação 

 

 A falta de confiabilidade nas informações fornecidas pelos veículos de comunicação 

interna gera insatisfação por parte dos funcionários. Se a instituição não for capaz de transmitir 

clareza, transparência, veracidade e precisão nas suas mensagens podem ocorrer prejuízos nas 

relações afetando diretamente os objetivos e os resultados. 
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Argenti (2014) afirma que confiança não é uma noção abstrata, ela pode influenciar 

muito o resultado da instituição. 

Os dados da tabela nos possibilitam verificar como os respondentes classificam o nível 

de confiabilidade das informações produzidas pela Progesp. Em primeiro vem a Intranet com 

79.68% de respostas positivas, seguida pelo E-mail Marketing com 78.74% e Blog da Progesp 

com 78.15%. A confiança depositada em todos os canais comunicacionais foi superior a 65% 

de respostas positivas. E aqueles que acreditam que a confiabilidade nas informações não está 

crível foram inferiores a 10% do total de respondentes. Os que tiverem o maior nível de 

insatisfação foram Jornal Mural (9.16%), Campanhas Internas (8.57%) e Rede Social (7.61%). 

 

Nível de confiabilidade da informação 
Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

Blog da Progesp 0,66% 1,99% 19,21% 52,98% 25,17% 

Email Marketing  1,72% 4,60% 14,94% 54,60% 24,14% 

Campanhas internas 1,71% 6,86% 17,71% 55,43% 18,29% 

Jornal Mural 3,33% 5,83% 25,00% 55,00% 10,83% 

Página da Progesp 1,22% 6,10% 20,12% 55,49% 17,07% 

Intranet 1,60% 3,21% 15,51% 59,89% 19,79% 

Rede Social 1,90% 5,71% 25,71% 53,33% 13,33% 

Tabela 3 – Confiabilidade da Informação 
Fonte: Resultado da pesquisa  

 

4.2.2.4 - Nível de atualização da informação 

 

A atualização da informação é um requisito que a comunicação interna não pode ignorar 

ainda mais se consideramos que a área de Gestão de Pessoas, principalmente a que atua no setor 

público, precisa estar constantemente atenta as alterações impostas nas leis, normas, decretos, 

medidas provisórias e resoluções que regem o servidor público, incorrendo em auditorias que 

cobram que as atividades procedidas por esta área estejam em conformidade com a lei. 
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Dito isto, o E-mail Marketing (64.17%), Blog da Progesp (61.58) e a Rede Social 

(58.1%) foram considerados os canais mais atualizados. E as Campanhas internas (17.05%), o 

Jornal Mural (16.67%) e a Página da Progesp (16.05%) os que tiveram o nível de atualização 

da informação mais insuficientes. 

A falta de atualização da informação impacta negativamente na qualidade da 

informação, na credibilidade. As imagens dos canais comunicacionais e da instituição ficam 

comprometidas, gerando desconfiança e insatisfação por parte dos trabalhadores. 

 

Nível de atualização da informação Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

Blog da Progesp 1,99% 4,64% 31,79% 52,32% 9,27% 

Email Marketing  1,73% 6,94% 27,17% 54,34% 9,83% 

Campanhas internas 3,41% 13,64% 31,25% 44,32% 7,39% 

Jornal Mural 4,17% 12,50% 35,00% 45,83% 2,50% 

Página da Progesp 2,47% 13,58% 34,57% 43,83% 5,56% 

Intranet 2,70% 9,19% 30,81% 44,32% 12,97% 

Rede Social 1,90% 5,71% 34,29% 47,62% 10,48% 

Tabela 4 – Atualização da Informação 
Fonte: Resultado da pesquisa  

 

4.2.2.5 - Quantidade ou volume de informação recebida 

 

A quantidade de informações recebidas diariamente, dependendo da capacidade de 

absorção do receptor, pode ser uma barreira na comunicação interna. Como nem sempre é 

possível diminuir a quantidade de informações transmitidas, o investimento em diversas 

ferramentas comunicacionais pode ajudar a comunicação interna a ter uma maior capacidade 

de coletar, processar, segmentar e compartilhar as informações que os trabalhadores necessitam 

saber. 

Assim, o nível de satisfação dos respondentes quanto a quantidade de informação 

recebida ficou abaixo dos 60% das respostas positivas, ficando a Intranet (57,69%), a Página 

da Progesp (54,72%) e o E-mail Marketing (54,55%) com os melhores índices.  
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A falta de comunicação ou a comunicação insuficiente entre os emissores e os receptores 

em uma instituição é um ponto crucial que pode prejudicar seriamente a Gestão, levando a 

perdas de produtividade, desentendimentos e comprometimento dos objetivos organizacionais. 

Dessa maneira, as Campanhas Internas (17.51%), o Jornal Mural (17.36%) e a Página da 

Progesp tiveram os maiores índices de respostas negativas, sendo considerado pelos 

respondentes com volumes insuficientes de informação. Com exceção da Intranet (9.34%), 

todos os demais canais ficaram com mais de 12% de resposta negativas. 

 

Quantidade ou volume de informação recebida Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

Blog da Progesp 1,99% 11,26% 35,76% 43,71% 7,28% 

Email Marketing  2,27% 10,23% 32,95% 47,73% 6,82% 

Campanhas internas 4,52% 12,99% 35,59% 41,81% 5,08% 

Jornal Mural 3,31% 14,05% 36,36% 43,80% 2,48% 

Página da Progesp 1,89% 13,84% 29,56% 47,80% 6,92% 

Intranet 2,75% 6,59% 32,97% 47,25% 10,44% 

Rede Social 1,90% 10,48% 33,33% 46,67% 7,62% 

Tabela 5 – Volume de Informação Recebida 
Fonte: Resultado da pesquisa  

 

4.2.2.6 - Objetividade da informação 

 

Falar com objetividade não significa falar pouco, mas sim se todas as informações 

necessárias foram passadas com sucesso, ou seja, todos os trabalhadores foram atingidos e 

compreenderam a mensagem. Segundo Polito (2007) para se comunicar com objetividade deve-

se identificar e delimitar claramente o assunto que se pretende expor e analisar bem os ouvintes.  

De acordo com Matos (2009), devemos nos comunicar da melhor forma possível, isto 

é, “com clareza, objetividade, concisão e criatividade, somos capazes de informar, motivar, 

convencer e integrar pessoas, grupos, equipes e, até mesmo, toda a empresa”. 

Tal qual mostra a tabela, o Blog da Progesp (69.93%), E-mail Marketing (69.71%) e 

Página da Progesp (65.84%) são considerados os canais com maior nível de objetividade. Em 
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contrapartida, o Jornal Mural (10.92%), as Campanhas Internas (10.17%) e a Intranet (9.19%) 

tiveram os maiores índices de reprovação quanto a esse quesito.  

 

Objetividade da informação Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

Blog da Progesp 1,31% 2,61% 26,14% 53,59% 16,34% 

Email Marketing  2,86% 4,57% 22,86% 60,00% 9,71% 

Campanhas internas 2,26% 7,91% 27,68% 54,80% 7,34% 

Jornal Mural 3,36% 7,56% 29,41% 51,26% 8,40% 

Página da Progesp 1,24% 7,45% 25,47% 56,52% 9,32% 

Intranet 2,70% 6,49% 26,49% 51,35% 12,97% 

Rede Social 1,90% 6,67% 31,43% 47,62% 12,38% 

Tabela 6 – Objetividade da Informação 
Fonte: Resultado da pesquisa  

 

4.2.3 - Avaliação sobre frequência de acesso aos canais de comunicação da Pró-Reitoria 

de Gestão de Pessoas - Análise das Respostas do Bloco 3 (pág. 144) 

 

Entre as tantas opções disponíveis no mercado, a instituição antes de definir os canais 

que serão utilizados, deve analisar quais meios são de melhor compreensão para o seu público, 

conhecer o perfil, como funciona a interpretação deles em relação à mensagem transmitida, 

quais são os objetivos da instituição ao se comunicar com ele e, dessa forma, identificar a 

eficácia da comunicação. 

A tabela 7 nos possibilita entender como o público interno está consumindo as 

informações disponibilizadas pela Gestão de Pessoas. Portanto, dos canais que foram 

investigados os que são “frequentemente ou muito frequentemente” acessados são: a Intranet 

(47.59%), a Página da Progesp (36.26%) e o E-mail Marketing (30.68%). 

Na sequência, o índice dos canais em escala que “nunca ou raramente” são acessados: 

Rede Social (68,99%), Jornal Mural (59.49%), Blog da Progesp (55.09%), E-mail Marketing 

(41.47%), Campanhas Internas (32.4%), Página da Progesp (29.67%) e Intranet (14.43%). 
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Tabela 7 – Frequência de Acesso 

Fonte: Resultado da pesquisa  

 

4.2.3.1 – Consolidação dos Resultados - canais comunicacionais: 

 

Página da Progesp 

− Tem boa aceitação, porém, as notícias são antigas e desatualizadas. 

- Difícil de ser atualizado, pois depende da Coordenadoria de 

Comunicação. 

- O site da instituição, por sua vez, tem uma alta rotatividade de 

informações e dificulta a exposição de notícias importantes que mexem 

com a vida do servidor. 

Jornal Mural 

− Veículo com boa eficácia disponível somente para público dos Campi. 

- Tem boa localização dentro da instituição. 

- É mal aproveitado como fonte de informação 

− Falta definição editorial. 

- Falta atualização 

AFIRMATIVAS Nunca  Raramente Às vezes Frequentemente 
Muito 

Frequentemente 

Blog da Progesp 
31,14% 

52 

23,95% 

40 

29,34% 

49 

10,78% 

18 

4,79% 

8 

E-mail Marketing 
17,61% 

31 

23,86% 

42 

27,84% 

49 

24,43% 

43 

6,25% 

11 

Campanhas Internas 
11,17% 

20 

21,23% 

38 

40,22% 

72 

25,14% 

45 

2,23% 

4 

Jornal Mural  
35,44% 

56 

24,05% 

38 

29,75% 

47 

10,13% 

16 

0,63% 

1 

Página da Progesp  
10,44% 

19 

19,23% 

35 

34,07% 

62 

26,92% 

49 

9,34% 

17 

Intranet  
2,67% 

5 

11,76% 

22 

37,97% 

71 

29,41% 

55 

18,18% 

34 

Rede Social  
48,10% 

76 

20,89% 

33 

18,99% 

30 

8,23% 

13 

3,80% 

6 
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Blog da Progesp 

− Veículo com ótima eficácia, construído a cerca de 1 ano é considerado 

uma fonte com alto índice de confiabilidade e objetividade. 

- Fácil acesso a informações. 

− Ainda não é conhecido por muitos servidores. 

Intranet 

− Veículo com ótima eficácia  

− Percebido apenas como banco para solicitações de serviços e geração 

de formulários e não como veículo de comunicação  

− Difícil navegação / Sérios problemas de conexão em diversos Campi 

Email Marketing 

− Veículo muito eficaz, considerado de boa qualidade  

− Confundido com outras newsletters enviadas pelas demais áreas  

− Problemas de cair no Spam dificultando o acesso ao público  

− Segmentação ruim 

Campanhas internas 

− Veículo com baixíssima eficácia  

- Não são percebidas como formas de comunicação.  

− Pouco utilizada dentro da instituição 

Rede Social 

- Bloqueado para uso dentro da instituição, ainda assim percebido como 

facilitador de informações. 

- Pouco conhecido pelo público interno necessitando de uma maior 

abrangência. 

Quadro 20 – Conclusão Canais Progesp 

 

4.2.4 - Avaliação sobre a satisfação com os aspectos relacionados com a comunicação no 

seu ambiente de trabalho - Análise das Respostas do Bloco 4 (pág. 144) 

 

A satisfação no ambiente de trabalho é fundamental para evitar a desmotivação e o 

absenteísmo. Problemas como o retrabalho, não cumprimento de prazos, conflitos 

interpessoais, fofocas e turnover (rotatividade dos profissionais) são causados pela falta ou 

insuficiência de comunicação. Uma forma de evitá-los é transmitindo as informações relevantes 

para o desempenho das funções, assim como mudanças ocorridas nos processos 

organizacionais.  

Buscou-se verificar a opinião dos respondentes da instituição sobre os aspectos 

relacionado ao nível de satisfação com os atos comunicativos. A maioria dos participantes (de 

45% a 70%) expôs que estão satisfeitos com as informações que recebem para desenvolver seu 

trabalho, com o tempo em que elas são transmitidas e com a comunicação praticada na equipe. 
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Sobre a comunicação entre os gestores e os servidores, a maioria dos participantes afirma que 

ela flui satisfatoriamente. 

No que tange ao tempo de resposta entre setores, a clareza e objetividade da 

comunicação realizada pela instituição e a facilidade de acesso as informações, a maioria dos 

respondentes se sentem insatisfeitos com índices que vão de 47.69% a 49.23% de respostas 

negativas. 

 

Alternativas 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

As informações que recebo são suficientes para 

desenvolver meu trabalho. 
6,15% 

12 
23,08% 

45 
21,54% 

42 
42,05% 

82 
7,18% 

14 

As informações são transmitidas em tempo hábil 

para conclusão das minhas tarefas. 
5,64% 

11 
29,74% 

58 
19,49% 

38 
38,97% 

76 
6,15% 

12 

A comunicação na minha equipe de trabalho flui 

adequadamente. 
3,59% 

7 
13,33% 

26 
13,33% 

26 
54,36% 

106 
15,38% 

30 

O tempo de resposta na comunicação entre 

setores é rápido. 
11,79% 

23 
35,90% 

70 
14,36% 

28 
32,82% 

64 
5,13% 

10 

A comunicação entre as chefias e os servidores 

acontece de forma clara e objetiva. 
6,15% 

12 
22,05% 

43 
16,41% 

32 
46,67% 

91 
8,72% 

17 

Os gestores, incluindo a Reitoria e as Pró-

Reitorias estão abertos a comunicação. 
7,73% 

15 
21,65% 

42 
25,26% 

49 
38,66% 

75 
6,70% 

13 

A comunicação como um todo no Colégio Pedro 

II é clara e objetiva. 
12,76% 

25 
35,71% 

70 
13,78% 

27 
36,73% 

72 
1,02% 

2 

Quando necessito de alguma informação para 

solucionar algum problema, consigo ter fácil 

acesso e solucioná-lo rapidamente. 

9,23% 

18 
40,00% 

78 
12,31% 

24 
34,36% 

67 
4,10% 

8 

Tabela 8 - Comunicação no Ambiente de Trabalho 

Fonte: Resultado da pesquisa  

 

Como podemos observar o maior valor atribuído aos contextos comunicacionais foi a 

“comunicação entre as equipes” que chegou a 54,36% de respondentes satisfeitos e 15,38% de 

muito satisfeitos. O segundo melhor item avaliado foi “Comunicação entre as chefias e os 

servidores” com 46,67% de respondentes satisfeitos e 8,72% de muito satisfeitos. 

A partir desses dados é possível verificar claramente que a comunicação interna 

organizacional é caracterizada com maior qualidade quando ocorre entre os pares, ou seja, entre 

as equipes de trabalho e também com suas chefias.  A comunicação em nível setorial já é mais 



117 

 

 

fragilizada, e a comunicação como um todo se destaca com o maior índice de “muito 

insatisfeito”. 

 

4.2.5 - Análise da gestão da comunicação interna - Análise das Respostas do Bloco 5 (pág. 

145) 

 

A comunicação acontece através da interação entre as pessoas, portando deve-se levar 

em consideração todas as variáveis que envolvem o ser humano e o contexto do qual ele 

participa. 

Em relação a comunicação interna, é importante que se investigue como os fluxos 

(descendente, ascendente e horizontal) se caracterizam, afinal são estes fluxos que determinam 

o processo comunicativo e interferem diretamente na eficácia e eficiência da comunicação 

dentro da organização. 

Assim, foi averiguado a comunicação com superiores, com os pares, ou ainda, se a 

organização incentiva um fluxo livre de informação, ideias e sugestões. 

Para a maioria dos participantes da pesquisa estes fluxos transcorrem de forma 

satisfatória. A relação com o superior hierárquico são as mais bem pontuadas, sendo liderado 

pela “comunicação de sugestões, opiniões, dúvidas ou reclamações” com 81.05% de respostas 

positivas, seguido pelo “recebimento de feedback” com 74.42% e pelas “reuniões” com 

74.21%. 

Isso revela que há uma tendência maior para o fluxo de comunicação descendente e 

ascendente (chefia e subordinado), em que é forte o propósito de informar e apoiar as atividades.  

No que concerne o fluxo descendente em relação a instituição, este não possui as 

mesmas características do exposto anterior, mas é possível afirmar que este tipo de 

comunicação acontece mais para o lado positiva do que negativo visto que o nível de 



118 

 

 

participantes satisfeitos é de 48.67% contra 34.39% de discordantes com “as oportunidades 

dadas para uma comunicação mais participativa”. Já a rede informal, 46.24% dos participantes 

acham que a instituição “tem consideração e a valoriza”. Apesar das respostas serem mais 

favoráveis do que desfavoráveis, ainda assim é necessário que este tipo de comunicação seja 

ampliado para se tornar efetivamente uma prática comum e eficiente na cultura organizacional. 

A rede informal, segundo os participantes, contribui para um bom clima interno com 

56.39%. 

 

Alternativas 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

As reuniões com o meu superior hierárquico são 

suficientes para me manter informado sobre a 

Instituição e o trabalho a desenvolver. 

5,79% 

11 

14,21% 

27 

5,79% 

11 

44,74% 

85 

29,47% 

56 

Recebo feedback com frequência do meu 

superior hierárquico. 

8,47% 

16 

12,17% 

23 

7,94% 

15 

32,80% 

62 

38,62% 

73 

Quando comunico ao meu superior as minhas 

sugestões, opiniões, dúvidas ou reclamações elas 

são bem recebidas e respondidas. 

2,11% 

4 

7,89% 

15 

8,95% 

17 

33,16% 

63 

47,89% 

91 

A Instituição leva em consideração e valoriza a 

rede informal (não passa pelos canais formais da 

instituição) que abriga manifestações 

espontâneas dos servidores. 

7,53% 

14 

17,74% 

33 

28,49% 

53 

30,65% 

57 

15,59% 

29 

A rede informal contribui para um clima interno 

favorável. 

6,38% 

12 

14,89% 

28 

22,34% 

42 

35,11% 

66 

21,28% 

40 

A Instituição propicia oportunidades para uma 

comunicação participativa, priorizando o fluxo 

de baixo para cima, ou seja, do subordinado para 

o superior hierárquico. 

16,40% 

31 

17,99% 

34 

16,93% 

32 

33,33% 

63 

15,34% 

29 

Tabela 9 – Gestão da Comunicação 

Fonte: Resultado da pesquisa  

 

4.2.6 - Análise da integração organizacional dos funcionários - Análise das Respostas do 

Bloco 6 (pág. 145) 
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 É importante conhecer a missão, visão e os valores organizacionais, porque é através 

destes princípios que a organização tem a razão da existência, a visão de si mesma e do seu 

futuro e a sua orientação e seu alicerce. 

 Como ferramenta estratégica a comunicação interna deve manter seu público informado 

dos objetivos, valores básicos e a estratégia organizacional, afinal são eles que garantem a 

concretização da missão da organização.  

 Com isso, verificou-se 84.49% dos respondentes conhecem a visão, missão e valores da 

instituição pesquisada e uma parcela inferior a 10% a desconhecem. Apesar do índice de 

respostas negativas ser baixo, há uma fragilidade no processo de transmissão dos princípios 

organizacionais pois estes são elementos norteadores da organização, indicando a necessidade 

de implementar ações que ampliem a comunicação interna para garantir a sua difusão. 

 Quanto ao planejamento estratégico 58.92% dos participantes tem conhecimento, mas 

uma parcela de 21.08% desconhece quais são os objetivos e metas propostas. 

 

Alternativas 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Tenho conhecimento da missão, da visão e dos 

valores pelos quais a organização se pauta. 
1,07% 

2 
7,49% 

14 
6,95% 

13 
38,50% 

72 
45,99% 

86 

Tenho conhecimento dos objetivos e metas do 

Planejamento Estratégico. 
8,65% 

16 
12,43% 

23 
20,00% 

37 
36,22% 

67 
22,70% 

42 

Sou parte integrante da organização. 
3,85% 

7 
6,59% 

12 
10,44% 

19 
27,47% 

50 
51,65% 

94 

Entendo que o meu trabalho contribui para a 

realização dos objetivos da organização. 
0,54% 

1 
2,15% 

4 
2,15% 

4 
19,35% 

36 
75,81% 

141 

Tenho interesse pelas informações relativas 

aos atos da Administração. 
1,08% 

2 
3,76% 

7 
9,14% 

17 
30,11% 

56 
55,91% 

104 

Tenho conhecimento sobre decisões da 

Instituição que influenciam o meu serviço. 
6,99% 

13 
11,83% 

22 
4,84% 

9 
35,48% 

66 
40,86% 

76 

Tabela 10 – Integração Organizacional 

Fonte: Resultado da pesquisa  

 
A Comunicação Interna precisa fortalecer os vínculos com funcionários, despertar o 

orgulho de pertencer e o comprometimento organizacional. Assim, a busca pela excelência deve 



120 

 

 

ser constante e os funcionários precisam ter esta percepção, e para isto cada um deve sentir a 

sua utilidade e importância na instituição.  

Com isso, foi investigado como os respondentes se sentem em relação a ser parte 

integrante da organização, o quanto seu trabalho contribui para o alcance dos objetivos, o 

quanto se interessam pelos atos administrativos e se as informações que influenciam no trabalho 

são repassadas. 

No geral, os respondentes estão satisfeitos com percentuais que variam de 73.34% a 

95.16% contra 2.69% a 18.82% de respondentes que discordaram totalmente ou parcialmente.  

 

4.6 - Resultados e Proposições 

 

4.6.1 - Resultados 

 

A pesquisa permitiu entender como a Comunicação Interna acontece, quais são seus 

pontos fortes, suas fraquezas, os fatores de influência e quais são as necessidades de mudança. 

Contudo, cada empresa possui características singulares e não há um manual pronto para ser 

seguido. Dentro de uma mesma instituição existe uma infinidade de grupos diferentes, com 

necessidades peculiares e que devem interagir de forma distinta, demandando da empresa uma 

política de comunicação aberta de forma a permitir e estimular a troca de informações entre os 

diversos níveis. 

Diante do diagnostico apresentado, foi possível verificar que, na maioria das vezes, o 

grau de qualidade da comunicação interna organizacional é satisfatório. A avaliação individual 

dos canais de comunicação da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas alcançou bons índices, porém 

todos podem ser melhorados com ações mais diretas que visem aumentar a frequência, a 

objetividade, a confiabilidade, e a satisfação dos funcionários. O primeiro passo é entender, 
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segundo Marchiori (2008), que não há um veículo de comunicação global, ou seja, que atinja 

todos os públicos de interesse, é necessário segmentar a comunicação, trabalhando com canais 

comunicacionais dirigidos a públicos específicos e mensagens apropriadas.  

Quanto a satisfação dos servidores com os aspectos relacionados a comunicação no 

ambiente de trabalho, a avaliação demostrou que o processo está muito fragilizado, há 

comprometimento no repasse, no tempo e no acesso a informações que são necessárias para a 

solução de problemas ou conclusão de tarefas, a interação entre os setores é ruim e não há muita 

facilidade de comunicação com gestores de outras áreas. Assim, a Gestão de Pessoas pode criar 

e viabilizar uma rede de comunicação interna no qual os gestores e possíveis agentes de 

comunicação sejam envolvidos, e pode criar também uma cultura de colaboração e de 

compartilhamento de informações em todos os níveis.  

 No que concerne a análise da gestão da comunicação interna, a comunicação por parte 

dos subordinados de sugestões, opiniões, dúvidas ou reclamações aos superiores diretos são 

bem vistas e bem recebidas quase tanto quanto a troca de informações através de feedback e 

reuniões, porém quando se trata dos dirigentes da instituição estes devem incentivar mais a 

comunicação participativa e a rede informal pois, na maioria das vezes, é a forma pela qual o 

público interno se manifesta. . Segundo Kunsch (2003) a rede informal deve ser canalizada para 

o lado construtivo, ajudando as instituições na busca de respostas mais rápidas para os 

problemas ambientais e facilitando o convívio e a gestão das pessoas com o propósito de gerar 

uma administração participativa. 

 Em relação a análise da integração organizacional, a grande maioria dos funcionários 

tem plena consciência do quanto o trabalho exercido por eles contribui para o alcance dos 

objetivos da organização, se sentem membros da instituição, conhecem a missão, visão e 

valores organizacionais, decisões que interferem na execução do trabalho e se interessam pelos 

atos administrativos. Porém, uma pequena parcela desconhece os elementos que conduzem a 
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instituição e, uma parcela maior, o Planejamento Estratégico. Este tipo de falha na comunicação 

destes valores deve ser corrigido, pois como os servidores irão contribuir para o sucesso 

organizacional se eles não sabem no que ela está pautada. 

Nas perguntas abertas, os respondentes relacionaram os aspectos positivos da 

comunicação interna da Progesp. De acordo com os mesmos, ela funciona de forma clara, 

objetiva, transparente, confiável, rápida, acessível, possui boa apresentação, linguagem e leveza 

podendo ser considerada de ótima qualidade. O atendimento também é célere, cordial, 

cuidadoso, as dúvidas são bem esclarecidas, sempre há retorno nos questionamentos e 

facilidade na resolução dos problemas. Os profissionais são competentes, disponíveis para o 

diálogo, proativos, atenciosos, receptivos, as chefias são acessíveis e abertos a comunicação e 

os elogios também foram estendidos aos servidores lotados nos setores de gestão de pessoas 

nos Campi. Quanto aos canais de comunicação, estes são bem variados, com informações 

diversificadas, estimulam a busca de mais informações e interação entre as seções, o uso da 

internet facilitou a divulgação e o acesso as informações, a comunicação via e-mail é objetiva 

e relevante e um ponto muito positivo é o blog considerado atualizado. 

Quanto aos aspectos negativos, os participantes consideraram que algumas informações 

são soltas e demoram a chegar nos Campi ou até mesmo nem chega, nem sempre há clareza, 

falta de atualização como prazos e datas de cursos, periodicidade, assertividade, algumas 

respostas demoram. Quanto aos canais de comunicação, estes não possuem mecanismos para 

os deficientes visuais, no mural algumas ações poderiam ser divulgadas principalmente o que 

acontece em outros setores para melhorar a interação, e-mails não são respondidos.  

Alguns servidores não entenderam a pergunta sobre os aspectos negativos, isso fica 

claro porque muitas respostas foram com relação a andamento de processos, horário de 

funcionamento, problemas com telefone, intranet, internet. Aqui se percebe muitos ruídos que 

vão desde comunicação entre os próprios Campi e até as Pró-reitorias. 
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Porém, ao mencionarem os aspectos negativos da comunicação, três itens surgiram de 

forma unânime e são considerados problemas que geram comportamentos desfavoráveis: 

Falta de Transparência: Por mais que a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas tenha 

procurado variar os canais o fato das mensagens não chegarem a todos os servidores faz parecer 

que existe uma falta de transparência. Como exemplo, a resposta de um servidor: “Falta de 

transparência, excesso de burocracia, demora e marasmo na execução prática das tarefas, 

difícil.”  

Falta de Clareza - Há mensagens divulgadas parcialmente, respostas dúbias, falta 

abrangência nos assuntos e adequação de conteúdo para cada tipo de público interno. Como 

exemplo, as respostas de servidores:  “Nem sempre há clareza nas informações; caminhos 

burocráticos muito longos”, “Unilateral, desatualizada, e em alguns casos, confusa, 

inadequada”. 

Falta de Agilidade - A informação custa chegar em outros campi ou chega atrasada, 

dificuldade na execução de tarefas por falta da informação no tempo hábil. Isso impactava 

diretamente a credibilidade e o clima da instituição. Como exemplo, a resposta de um servidor: 

“Demandas são estabelecidas sem organização e com pouco tempo para execução, falta 

informação antecipada referente às demandas. Nós somos os últimos a saber, fazendo a 

confiança dos demais colegas diminuir.” 

Adiante, é apresentada uma proposta de melhoria para o sistema de comunicação interno 

da instituição, construído a partir dos levantamentos bibliográficos que foram apresentados no 

capítulo 2 deste trabalho. 

 

4.6.2 - Plano de Ação 

 

Foram definidos cinco grupos de ações estratégicas para o alcance dos objetivos. 

 



124 

 

 

PLANO DE AÇÃO – MELHORIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA 

Definição 
Apresentar ações que busquem alinhar e integrar as atividades de comunicação aos processos de planejamento e gestão estratégica 

a fim de contribuir para realizar a missão da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. 

Local (Onde) Colégio Pedro II Setor Responsável (Quem) Gestão de Pessoas 

Quando Até 31/12/2017 Quanto: solicitar orçamento ao setor de finanças 

Objetivos 

(Por que) 

Ampliar a qualidade dos processos de comunicação transmitindo com clareza e agilidade as informações necessárias a todos os 

níveis organizacionais. Isto favorece a integração, melhorando os índices de satisfação dos servidores com relação à Comunicação 

Interna e o comprometimento dos gestores e servidores. Com vistas a minimizar resistência e aumentando o entendimento e a 

construção da visão de futuro da organização. 

Ações (O que) Etapas (Como) Diretriz 

Mudança da 

Cultura 

Organizacional 

em relação à 

Comunicação 

Sensibilizar Reitoria, 

Pró-reitorias e 

Diretorias. 

Apresentar resultados da pesquisa e ministrar palestra com um consultor sobre a importância da 

comunicação para tomada de decisões estratégicas e da necessidade de se ter um bom clima 

organizacional.  

Sensibilizar lideranças 

Sensibilizar todas as chefias sobre a importância da Comunicação Interna no CPII e o papel do líder 

nesse processo para que elas possam assumir a responsabilidade de promover a comunicação com 

suas equipes de forma estratégica 

Sensibilizar Equipe que 

trabalha com 

Comunicação Interna 

1. Treinamento e consultoria sobre o posicionamento do setor em relação às demandas diárias.  

2. Preparação do grupo que deve monitorar e possibilitar a divulgação das informações no tempo 

adequado.  

3. O grupo deve ser visto como referencial para a disseminação de informações entre setores, 

pluralizando as informações através dos canais comunicacionais definidos pela gestão de pessoas 

como estratégicos. 

Formação de 

Novos Processos 

Agrupar público interno 

por categoria 

Os servidores podem ser divididos em seis grupos de categorias diferentes, de acordo com a 

necessidade e tipo de informação. Isso facilitará a comunicação e a adequação de veículos para cada 

segmento. 
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(detalhado no quadro 

21) 

Agrupar mensagens por 

tipo 

(detalhado no quadro 

22) 

As mensagens devem ser classificadas de acordo com o tipo de informação para serem destinadas 

corretamente a cada público com indicação da importância do conteúdo. 

Construir e Consolidar a 

Política de Comunicação 

Interna 

Uma política de comunicação facilita a orientação e integração das ações de comunicação interna. 

Alguns itens que devem ser abordados: 

a) Os objetivos da Comunicação Interna na instituição; 

b) Os valores; 

c) As diretrizes; 

d) As responsabilidades; 

e) Os processos da área e seus veículos 

f) Estar de acordo com o código de Ética do serviço público 

g) Estrutura da área de Comunicação  

Uma versão resumida poder ser distribuída a todos os líderes, para nortear sua interação com o novo 

processo. 

Ações de 

acompanhamento 

Elaborar processo de avaliação e monitoramento contínuo da comunicação, criando indicadores de 

qualidade e satisfação dos servidores, favorecendo o acompanhamento da evolução dos índices e 

facilitando a identificação de falhas e ruídos. Assim, é possível diagnosticar constantemente os 

efeitos das ações de comunicação propostas, proporcionando mudanças e inovações de acordo com 

a necessidade aferida. 

Adaptação da 

Organização a 

Nova 

Comunicação 

Interna 

Qualificar a equipe de 

Comunicação Interna 

Propor e viabilizar a realização de cursos de aprimoramento e treinamento da equipe. Os cursos 

podem abordar temas como: teorias e processos da comunicação, planejamento e estratégia, novos 

veículos e formatos digitais de comunicação, web design, entre outros. Os cursos deverão ser 

ofertados periodicamente a fim de manter o constante aperfeiçoamento dos servidores da área. 

Selecionar estagiário na 

área de comunicação 

Solicitar a área responsável a contratação de estagiários para atuar em turnos diferentes com a 

finalidade de apoiar a equipe de comunicação. 
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Formar Rede de Agentes 

Comunicadores 

1. Criar rede de comunicação com a participação de gestores e agentes multiplicadores de diversas 

áreas a fim de colaborar com a equipe de comunicação interna na disseminação de informações. 

2. Estabelecer programas de sensibilização e capacitação desses agentes multiplicadores da 

comunicação por meio da realização de workshop. 

3. Sistematizar rotinas de comunicação com os agentes multiplicadores e promover a atuação deles 

como facilitadores de contato com os diversos setores propiciando a interação com os Campi. 

Instrumentos da 

Comunicação 

Veículos que podem ser 

reformulados 

Para todos os veículos investigados foram feitas propostas de melhoria e estão detalhados no quadro 

23 

Sugestões de novos 

veículos e ferramentas 

Estas ferramentas estão detalhadas no quadro 24 e tem a finalidade de melhorar a gestão da 

comunicação. 

Ações de 

informação, 

alinhamento e 

relacionamento. 

Ações adicionais para 

melhorar a integração 

- Divulgação especial de conteúdo específico e periódico para disseminar ações relacionadas ao 

Planejamento Estratégico e questões relevantes da gestão institucional. 

- Divulgação de servidores que estejam envolvidos em programas, iniciativas e projetos 

institucionais que resultam em boas práticas para o público interno. 

- Elaboração de programa de integração institucional, voltado para divulgar a missão, visão e valores 

organizacionais assim como os objetivos e metas do Planejamento Estratégico. 

- Fazer apresentações de resumo de temas e conteúdos oriundos de eventos diversos (reuniões, 

treinamentos, seminários, fóruns, testes em campo e outros) sempre que necessário. 

- Colocar caixas de sugestões e pesquisa de satisfação em todos os Campi no setor de gestão de 

pessoas, assim como a que existe na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e que não alcança todos os 

servidores. Isso facilitará aos servidores exporem suas opiniões, se manifestarem em relação a gestão 

de pessoas e participarem na qualificação de processos. 
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Quadro 21 – Agrupamento do público interno 

Classificação Abrangência 

Público A 

Liderança 

Reitor(a), Pró-Reitor (a) Gestão de Pessoas, Pró-Reitor (a) Ensino, Pró-

Reitor (a) de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Pró-Reitor 

(a) de Administração e Pró-Reitor (a) Pós Graduação, Pesquisa, Extensão 

e Cultura, Diretores Gerais, Diretores Administrativos e Diretores 

Pedagógicos. 

Público B 

Liderança 
Diretores vinculados a Reitoria e Pró-Reitorias 

Público C 

Liderança 
Chefes Setoriais, Chefes de Departamento e Coordenadores. 

Público D 

Efetivo 
Servidores efetivos (docentes e administrativos) 

Público E 

Terceiros 
Docentes Contratados 

Público F 

Inativos 
Servidores Aposentados e Beneficiários de Pensão 

 

 

Quadro 22 – Agrupamento das mensagens por tipo 

Estratégica/Gerencial 

Relacionada ao impacto que causa na instituição:  

- Informação ligada ao futuro da instituição, capaz de gerar uma nova 

análise, apoiar o processo de tomada de decisão, planejar as 

estratégias de ação de médio e longo prazos. 

Institucional 

De cunho institucional, reforça a imagem da organização:  

Informação relacionada a atuação da instituição, seus objetivos e 

metas. 

Operacional 

Diretamente ligada as atividades e ao cotidiano da instituição:  

Informação que possibilitam aos servidores executarem suas 

atividades e tarefas. 

Gestão de Pessoas 

Originária das áreas de Desenvolvimento, Benefícios e Carreira:  

Informação relativas as atividades da administração de pessoal, saúde 

e segurança do trabalho e capacitação e desenvolvimento de pessoas. 

Geral 

Informações e entretenimento, contribui com a melhora do clima 

organizacional:  

Datas comemorativas, eventos, dicas de saúde e qualidade de vida, 

entretenimento, informações utilidade pública, etc. 

 

 

Quadro 23 – Ações para melhoria dos canais 

Blog da Progesp Ações 

Canal para melhorar a 

comunicação e a 

interatividade com o 

público interno. Possui 

manuais, agenda cultural, 

informações sobre 

concursos, mapeamento de 

competências, etc. 

- Intensificar sua divulgação para os servidores por e-mail 

marketing, jornal mural, página da Progesp, rede social da Progesp; 

- Incluir um quizz para envolver os servidores e promover 

interatividade com a ferramenta; 

- Inserir um link com as publicações mais procuradas; 

- Inserir um link para curtir a rede social para aumentar o número de 

seus seguidores; 

- Adaptar a ferramenta para os deficientes visuais; 
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- Definir periodicidade de novas postagens podendo semanal. 

Jornal Mural Ações 

Quadro para afixar 

informações diversas de 

interesse dos servidores 

abrangendo eventos, 

projetos, programas, 

relação de aniversariantes 

da unidade e informações 

institucionais. 

- Fazer levantamento das localizações onde os quadros se 

encontram e verificar as condições dos mesmos; 

- Definir layout padrão para os quadros de avisos; 

- Precisa ser bem visual, com textos curtos e objetivos; 

- Definir periodicidade de atualização das informações que pode ser 

quinzenal para não ficar enjoativo. 

E-mail Marketing Ações 

Canal de comunicação 

rápido para divulgar as 

ações da Progesp 

- Adquirir/Utilizar software de envio; 

- Fazer acompanhamento de erro de envio para corrigir o endereço; 

- Utilizar títulos atrativos; 

- Inserir um link para curtir a rede social para aumentar o número de 

seus seguidores; 

- Periodicidade desta ferramenta deve ser conforme a necessidade. 

Intranet Ações 

Rede interna que integra 

alguns sistemas internos 

como Requerimento 

Online, e-mails e malote, 

serviços e alguns informes 

da reitoria. 

- Reformular layout para otimizar as informações e melhorar sua 

interface; 

- Implementar o envio de formulários com solicitações online; 

- Organizar as informações e estabelecer uma prioridade entre elas; 

- Utilizar a intranet para divulgar treinamentos, cursos, seminários e 

eventos; 

- Utilizar a técnica de gamificação (estratégia que une mecânica e 

dinâmica de jogos em situações corporativas para motivar as 

pessoas a aprenderem e a resolverem problemas) para fazer a gestão 

do conhecimento. 

 

Rede Social Ações 

Ferramenta estratégica 

para auxiliar na divulgação 

de informações e promover 

um ambiente amigável e 

interativo alinhado aos 

objetivos da Gestão de 

Pessoas. 

- Intensificar sua divulgação para os servidores no Jornal Mural, no 

e-mail marketing e no blog; 

- Verificar a possibilidade de criar uma plataforma que possa ser 

utilizado dentro do ambiente interno. 

Campanhas Internas Ações 

Canal utilizado para 

envolver, conscientizar e 

engajar os servidores em 

novos processos. 

- Ampliar o leque de temas abordados que hoje se resume a 

campanha de vacinação, outubro rosa e novembro azul. Pode-se 

criar campanhas de integração interdepartamental, aperfeiçoamento 

profissional, prevenção de acidentes e de estímulo à criatividade; 

- Criar campanha principalmente sobre o dia do servidor; 

- Definir calendário dos eventos e custos; 

- Resgatar o envio de cartões de aniversário e de agradecimento aos 

aposentados; 

- Intensificar sua divulgação para os servidores. 

Página da Progesp Ações 

Hospedada no site do CPII, 

pode ser visualizada pelo 

público interno e externo. 

- A página necessita de atualizações urgente, tem links que não 

funcionam e outros que não levam a conteúdos pertinentes a 

instituição, informações de cursos, informes e eventos são antigas, 

entre outros problemas encontrados. 
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Quadro 24 – Sugestões de novos veículos e ferramentas 

 

Fórum de agentes 

comunicacionais 
Ações 

Facilitar disseminação de 

informações, troca de 

experiências e esclarecer 

dúvidas entre os agentes 

multiplicadores 

- Treinar os agentes para desempenhar esse papel; 

- Definir melhor ferramenta/software a ser utilizado; 

- Hospedar na Intranet; 

- Definir um mediador. 

 

Mensagens Instantâneas Ações 

Possibilitar a realização de 

breves contatos entre as 

diversas áreas da 

Instituição.  

 

- Verificar qual seria o software mais indicado. Existem opções 

gratuitas como o Pandion; 

- Indica-se o uso para os servidores administrativos; 

- Habilitar de acordo com a rede de relacionamentos; 

- Recomenda-se que a ferramenta seja mantida em aberta durante a 

jornada de trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Esta dissertação teve como objetivo principal identificar as principais dificuldades e 

possíveis ações de melhoria inerentes a comunicação interna praticada em uma autarquia 

pública federal com ênfase na Gestão de Pessoas, através da realização de um estudo de caso. 

Buscou-se também verificar quais canais de comunicação interna eram mais utilizados na 

instituição, como é a percepção da qualidade desses canais, quais seriam mais aplicáveis para 

a instituição considerando suas características e quais ações poderiam contribuir para a melhoria 

dos processos comunicacionais. 

Tanto o objetivo principal quanto os objetivos específicos foram alcançados por meio do 

levantamento teórico, das análises da pesquisa e da elaboração de uma proposta de melhoria 

para a comunicação interna. As questões do estudo também foram respondidas através do 

instrumento de pesquisa e do plano de ação. 

Ao longo desse estudo foi possível afirmar que a comunicação organizacional, e mais 

ainda a comunicação interna, é imprescindível como ferramenta estratégica de gestão. Afinal, 

ela fomenta o fluxo de informações, promove a integração dos públicos, contribui para o 

alcance dos objetivos e reforça a imagem da instituição. 

A instituição deve se esforçar para estabelecer canais que possibilitem uma comunicação 

mais rápida e transparente, favorecendo os relacionamentos, principalmente os da direção com 

os diversos públicos internos. Ela deve impulsionar a comunicação horizontal entre o público 

interno, como também a comunicação ascendente, aquela que flui da base para o topo, e não se 

limitar apenas ao que a direção tem a dizer, ou seja, a comunicação descendente.  
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Como a instituição pesquisada é uma autarquia federal, foram abordados temas e 

conceitos referentes ao desenvolvimento da administração pública no Brasil, a importância da 

comunicação na gestão pública, a comunicação organizacional alinhada a gestão de pessoas, 

comunicação organizacional e suas dimensões e comunicação interna salientando seus 

conceitos, objetivos, formas, ferramentas e falhas. Isso norteou a construção de uma análise 

diagnóstica, exploratória e descritiva, sobre a comunicação interna praticada em uma Instituição 

de Ensino Público que é uma das mais tradicionais no País.  

A pesquisa comprovou que a comunicação interna deve ser aprimorada diariamente, e 

para isto a instituição precisa desenvolver um sistema de indicadores para mensurar a qualidade 

da comunicação e a realizar avaliações periódicas facilitando assim as devidas correções e o 

acompanhamento do clima organizacional.  

Os processos de comunicação interna e externa devem ser inseridos no contexto de 

estratégia da instituição, em sua missão, visão e valores. É fundamental saber quais canais de 

comunicação utilizar para atingir aos vários segmentos de públicos a fim de se comunicar com 

eficiência tanto interna como externamente. Todo esse empenho tem por objetivo aumentar nos 

funcionários o seu comprometimento com suas atividades diárias e o sentimento de pertencer a 

instituição que irão refletir diretamente na relação com o público externo. 

Este estudo se propôs a verificar o grau de qualidade da comunicação interna 

organizacional com o foco na Gestão de Pessoas. O diagnóstico permitiu o levantamento de 

dados que possibilitaram o questionamento dos procedimentos comunicacionais adotados para 

manter o público informado, além de análises e proposição que visam aumentar a satisfação 

dos servidores, fortalecer o comprometimento dos gestores com a comunicação e contribuir 

para um melhor entendimento dos elementos condutores da organização. Um bom plano de 

comunicação deve conter ações que atendam às demandas de uma forma geral como também 

às específicas, com a definição do público-alvo e conteúdos segmentados, linguagem e temas 
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adequados que serão muito mais eficazes, além de reprimir interferências e falhas, facilitando 

e direcionando as atividades, de forma otimizada, de acordo com as necessidades da instituição. 

Para implantar as ações propostas será necessário criar um clima favorável na 

instituição, a fim de minimizar as possíveis resistências e conquistar a atenção dos servidores 

para as mudanças, como também atrair colaboradores que ajudem na divulgação das 

informações e cooperem para que a comunicação tenha seu papel reconhecido por todos.  

Assim, as considerações finais apontam que a comunicação ainda não é considerada 

como uma ferramenta de gestão nessa instituição, necessitando da elaboração de um Plano de 

Comunicação Interna que oriente os atos comunicativos de forma estratégica, ampliando seu 

papel e sua função para conquistar um espaço gerencial.  

Dessa forma, propõem-se aos gestores repensar a comunicação interna a partir de uma 

dimensão estratégica, investindo efetivamente no desenvolvimento de ferramentas, analisando 

periodicamente e diagnosticando sua eficiência na prática. É importante também que se 

determine um sistema de diálogo e de participação, estabelecendo e mantendo relacionamentos 

produtivos entre a instituição e seus diversos tipos de públicos, dos quais depende tanto o 

sucesso quanto o fracasso de qualquer organização. 

Por fim, é importante ressaltar que o tema sobre comunicação interna é muito vasto e 

ainda há muito que ser investigado. Espera-se que as informações trazidas possam colaborar de 

alguma forma com a gestão da comunicação nas organizações, especialmente no que tange a 

comunicação interna, contribuindo para um maior reconhecimento e valorização das pessoas e 

humanização das relações interpessoais. Espera-se também que este estudo sirva para fomentar 

novas pesquisas nessa área e contribua para as organizações propiciarem condições da 

comunicação interna prevalecer de forma estratégica. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
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Uma contribuição acadêmica que pode ser realizada a partir desse estudo é o 

desenvolvimento de pesquisa sobre a comunicação interna incluindo os servidores aposentados, 

os beneficiários de pensão e os professores contratados, pois estes também constituem o público 

interno da instituição. Também podem ser desenvolvidos estudos em outras instituições 

públicas de forma a comparar as diferenças existentes entre a comunicação interna nas 

organizações públicas brasileiras. Outro modo, é comparar com as empresas privadas 

analisando as diferenças e as semelhanças. 

Outra oportunidade é que a pesquisa seja realizada aprofundando as questões 

relacionadas a cultura organizacional com as peculiaridades apresentadas aqui e que também 

seriam de grande relevância. 
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APÊNDICE 1 

QUESTIONÁRIO 

 

Prezado (a) colega servidor (a) 

 

Este questionário é parte de uma pesquisa do Programa de Mestrado de Sistema de 

Gestão da Universidade Federal Fluminense sobre a Comunicação Interna da Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas do Colégio Pedro II. Esperamos contar com a sua colaboração realizando o 

preenchimento voluntário do questionário. As informações serão utilizadas para fins 

acadêmicos e tem a possibilidade de ser aplicada no Colégio.  

Em caso de dúvidas, utilize o meu e-mail:  
 

 

Desde já agradecemos a sua participação 

Carla Cunha da Rosa 

Mestranda UFF 

 

Questionário I – Perfis dos Respondentes 

 
 

1. Sexo 

( )Feminino    

( ) Masculino  

 2. Cargo  

( ) Técnico Administrativo 

( ) Docente 

 

2. Faixa etária  

( ) Até 30 anos  

( ) De 31 até 40 anos  

( ) De 41 até 50 anos  

( ) De 51 até 60 anos  

( ) Mais de 60 anos 

 

  

3. Nível de escolaridade  
( ) Fundamental / Médio  

( ) Graduação  

( ) Especialização  

( ) Mestrado  

( ) Doutorado  

 

5. Função : 

( ) CD 

( ) FG/FUC/FCC 

( ) Sem função 

 

  

6. Faixa de tempo de serviço  

( ) Até 3anos  

( ) 4 a 10anos  

( ) 11 a 20anos   

( ) 21 a 30anos  

( ) Mais de 30 anos  
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Questionário II - Avaliação individual dos canais de comunicação da Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas - PROGESP 
 

Com relação aos meios de comunicação disponíveis na PROGESP, favor marcar as opções que melhor 

representam sua opinião. Caso desconheça ou nunca tenha visto qualquer um dos canais relacionados 

abaixo, favor deixar em branco. 

 

1- Blog da Progesp Péssimo Ruim Razoável Bom Excelente 

1- Qualidade da informação      

2- Utilidade da informação      

3- Nível de confiabilidade da informação      

4- Nível de atualização da informação      

5- Quantidade ou volume de informação recebida      

6- Objetividade da informação      
      

2- Email Marketing Péssimo Ruim Razoável Bom Excelente 

1- Qualidade da informação      

2- Utilidade da informação      

3- Nível de confiabilidade da informação      

4- Nível de atualização da informação      

5- Quantidade ou volume de informação recebida      

6- Objetividade da informação      
      

3 – Campanhas Internas Péssimo Ruim Razoável Bom Excelente 

1- Qualidade da informação      

2- Utilidade da informação      

3- Nível de confiabilidade da informação      

4- Nível de atualização da informação      

5- Quantidade ou volume de informação recebida      

6- Objetividade da informação       
      

4 – Jornal Mural da Progesp Péssimo Ruim Razoável Bom Excelente 

1- Qualidade da informação      

2- Utilidade da informação      

3- Nível de confiabilidade da informação      

4- Nível de atualização da informação      

5- Quantidade ou volume de informação recebida       

6- Objetividade da informação      
      

5 – Página da Progesp no site do CPII Péssimo Ruim Razoável Bom Excelente 

1- Qualidade da informação      

2- Utilidade da informação      

3- Nível de confiabilidade da informação      

4- Nível de atualização da informação      

5- Quantidade ou volume de informação recebida       

6- Objetividade da informação       
      

6 – Intranet (Requerimento Online, 

Frequência Online e Férias Online)  
Péssimo Ruim Razoável Bom Excelente 

1- Qualidade da informação       

2- Utilidade da informação       

3- Nível de confiabilidade da informação       

4- Nível de atualização da informação       

5- Quantidade ou volume de informação recebida       

6- Objetividade da informação       
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8 – Rede Social da Progesp Péssimo Ruim Razoável Bom Excelente 

1- Qualidade da informação       

2- Utilidade da informação       

3- Nível de confiabilidade da informação       

4- Nível de atualização da informação       

5- Quantidade ou volume de informação recebida       

6- Objetividade da informação       

 

 

Questionário III - Avaliação sobre frequência de acesso (de uso) dos canais de comunicação da 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP 

. 

Com relação à frequência que você utiliza os principais canais de comunicacionais da PROGESP, favor 

marcar nas opções que melhor representam a sua opinião. Caso desconheça ou nunca tenha visto 

qualquer um dos canais relacionados abaixo, favor deixar em branco. 

 

Afirmativas Nunca Raramente Às vezes 
Frequente

mente 

Muito 

Frequente

mente 

1- Blog da Progesp      

2- Email Marketing      

3 – Campanhas Internas      

4 – Jornal Mural da  Progesp      

5 – Site da Progesp      

6 – Intranet (Requerimento Online, 

Frequência Online e Férias Online) 

     

7 – Rede Social da Progesp      

 

 

Questionário IV - Avaliação sobre a satisfação com os aspectos relacionados com a comunicação 

no seu ambiente de trabalho. 

 

Com relação a satisfação da comunicação existente na Instituição, favor marcar as opções que melhor 

representam a sua opinião.  
 

Alternativas 

Muito 

insatis

feito 

Insatis

feito 

Indife

rente 

Satisfei

to 

Muito 

Satisfei

to 

1- As informações que recebo são suficientes para 

desenvolver meu trabalho. 

     

2- As informações são transmitidas em tempo hábil 

para conclusão das minhas tarefas. 

     

3- A comunicação na minha equipe de trabalho flui 

adequadamente. 

     

4- O tempo de resposta na comunicação entre 

Setores é rápido. 

     

5- A comunicação entre as chefias e os servidores 

acontece de forma clara e objetiva 

     

6- No geral, os gestores de outros Campi, incluindo 

a Reitoria e as Pró-Reitorias, estão sempre abertos a 

comunicação  

     

7- A comunicação como um todo no Colégio Pedro 

II é clara e objetiva. 
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8- Quando necessito de alguma informação para 

solucionar algum problema, consigo ter fácil acesso 

e solucioná-lo rapidamente. 

     

 

Questionário V - Análise da gestão da comunicação interna 

 

Com relação à gestão da comunicação interna, favor marcar as opções que melhor representam a sua 

opinião. 

 

Afirmativas 
Discordo 

Total 

mente 

Discordo 

parcial 

mente 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

parcial 

mente 

Concordo 

Total 

mente 

1- As reuniões com o meu superior hierárquico 

são suficientes para me manter informado 

sobre a Instituição e o trabalho a desenvolver: 

     

2- Recebo feedback com frequência do meu 

superior hierárquico. 

     

3- Quando comunico ao meu superior as 

minhas sugestões, opiniões, dúvidas ou 

reclamações elas são bem recebidas e 

respondidas. 

     

4- A Instituição leva em consideração e 

valoriza a rede informal (não passa pelos 

canais formais da instituição) que abriga 

manifestações espontâneas dos servidores. 

     

5- A rede informal contribui para um clima 

interno favorável. 

     

6- A Instituição propicia oportunidades para 

uma comunicação participativa, priorizando o 

fluxo de baixo para cima, ou seja, do 

subordinado para o superior hierárquico.  

     

 

 

Questionário VI - Análise da integração organizacional dos funcionários 

 

Com relação a sua integração e dos conhecimentos organizacionais, favor marcar um X nas opções que 

melhor representem a sua opinião. Sendo 1 Discordo Totalmente 9 Concordo Totalmente. Favor 

marcar valores intermediários para níveis médios de frequência de utilização. 

 

Afirmativas 
Discordo 

Total 

mente 

Discordo 

parcial 

mente 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

parcial 

mente 

Concordo 

Total 

mente 

1- Tenho conhecimento da missão, da visão e 

dos valores pelos quais a organização se pauta. 

     

2- Tenho conhecimento dos objetivos e metas 

do Planejamento Estratégico. 

     

3- Sou parte integrante da organização.      

4- Entendo que o meu trabalho contribui para a 

realização dos objetivos da organização. 

     

5- Tenho interesse pelas informações relativas 

aos atos da Administração 

     

6- Tenho conhecimento sobre decisões da 

Instituição que influenciam o meu serviço 
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Questões abertas: 

 

As questões abaixo foram selecionadas para que você possa dar sua opinião e suas sugestões livremente. 

 

1- Relacione os aspectos positivos na comunicação da PROGESP: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2- Relacione os aspectos negativos na comunicação da PROGESP: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3- O que mais me motiva hoje Colégio Pedro II é: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4- Em minha opinião, os fatores mais importantes atualmente para manter o nível da satisfação em 

patamares elevados são: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5- As atitudes que visam melhorar minha satisfação pessoal na Instituição e na função que exerço são: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6- Minhas contribuições para a construção de um bom clima organizacional são: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7 – Crítica e/ou sugestão: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 

 

RESULTADOS DE CADA CANAL DO BLOCO 2 

 

Blog da Progesp Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

Qualidade da informação 
1,96% 

3 
5,23% 

8 
30,72% 

47 
55,56% 

85 
6,54% 

10 

Utilidade da informação 
1,31% 

2 
3,92% 

6 
28,10% 

43 
53,59% 

82 
13,07% 

20 

Nível de confiabilidade da informação 
0,66% 

1 
1,99% 

3 
19,21% 

29 
52,98% 

80 
25,17% 

38 

Nível de atualização da informação 
1,99% 

3 
4,64% 

7 
31,79% 

48 
52,32% 

79 
9,27% 

14 

Quantidade ou volume de informação recebida 
1,99% 

3 
11,26% 

17 
35,76% 

54 
43,71% 

66 
7,28% 

11 

Objetividade da informação 
1,31% 

2 
2,61% 

4 
26,14% 

40 
53,59% 

82 
16,34% 

25 

Perguntas Respondidas – 153 / 210 = 79% dos respondentes que responderam a esse bloco  

 

Email Marketing Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

Qualidade da informação 
2,26% 

4 
5,65% 

10 
25,42% 

45 
56,50% 

100 
10,17% 

18 

Utilidade da informação 
1,69% 

3 
6,21% 

11 
22,03% 

39 
61,58% 

109 
8,47% 

15 

Nível de confiabilidade da informação 
1,72% 

3 
4,60% 

8 
14,94% 

26 
54,60% 

95 
24,14% 

42 

Nível de atualização da informação 
1,73% 

3 
6,94% 

12 
27,17% 

47 
54,34% 

94 
9,83% 

17 

Quantidade ou volume de informação recebida 
2,27% 

4 
10,23% 

18 
32,95% 

58 
47,73% 

84 
6,82% 

12 

Objetividade da informação 
2,86% 

5 
4,57% 

8 
22,86% 

40 
60,00% 

105 
9,71% 

17 

Perguntas Respondidas – 178 / 210 = 87% dos respondentes que responderam a esse bloco 

 

Campanhas Internas Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

Qualidade da informação 
4,52% 

8 
9,60% 

17 
28,81% 

51 
48,02% 

85 
9,04% 

16 

Utilidade da informação 
1,70% 

3 
10,23% 

18 
24,43% 

43 
55,11% 

97 
8,52% 

15 

Nível de confiabilidade da informação 
1,71% 

3 
6,86% 

12 
17,71% 

31 
55,43% 

97 
18,29% 

32 

Nível de atualização da informação 
3,41% 

6 
13,64% 

24 
31,25% 

55 
44,32% 

78 
7,39% 

13 

Quantidade ou volume de informação recebida 
4,52% 

8 
12,99% 

23 
35,59% 

63 
41,81% 

74 
5,08% 

9 

Objetividade da informação 
2,26% 

4 
7,91% 

14 
27,68% 

49 
54,80% 

97 
7,34% 

13 

Perguntas Respondidas – 177 / 210 = 86% dos respondentes que responderam a esse bloco 
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Jornal Mural da Progesp Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

Qualidade da informação 
4,92% 

6 
9,02% 

11 
31,97% 

39 
50,00% 

61 
4,10% 

5 

Utilidade da informação 
3,31% 

4 
7,44% 

9 
28,93% 

35 
55,37% 

67 
4,96% 

6 

Nível de confiabilidade da informação 
3,33% 

4 
5,83% 

7 
25,00% 

30 
55,00% 

66 
10,83% 

13 

Nível de atualização da informação 
4,17% 

5 
12,50% 

15 
35,00% 

42 
45,83% 

55 
2,50% 

3 

Quantidade ou volume de informação recebida 
3,31% 

4 
14,05% 

17 
36,36% 

44 
43,80% 

53 
2,48% 

3 

Objetividade da informação 
3,36% 

4 
7,56% 

9 
29,41% 

35 
51,26% 

61 
8,40% 

10 

Perguntas Respondidas – 122 / 210 = 70% dos respondentes que responderam a esse bloco 

 

Página da Progesp no site do CPII Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

Qualidade da informação 2,44% 
4 

7,32% 
12 

29,27% 
48 

54,88% 
90 

6,10% 
10 

Utilidade da informação 1,83% 
3 

4,88% 
8 

26,22% 
43 

56,71% 
93 

10,37% 
17 

Nível de confiabilidade da informação 1,22% 
2 

6,10% 
10 

20,12% 
33 

55,49% 
91 

17,07% 
28 

Nível de atualização da informação 2,47% 
4 

13,58% 
22 

34,57% 
56 

43,83% 
71 

5,56% 
9 

Quantidade ou volume de informação recebida 1,89% 
3 

13,84% 
22 

29,56% 
47 

47,80% 
76 

6,92% 
11 

Objetividade da informação 1,24% 
2 

7,45% 
12 

25,47% 
41 

56,52% 
91 

9,32% 
15 

Perguntas Respondidas – 164 / 210 = 82% dos respondentes que responderam a esse bloco 

 

Intranet (Requerimento Online, Frequência 

Online e Férias Online) 
Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

Qualidade da informação 
4,28% 

8 
8,02% 

15 
30,48% 

57 
45,99% 

86 
11,23% 

21 

Utilidade da informação 
1,60% 

3 
6,95% 

13 
20,32% 

38 
55,08% 

103 
16,04% 

30 

Nível de confiabilidade da informação 
1,60% 

3 
3,21% 

6 
15,51% 

29 
59,89% 

112 
19,79% 

37 

Nível de atualização da informação 
2,70% 

5 
9,19% 

17 
30,81% 

57 
44,32% 

82 
12,97% 

24 

Quantidade ou volume de informação recebida 
2,75% 

5 
6,59% 

12 
32,97% 

60 
47,25% 

86 
10,44% 

19 

Objetividade da informação 
2,70% 

5 
6,49% 

12 
26,49% 

49 
51,35% 

95 
12,97% 

24 

Perguntas Respondidas – 188 / 210 = 91% dos respondentes que responderam a esse bloco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

Rede Social da Progesp Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

Qualidade da informação 
1,90% 

2 
6,67% 

7 
35,24% 

37 
45,71% 

48 
10,48% 

11 

Utilidade da informação 
1,92% 

2 
5,77% 

6 
32,69% 

34 
50,96% 

53 
8,65% 

9 

Nível de confiabilidade da informação 
1,90% 

2 
5,71% 

6 
25,71% 

27 
53,33% 

56 
13,33% 

14 

Nível de atualização da informação 
1,90% 

2 
5,71% 

6 
34,29% 

36 
47,62% 

50 
10,48% 

11 

Quantidade ou volume de informação recebida 
1,90% 

2 
10,48% 

11 
33,33% 

35 
46,67% 

49 
7,62% 

8 

Objetividade da informação 
1,90% 

2 
6,67% 

7 
31,43% 

33 
47,62% 

50 
12,38% 

13 

Perguntas Respondidas – 105 / 210 = 50% dos respondentes que responderam a esse bloco 
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ANEXO 1 – DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA 
 

 

 


