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RESUMO 

 

Atualmente as organizações buscam uma proximidade maior com seus colaboradores 
para melhor desempenhar suas atividades e metas propostas durante o decorrer das 
horas trabalhadas. Kunsch (2006) menciona que a comunicação interna era 
predominantemente informativa mas, atualmente, é observada uma comunicação 
inserida na era de uma nova revolução, a digital, e com uma integração cada vez mais 
efetiva das diferentes áreas. É importante salientar que os canais de comunicação 
utilizados para que esta comunicação aconteça são primordiais para o entendimento 
da mensagem. A importância de se aprofundar o estudo da comunicação no âmbito 
organizacional dá-se pelo fato de que esta prática é de suma importância para vários 
aspectos dentro da empresa, tanto no ambiente de trabalho, quando na realização 
das atividades do cotidiano e do alcance dos objetivos organizacionais Diante disso, 
surgiu o interesse de estudar a comunicação dentro da agência de Carlinda-MT que 
faz parte da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-grossense-
Sicredi Grandes Rios. Este trabalho tem como objetivo de identificar as formas de 
comunicação interna utilizadas pelos colaboradores da referida empresa e analisar 
como as práticas de comunicação empresarial são percebidas pelos integrantes, 
identificando os pontos positivos na visão dos mesmos. Esta pesquisa utilizou-se de 
embasamento teórico e estudos já realizados a respeito do tema como 
fundamentação teórica para compreensão do assunto. Através de questionários 
aplicados aos colaboradores da agência estudada, contendo perguntas fechadas e 
abertas foi possível identificar os canais de comunicação utilizados na empresa e 
constatar que os indivíduos possuem opiniões positivas em sua maioria quanto a 
comunicação empregada. Apesar disso, verifica-se um anseio por parte dos 
entrevistados quanto a uma comunicação mais interativa e interpessoal. 
 

Palavras-chave: Comunicação Interna; Canais de Comunicação; Colaboradores; 

Organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Organizations are currently seeking greater proximity to their employees in order to 
better perform their proposed activities and goals over the course of the hours worked. 
Kunsch (2006) mentions that the internal communication was predominantly 
informative and, nowadays, there is a communication inserted in the era of a new 
revolution, the digital one, and with an increasingly effective integration of the different 
areas. It is important to note that the communication channels used to make this 
communication happen is paramount to understanding the message. The importance 
of deepening the study of communication in the organizational context is because this 
practice is of paramount importance for various aspects within the company, both in 
the climate, in the performance of daily activities and the achievement of organizational 
goals. So, we were interested in studying communication bias within the Carlinda-MT 
branch that is part of the “Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte 
Mato-grossense-Sicredi Grandes Rios”. This paper aims to determine the forms of 
internal communication used by the employees of that company and analyze how the 
business communication practices are perceived by the members, identifying the 
positive points in their view. This research used theoretical basis and studies already 
done on the subject as theoretical foundation for understanding the subject. It was 
possible to verify the communication channels used in the company and to find that 
the individuals have a positive opinion about the communication employed by the 
application of questionnaires to the employees of the studied agency, containing 
closed and open questions. Nonetheless, their desire for more interactive and 
interpersonal communication becomes apparent. 
  

Keywords: Internal communication; Communication channels; Collaborators; 

Organization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as organizações buscam uma proximidade maior com seus 

colaboradores para melhor desempenhar suas atividades e metas propostas durante 

o decorrer das horas trabalhadas. Isso porque o formato das organizações alterou-se 

muito nas últimas décadas, devido a necessidade de uma troca de informações e uma 

abertura maior na comunicação dos envolvidos. Kunsch (2006) menciona que a 

comunicação interna era predominantemente informativa mas, atualmente, é 

observada uma comunicação inserida na era de uma nova revolução, a digital, e com 

uma integração cada vez mais efetiva das diferentes áreas. 

É importante que cada organização crie mecanismos para aproveitar tanto as 

ideias advindas de seus subordinados, quanto para dar abertura à sugestão de 

melhoria nos processos realizados por eles. Diante desse tema, formulou-se a 

seguinte questão: Quais são as formas de comunicação utilizadas na organização 

para o repasse de informações? 

Esta questão guia, então, a identificação das práticas de comunicação 

utilizadas na empresa e a verificação de como elas são percebidas pelos 

colaboradores. Este questionamento é ainda mais relevante quando se leva em 

consideração que estas práticas podem ser primordiais para a execução das 

atividades do dia a dia e para manter um clima organizacional mais agradável. Assim, 

é de suma importância analisar até que ponto os colaboradores identificam a 

comunicação e feedback realizado por seus gestores como fator relevante para o 

cumprimento de suas metas na empresa estudada. Além disso, é possível identificar 

possíveis sugestões que reflitam de forma positiva as ações durante o decorrer das 

atividades. 

Para a empresa, identificar a ideia que os colaboradores têm em relação a 

comunicação implantada, significa rever seus conceitos e compreender como ela é 

percebida e aceita pelos funcionários. Já para o colaborador, pode ser uma forma de 

expor suas ideias e opiniões, como também uma maneira pela qual eles se sentem 

valorizados, já que a empresa deseja verificar a percepção que eles têm em relação 

a algo que ela mesma implanta no dia a dia. 

Este trabalho está estruturado em quatro seções: introdução, que objetiva 

contextualizar o tema e apresentar a relevância que tem este estudo para o tema em 

questão. Em seguida, é apresentado o referencial teórico que tratará de conceitos e 
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estudos sobre a comunicação empresarial e o valor que ela apresenta para a 

realização das metas e rotina nas organizações. São expostos, na terceira seção, os 

resultados da pesquisa e comparação com a teoria e práticas percebidas. E, por 

último, na quarta seção é apresentado o referencial bibliográfico baseado nos autores 

estudados para a realização deste estudo. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Identificar as práticas de comunicação interna utilizadas na Agência de 

Carlinda-MT da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-

grossense – Sicredi Grandes Rios MT/PA e como elas são percebidas pelos 

colaboradores. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

I. Identificar as formas de comunicação interna utilizadas pelos 

colaboradores; 

II. Analisar como as práticas de comunicação empresarial são percebidas 

pelos integrantes da organização; 

III. Determinar os pontos positivos, negativos e possíveis sugestões nas 

práticas de comunicação na visão dos colaboradores. 

 

1.2 Justificativa 

 

A importância de se aprofundar no estudo da comunicação no âmbito 

organizacional dá-se pelo fato de que esta prática é de suma importância para vários 

aspectos dentro da empresa, tanto no relacionamento entre os colaboradores, quando 

na realização das atividades do cotidiano e do alcance dos objetivos organizacionais. 

A escolha das ferramentas utilizadas para manter uma comunicação de forma 

clara e regular torna-se um desafio para os gestores e exige certa habilidade para 

repassar e receber informações, já que as pessoas são diferentes umas das outras e 
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fazem parte da organização reagindo de maneiras distintas às ações dos gestores. É 

isto que Chiavenato (1994) diz a respeito do assunto, esclarecendo que as pessoas 

constituem o mais valioso dos recursos da organização e o dilema da Administração 

de Recursos Humanos é tratar as pessoas como pessoas (dotadas de características 

próprias, de personalidade e de valores pessoais) ou como recursos (dotadas de 

habilidades, capacidades e conhecimentos). Neste sentido, a comunicação pode 

influenciar na motivação e retenção dos funcionários e, consequentemente, ser um 

grande diferencial de uma empresa. 

Diante disso, surgiu o interesse de estudar a comunicação dentro de uma 

agência que faz parte da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte 

Mato-grossense-Sicredi Grandes Rios, para identificar os meios de comunicação 

utilizados pelos colaboradores. Este interesse advém do fato de que esta empresa 

ganhou pelo 8° ano consecutivo o mérito de estar entre as 150 Melhores Empresas 

para se Trabalhar no Brasil. Este mérito recebido faz parte de uma pesquisa realizada 

pela editora Você S/A, a qual tem por fim identificar a percepção dos colaboradores a 

respeito da comunicação interna, fator que pode influenciar diretamente no clima 

organizacional. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Comunicação 

 

A origem da palavra comunicar deriva do latim communicare – dividir alguma 

coisa com alguém – e, de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (2012), quer 

dizer:  

“- Dar a conhecer; divulgar; anunciar; informar; 
- Pôr-se em comunicação ou em relação com; relacionar-se; exprimir-se; 
falar; 
- Transmitir algo; passar.” (DICIONÁRIO DA LINGUA PORTUGUESA, 2012) 
 

Analisando estes conceitos, pode-se observar que a comunicação vai muito 

além de repassar uma informação ou simplesmente divulgar algo, mas também é o 

princípio de manter a troca de informação com algo ou alguém, tendo uma relação de 

emissão e retorno do que se deseja expressar. 

Para uma compreensão melhor do conceito e a maneira pela qual a 

comunicação acontece, Schuler (2004, p. 18) apresenta um modelo elaborado a partir 

de vários elementos que se interligam afim de que aconteça a comunicação. Segundo 

este modelo: “É necessária a presença num sistema de elementos, tais como o 

emissor, o receptor, o canal e a mensagem, e de processos, como a composição, 

a interpretação e a resposta”. A definição de emissor, de acordo com a autora, está 

relacionada com quem repassa a mensagem e que precisa ser coerente e claro. O 

canal é o meio físico pelo qual a mensagem é repassada. A mensagem é a informação 

transmitida do emissor para o receptor, e receptor é aquele que recebe a informação. 

 O objetivo da comunicação se torna ineficiente quando existem ruídos que 

impedem a compreensão do que se deseja transmitir. A autora Schuler (2004, p. 26) 

relata que: “A funcionalidade desse sistema está sujeita a certas perturbações 

aleatórias, que intervêm no curso das transmissões”, e isso dificulta o receptor de 

entender a mensagem da forma que ela é proposta. Neste sentido, todo o processo 

foca no objetivo de que o conteúdo ou a mensagem seja transmitida da maneira mais 

clara e objetiva possível, para que ela seja entendida pelo ouvinte da maneira como 

foi proposta, sem que haja distorção ou interrupção do que se pretende comunicar. 

Sabendo disso, a comunicação é primordial desde muito tempo para a relação 

do ser humano, já que ela é responsável por transmitir as informações essenciais e 

poder relacionar-se com o meio e aqueles que de alguma forma estão ligados a ele. 
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Bateman e Snell (2013 apud SILVA, 2014, p. 11) dizem a respeito do processo de 

comunicação “ É a troca de mensagens verbais e não verbais através de uma 

variedade de meios que propiciam condições para que esse processo ocorra de forma 

clara e contínua”. 

 

2.2 Comunicação nas organizações 

 

Ao pesquisarmos o conceito de organização, existem vários autores que 

conceituam de diversas maneiras, mas de modo geral está relacionado com o 

ambiente e meios utilizados de forma planejada, estruturada e organizada para atingir 

algo em comum. De acordo com Jones (2010, p. 7), “[...] é uma ferramenta que as 

pessoas usam para coordenar suas ações e obter alguma coisa que desejam ou 

valorizam”. Percebe-se que organização não é somente o espaço físico de um local, 

mas está envolvido com a maneira e os processos utilizados por aqueles que almejam 

um objetivo, que serão realizados de forma sequencial para obtenção do que se 

deseja. 

Analisando os dois conceitos apresentados – comunicação e organização – e 

trazendo para o contexto da atualidade, Koschmann (2012 apud SILVA, 2014, p. 13) 

relata que “enxerga as organizações como recipientes, e a comunicação é o que 

preenche este recipiente”. Diante disso, percebe-se que a comunicação tem papel 

importante nas organizações, pois ela dá forma e traz o conteúdo dentro das 

empresas, definindo suas características e como elas são moldadas. Ou seja, é por 

causa da comunicação que cada organização tem uma cultura, uma maneira diferente 

de chegar aos seus objetivos, uma identidade e suas particularidades. Isso é o que 

difere uma organização da outra, a maneira como são repassadas as informações e 

os meios utilizados, que fazem o diferencial e aumentam a competitividade entre as 

empresas. Por este motivo, na atualidade a era da informação está tão evoluída, pois 

cada empresa procura realizar o repasse de informação e uma comunicação baseada 

nos seus conceitos e premissas, a fim de atingir cada vez mais o público interno e, 

consequentemente, mais clientes. 

“As organizações modernas se caracterizam como sistemas abertos 

principalmente pelo fato de se integrarem com o ambiente, tendo sensibilidade a 

pressões externas, e também por responderem a essas pressões” (KUNSCH, 2003, 

p. 258). Ou seja, as organizações atualmente procuram cada vez mais adaptar suas 
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práticas a fim de melhorar suas estratégias de competição, pois, na era em que 

vivemos, as mudanças acontecem de modo muito mais rápidos e as organizações 

precisam estar sempre atentas a tudo que acontece no seu ambiente externo. 

Para Robbins (2002 apud FILIPE, 2007), a comunicação possui quatro funções 

básicas no seio de uma organização ou de um grupo: 

“- Controle: a comunicação atua no controle do comportamento das 
pessoas das mais diversas formas, determina quem comunica em 
primeiro lugar uma informação ou acontecimento; 
- Motivação: a comunicação facilita a motivação na medida em que 
esclarece os colaboradores sobre o que deve ser feito, avalia a 
qualidade do seu desempenho e orienta sobre o que fazer para 
melhorar; 
- Expressão emocional: é através da comunicação que os 
colaboradores expressam os seus sentimentos de satisfação e ou 
frustrações; 
- Informação: a comunicação facilita a tomada de decisões, já que 
proporciona à pessoa ou ao grupo as informações que eles 
necessitam.” (ROBBINS, 2002 apud FILIPE, 2007, p. 51) 

 

A comunicação em uma organização vai além do que simplesmente transmitir 

uma informação à outrem, ela é o meio pelo qual ouve-se opiniões, divulgam-se ideias, 

avaliam-se resultados, serve como embasamento para tomada de decisão a respeito 

de determinado assunto, entre outras funções. Além disso a comunicação está 

diretamente ligada ao clima da organização já que interfere em questões emocionais 

e na motivação dos colaboradores. 

De acordo com Torquato (1991), é através da comunicação que as 

organizações conseguem que os colaboradores entendam e coloquem na prática a 

missão e visão propostas. A comunicação é, então, uma forma pela qual as 

organizações influenciam seus funcionários a um determinado comportamento ou 

ação para atingirem seus objetivos organizacionais e atrair cada vez mais clientes. 

Neste sentido, é por meio da comunicação que o funcionário toma ciência do seu 

papel na organização e entende como deve agir de acordo com os valores e missão 

dela. Isto fará com que as ações realizadas pelo grupo de colaboradores estejam 

engajadas com a visão da empresa onde trabalham. 

Para Angeloni (2010), a comunicação organizacional tende a conhecer a si 

mesmo e ao outro, podendo ser estes atores do ambiente externo ou interno da 

organização. Assim, as principais categorias de comunicação organizacional podem 

ser: 
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I. Interna 

“A comunicação interna deve não apenas suprir o público interno com 
informações relativas aos negócios em si, mas também com informações 
referentes ao que se passa no ambiente externo. O colaborador que não 
enxerga o mundo lá fora é um dependente.” (ANGELONI, 2010, p. 71) 

 

II. Externa 

“Entende-se que a comunicação externa é utilizada pelas organizações com 
o propósito de divulgar seu produto ou serviço ao seu cliente. E também com 
o intuito de passar a imagem da empresa para a sociedade em geral.” 
(DRAGANI; PERESSIN, 2011, p. 20) 

 

Neste trabalho, serão apresentados conceitos e características mais 

detalhados a respeito da comunicação interna já que se trata do objetivo da análise 

dele, e não entraremos em discussão sobre a comunicação externa. 

 

2.2.1 Comunicação interna 

 

A comunicação interna “é o setor planejado, com objetivos bem definidos, para 

viabilizar toda a interação possível entre a organização e seus empregados, usando 

ferramentas da comunicação institucional e até da mercadológica” (KUNSCH, 2003, 

p. 267). Ela é primordial para o funcionamento de uma empresa, já que é a partir dela 

que cada funcionário entende seu papel e toma ciência dos objetivos para assim 

realizar suas atividades de acordo com os princípios organizacionais. 

A falta de comunicação pode gerar desconforto, desvio de objetivos e até 

mesmo conflitos pela incerteza do que fazer e como realizar as atividades. Por isso, é 

necessário realizar uma comunicação interna frequente e clara com os colaboradores, 

para que não haja desvio de objetivos e que a equipe mantenha um padrão para 

realizar as atividades. 

É por meio da comunicação interna que, segundo Carnevale (1997 apud 

RAMOS, 2009), o funcionário é sensibilizado para a venda de produtos, serviços, 

geração de negócios e assuntos institucionais. Também na comunicação interna deve 

haver a veiculação de fatos de interesse dos funcionários. Portanto, esta comunicação 

atua como estratégia a fim de alcançar melhores resultados por meio da interação dos 

colaboradores, procurando minimizar os erros operacionais, distribuindo funções e 

tarefas de forma sequencial e organizada, correlacionando os objetivos 

organizacionais com os interesses pessoais dos colaboradores. Tudo isso estimulado 
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através do diálogo para que a participação do funcionário seja uma forma de 

integração dele nos processos e responsabilidades no ambiente de trabalho, fazendo 

com que ele se sinta valorizado e ativo nas decisões e atividades. 

É por meio da comunicação entre pessoas de uma organização que a interação 

entre as diversas áreas ocorre e estas podem trabalhar para um único objetivo, pois 

é a partir dela que as tarefas são distribuídas, executadas e, por fim, são avaliados.  

Na etapa de avaliação de desempenho podemos citar uma prática muito 

empregada pelos gestores que é o feedback, utilizado como instrumento de 

comunicação e avaliação. “Constitui uma das partes mais importantes do processo de 

comunicação, pois é o meio pelo qual as pessoas e a empresa melhoram seu trabalho 

com o aprendizado proporcionado por seus próprios erros” (TERCIOTTI; 

MACARENCO, 2009, p. 5). É neste processo que os gestores e colaboradores têm a 

oportunidade para avaliarem e tomarem decisões de acordo com o retorno recebidos, 

podendo ajustar erros, melhorar processos conforme as experiências e identificar se 

a mensagem foi recebida e colocada em prática conforme o objetivo dela. Segundo 

Pimenta (2009), o feedback mostra o que pode ser definido como a reação ao ato de 

comunicação, possibilitando que o emissor saiba se a mensagem foi aprovada, 

desaprovada, compreendida ou não. Os detalhes deste processo, de acordo com este 

autor, são apresentados no quadro a seguir (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Sistema de Comunicação de Mão Dupla. 
 

 

                                                                                                                              

 

 

Fonte: Pimenta (2009), p. 26. 

 

Podemos analisar que a comunicação necessita de uma resposta para ter um 

processo completo, já que a ausência do retorno por ambas as partes torna a ação 

incompleta e algumas vezes até falha. Por isso, além do envio da mensagem, o 

emissor também passa a ser receptor quando há esta troca de informação ou, 

simplificando, quando a ação da comunicação é completa. 

Emissor 

Envia mensagem 

Envia Feedback 

Receptor 
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O sistema de comunicação dentro das organizações possui basicamente dois 

subsistemas, os canais formais e informais. No sistema informal, Kunsch (2003) 

relaciona como sendo emergente das relações entre as pessoas. Neste sistema, é 

importante identificar que as pessoas não são orientadas apenas por objetivos 

propostos pela organização, mas também por alvos pessoais, curiosidades e dúvidas 

que necessitam ser sanadas de forma mais profunda, a fim de obter informações mais 

claras. Já nas relações formais, ainda perante a visão de Kunsch (2003): 

 

“Emana um conjunto de informações pelos mais diferentes vínculos impressos, 
visuais, audiovisuais, eletrônicos discursos, recomendações etc. é de modo 
geral, expresso pelas normas que regem os objetivos, estratégias e 

responsabilidades.” (KUNSCH, 2003, p. 84) 

 

2.2.2 Meios de comunicação nas organizações 

 

Para auxiliar a comunicação interna, a empresa pode obter auxílio de várias 

ferramentas e mídias disponíveis. Como mencionado por Lupertti (2007 apud 

SOARES, 2010, p. 52), estas ferramentas e mídias podem ser: circulares, quadro de 

avisos, manuais, boletins, jornais, revistas, eventos, vídeos, entre outras. 

O canal pelo qual a mensagem é transmitida é um fator relevante para o seu 

bom entendimento, podendo determinar o sucesso ou fracasso de um objetivo. É nele 

que a mensagem é recebida pelo receptor e poderá ser um fator determinante para 

sua compreensão. 

Para Kunsch (2003) os canais de comunicação são classificados em 

categorias: 

I. Meios orais, podendo ser dividido em diretos e indiretos. Os diretos são: 

conversas, diálogos, entrevistas, reuniões, palestras; e os indiretos: telefone, rádios, 

alto-falante etc. 

II. Os meios escritos dizem respeito a todo material informativo impresso, como 

manuais, instruções, relatórios, circulares, quadros, panfletos, quadro de avisos, etc. 

III. Meios audiovisuais, constituídos principalmente por vídeos institucionais, 

treinamentos, televisão corporativa, documentários, etc. 

IV. Os meios telemáticos estão relacionados com informação a partir da 

informática (computador), como rede interna de relacionamento, correios eletrônicos, 

telefones celulares, telões, etc. 
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V. Já os meios presenciais pessoais ou de contato interpessoal estão a 

disposição para expressar mensagens de forma participativa, podendo ter uma 

interpretação mais eficaz. 

Torquato (1986, p. 58) apresenta um quadro a respeito dos principais canais 

de comunicação utilizados nas organizações, o qual também é retratado aqui (Quadro 

2). 

 

Quadro 2. Canais de comunicação. 
I – VISUAIS 

a) Escritos 

● Instrução e ordens escritas 

● Circulares 

● Cartas pessoais 

● Manuais 

● Quadro de avisos 

● Boletins 

● Panfletos 

● Relatórios 

b) Pictográfico 

● Mapas  

● Fotografias 

● Diagramas 

● Ideologias 

c) Escrito-pictográficos 

● Cartazes 

● Filmes mudos com legendas 

● Gráficos 

d) Simbólicos 

● Luzes 

● Insignais 

II – AUDIOVISUAIS 

a) Diretos 

● Conversas 

● Entrevistas 

● Reuniões 

● Conferências 

b) Indiretos 

● Telefone 

● Radio 

● Alto-falantes 

c) Simbólicos 

● Sirenas 

● Apitos e buzinas 

● Outros sinais 

 

III – VISUAIS/AUDIOTIVOS 

● Filmes sonoros 

● Televisão 

● Demonstrações 

 

Fonte: Torquato (1986). 

 

Tomasi e Medeiros (2007, p. 13) falam a respeito da importância na escolha 

dos canais de comunicação: 
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“Entre os fatores de comunicação a que se deve dar especial atenção, como 
fator estratégico relevante que é, está o canal. A comunicação poderá resultar 
inócua, sem efeito, se foi escolhido mau o canal que utilizará para estabelecer 
a comunicação.” (TOMASI; MEDEIROS, 2007, p. 13) 

 

Os canais de comunicação escolhidos pelos gestores para serem utilizados no 

dia-a-dia devem ser escolhidos de forma planeja. Pois, conforme pode-se perceber 

no conceito apresentado pelos autores acima mencionados, ele impacta diretamente 

na mensagem/comunicação e pode torná-la ineficiente se não escolhidos 

corretamente. 

De acordo com a autora Analisa Brum (2004 apud Sousa, 2004, p. 24): “A 

comunicação interna é capaz de estabelecer relacionamento integrado entre 

funcionários quando os canais de comunicação interna são adequados, realmente 

permitindo a eliminação de conflitos e de insatisfações”. Estes canais devem ser 

escolhidos conforme as condições, espaço e necessidades da organização e a partir 

dessas escolhas, as características e individualidades vão se formando. Assim, as 

organizações se diferenciam uma das outras, pela particularidade como se 

comunicam e como tratam seu público interno e externo. Como afirma Devesa (2016, 

p. 21), dependendo do objetivo da comunicação, usa-se um diferente meio. 

 

2.3 Importância da comunicação nas organizações 

 

A comunicação nas organizações não é importante somente para fatores 

externos a ela, mas seu funcionamento e ambiente interno dependem desse processo 

para tornar-se eficaz. De acordo com Petrin (2014, p. 11), a comunicação “consegue 

normatizar as relações dentro da empresa, além de resolver conflitos, interligar 

setores, facilitar a fusão de pessoas entre outras atribuições”. 

É importante que as organizações utilizem a comunicação como estratégia para 

seu desenvolvimento, pois é partir dela que se alinha os objetivos da organização com 

as tarefas que serão realizadas no cotidiano. 

 

“As empresas que possuem bons sistemas internos de comunicação 
conseguem alcançar melhores condições de planejamento estratégico, 
pois as informações da base chegam com mais fluidez e confiabilidade 
ao topo da pirâmide organizacional. Também conseguem fazer com que 
o processo produtivo seja mais dinâmico, uma vez que as diretrizes 
chegam a quem as executa de forma íntegra.” (SANTIAGO, 2003 apud 
MOURA; GIACOBBO, 2013, p. 9) 
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A comunicação, como pode-se perceber, alinha as informações nos diversos 

setores e, se realizada de forma clara e engajada, torna os processos eficazes e mais 

fáceis de realizar, já que a informação chega até aqueles que precisam da informação 

de forma clara e precisa. 

Kunsch (2006) afirma que as organizações que se preocupam com a qualidade 

de vida dos colaboradores e com os resultados da comunicação, são mais criativas, 

produtivas e admiradas pelo seu público. Diante do ponto de vista da autora, é 

importante considerar que este processo deve ser bem elaborado e feito de forma 

participativa e sempre pensado na maneira como os colaboradores percebem os 

acontecimentos dentro da organização para mantê-los motivados e engajados com a 

organização. 

Torquato (1986, p. 54) discorre a respeito da função da comunicação nas 

organizações, colocando que ela visa “contribuir para o desenvolvimento e a 

manutenção de um clima positivo, propício ao cumprimento das metas estratégicas 

da organização e ao crescimento continuado de suas atividades e serviços e à 

expansão de suas linhas de produtos”. O autor ainda menciona sobre os objetivos 

gerais que a comunicação deve produzir: 

a) maior prazer e satisfação no trabalho e nas relações de cada um com seus 

companheiros; 

b) atitudes mais desejáveis e mais racionais, em consequência de um maior 

sentido de participação e talvez de uma melhor informação acerca do ambiente de 

trabalho; 

c) um sentimento mais desenvolvido do dever, em consequência de uma 

definição mais clara de autoridade e de responsabilidade, uma ação mais inteligente 

no trabalho e nas negociações. 

Marchiori (2009) afirma ainda que para as organizações a comunicação é 

determinante para o desenvolvimento das relações interpessoais no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento de negociações, produtos, orientação e avaliação 

de desempenho, o que, para a administração, exige um alto nível de capacidade de 

comunicação. “Os funcionários de hoje esperam que, quando suas opiniões são 

solicitadas e quando se empenham em dar um retorno, a gerência os escute e aja 

para atendê-los” (ARGENTI, 2006, p. 170-171). As pessoas atualmente procuram 

cada vez mais participar nos processos da organização. As empresas que ouvem 
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seus funcionários em procedimentos têm a possibilidade de abranger ideias e dão a 

possibilidade dos mesmos se sentir parte da organização. 

 

2.4 Barreiras na comunicação organizacional 

 

Nem sempre o processo de comunicação é realizado de forma eficaz nas 

organizações, pois existem empecilhos que dificultam este processo, tornando-o 

incompleto. Estes empecilhos podem ser caracterizados como barreiras ou ruídos. De 

acordo com Kunsch (2003, p. 75), estas barreiras podem ser classificadas como: 

pessoais, administrativas/burocráticas, excesso e sobrecarga de informações, e 

informações incompletas e parciais. 

Em se tratando das barreiras pessoais, a autora coloca que os colaboradores 

podem facilitar ou dificultar o processo comunicativo, dependendo da personalidade 

de cada um, das emoções, dos valores, e da forma como cada indivíduo se comporta 

no âmbito de determinado contexto. As barreiras administrativas/burocráticas estão 

relacionadas com a forma em que as organizações atuam e processam suas 

informações, como a distância física, especialização das funções-tarefas, as relações 

de poder, autoridade e status, e a posse de informações. 

Quanto ao excesso de informações, a autora destaca a sobrecarga de 

informações nas mais variadas formas, a proliferação de papeis administrativos e 

institucionais, reuniões desnecessárias, crescente número de meios impressos, 

eletrônicos e telemáticos, os quais causam saturação no receptor. A inexistência de 

seleção e prioridades acaba confundindo o público em vez de manter uma 

comunicação eficaz. E por fim, as comunicações incompletas e parciais são aquelas 

informações passadas de forma fragmentada, distorcidas ou sujeitas a dúvidas, nas 

informações não transmitidas ou sonegadas, etc. 

Kunsch (2003, p. 76) ainda menciona algumas outras barreiras muito presentes 

nas organizações atualmente, são elas: audição seletiva; filtragem e pressão de 

tempo. 

Na audição seletiva, o receptor pode bloquear uma ou mais informações que 

contrariam as percepções preconcebidas e aquelas ao qual acredita como verdadeira 

a partir de suas crenças e valores. A filtragem é comum ocorrer na comunicação 

ascendente, onde a informação é “manipulada” para que seja percebida positivamente 

pelo receptor. Neste processo, é comum as bases esconderem informações 
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desfavoráveis nas mensagens enviadas até o alto escalão. Em se tratando de pressão 

de tempo, a autora menciona que impede um encontro mais frequente entre chefes e 

subordinados, o que compromete a eficiência e a eficácia da comunicação. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Gil (2002, p. 162) aponta que, na metodologia, “descrevem-se os 

procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa. Sua organização varia 

de acordo com as peculiaridades de cada pesquisa”. Por isso, a seguir, são 

apresentados: os métodos de abordagem, os fins, os meios, coleta de dados e análise 

dos dados que foram utilizados para a elaboração deste trabalho. 

 

3.1 Caracterização da empresa 

 

Em meio as diversas instituições financeiras, estão as Cooperativas de Crédito 

que oferecem soluções financeiras de acordo com a necessidade de quem precisa do 

serviço. Segundo o Banco Central do Brasil (2007), os associados encontram os 

principais serviços disponíveis nos bancos, como conta corrente, aplicações 

financeiras, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos. Estas instituições 

financeiras são uma alternativa para o desenvolvimento econômico e social, isso 

porque elas atuam na sociedade partindo do princípio de ajuda mútua por meio da 

cooperação e da parceria. 

O Sistema de Crédito Cooperativo – Sicredi é uma instituição financeira, 

sociedade cooperativa, sem fins lucrativos regida por Estatuto Social. Opera com 114 

cooperativas de crédito, representada com 1.707 agências, distribuídas em 22 

estados brasileiros e no Distrito Federal. O Sicredi é constituído de Cooperativas de 

Crédito Singulares e suas respectivas centrais. A empresa analisada se trata da 

agência de Carlinda-MT, uma das agências da Cooperativa de Credito, Poupança e 

Investimento Norte-Mato-grossense-Sicredi Grandes Rios MT/PA. Apresenta como 

um dos seus Valores a valorização e desenvolvimento das pessoas. A Agência de 

Carlinda foi inaugurada em 05 de julho de 2003, onde atualmente 18 pessoas fazem 

parte do quadro de colaboradores. 

 

3.2 Quanto aos objetivos 

 

A pesquisa caracteriza-se como descritiva quanto aos objetivos. Conforme Gil 

(2002, p. 42), “têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno”. Neste sentido, a pesquisa procurou identificar 
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os meios de comunicação e opinião dos colaboradores quanto a eles na agência de 

Carlinda-MT e classificá-la de acordo com as respostas. 

 

3.3 Quanto a abordagem 

 

Foram utilizados métodos mistos para coleta e análise dos dados. Dessa forma, 

“abordagens quantitativas e qualitativas utilizadas em uma mesma pesquisa são 

adequadas para que a subjetividade seja minimizada e, ao mesmo tempo, aproximam 

o pesquisador do objeto estudado, proporcionando maior credibilidade aos dados 

(MILES et al., 2014 apud PASCHOARELLI; MEDOLA; BONFIM, 2018, p. 70). 

Quanto a pesquisa qualitativa, Malhotra (2011, p 122) menciona que ela 

proporciona melhor visão e compreensão do cenário do problema. Ela investiga o 

problema com algumas noções preconcebidas sobre o resultado dessa investigação. 

E a pesquisa quantitativa, ainda de acordo com o autor, procura quantificar os dados, 

buscando uma evidência conclusiva baseada em amostras grandes e representativas 

e normalmente envolve alguma forma de análise estatística. 

 

3.4 Coleta de Dados 

 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário estruturado 

com 15 questões, dentre elas 3 questões abertas, 6 questões utilizadas para a 

identificação de perfil e as demais formuladas para elencar as formas de comunicação 

utilizadas na agência e como elas são percebidas pelos colaboradores. Este 

questionário foi entregue na forma impressa no dia 30 de outubro de 2019 e recolhido 

dia 01 de novembro de 2019. 

Foram aplicados 17 questionários, excluindo uma pessoa dos 18 colaboradores 

da agência, já que a acadêmica faz parte do quadro de colaboradores e não participou 

das respostas do questionário para não ter influência nos resultados. Os questionários 

foram coletados individualmente no qual foram transcritos de forma manual conforme 

as respostas. Após, foram analisadas as respostas e transformadas em dados, e estes 

foram transferidos para gráficos, para obter uma percepção mais precisa. 
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3.5 Amostra 

 

A empresa na qual realizou-se o estudo foi uma agência do Sicredi Grandes 

Rios MT/PA. A Agência foi escolhida, pois é mais próxima da acadêmica, já que é o 

local de seu trabalho, e por ser uma organização reconhecida pelo foco nas pessoas, 

tanto dentro, quanto no meio externo à ela. O Sicredi pelo 8° ano consecutivo, em 

2018, foi reconhecida entre as 150 Melhores Empresas para se Trabalhar pela Editora 

Você/AS. 

A pesquisa objetivou coletar dados com toda a população do estudo, por se 

tratar de uma agência com poucos colaboradores. Dos 17 questionários entregues a 

cada um dos colaboradores, retornaram todos os 17, representando 100% da 

amostra. 
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4. RESULTADOS 

 

Nesta seção serão apresentados os dados obtidos na pesquisa com os 

respectivos gráficos. 

Conforme apresentado no gráfico 1, indivíduos do sexo feminino têm maior 

prevalência na empresa estudada. 

 

Gráfico 1. Sexo. 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 
A partir da pesquisa, nota-se que a faixa etária dos funcionários está 

concentrada, em sua maioria, com idade até 29 anos (Gráfico 2), de forma que 

pessoas com idade entre 24 e 29 anos representam 41% dos pesquisados e os 

indivíduos com idade de 18 à 23 anos representam 23%, os dois somam juntos 64% 

do total de 17 (100%) colaboradores. 

Os resultados mostram, ainda, que 88% dos colaboradores, possuem algum 

conhecimento a partir do ensino médio, este percentual abrange aqueles que 

iniciaram uma graduação e especialização. Os outros 12% concluíram ao menos o 

ensino médio. 
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Gráfico 2. Idade. 

 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 
Gráfico 3. Escolaridade. 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 

Pode-se concluir, conforme verificado no gráfico 4, que o tempo médio de 

serviço dos colaboradores da agência de Carlinda-MT é de 23% para os que 
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trabalham de 2 a 4 anos, 18% com média de 4 a 6 anos, 17% daqueles que prestam 

serviço de 1 a 2 anos. Os demais com tempo de 6 a 8 anos representam 12%, de 6 

meses a 1 ano são 12%, mais de 8 anos 12% e entre 0 a 6 meses 6% dos 

pesquisados. 

Quando questionados a respeito da opinião em relação a qual forma de 

comunicação mais utilizada no ambiente de trabalho, 76% identificam como sendo a 

forma verbal, 18% veem a escrita e um dos indivíduos não respondeu a esta questão, 

representando 6% (Gráfico 5). 

      

Gráfico 4. Tempo de serviço na empresa. 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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Gráfico 5. Principal forma de comunicação interna na visão dos colaboradores. 

 

 Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 

Os pesquisados elencaram diversos meios de comunicação que poderiam ser 

utilizados na agência, conforme apresentado no gráfico 6. 

Quando questionados a respeito dos meios de comunicação mais relevantes 

(Gráfico 7), a conversa interpessoal foi apontada pela maioria dos pesquisados (94%), 

seguido pelo e-mail (47%), reuniões (41%), Whatsapp (6%) e rede social interna (6%). 

Foi possível identificar, também, mediante as respostas, que o site foi apontado por 

25% dos colaboradores como meio de comunicação menos relevante (Gráfico 8), 

seguido por e-mail (23%), reuniões (16%), Normativos (16%) e rede social interna 

10%. Duas pessoas não responderam a esta última questão, representando 10%. 
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Gráfico 6. Porcentagem dos funcionários quanto aos meios de comunicação 

utilizados na empresa. 

 

 Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 

Gráfico 7. Porcentagem dos respondentes quanto aos canais de comunicação mais 

relevantes. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Gráfico 8. Porcentagem dos respondentes quanto aos canais de comunicação menos 

relevantes. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

  

A percepção quanto à eficiência e eficácia dos meios de comunicação foi 

apontada de forma positiva, conforme gráfico 9. 

 

Gráfico 9. Eficiência e eficácia dos canais de comunicação. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Ao serem questionados a respeito dos pontos positivos na comunicação 

interna, muitos elencaram a Comunicação Objetiva e Clara outros disseram que há 

Uma Boa Comunicação Pessoal, Reuniões frequentes, Acompanhamento das metas 

e Meios de comunicação escrito. Diante da perspectiva sobre a negatividade da 

comunicação na empresa, 9 pessoas responderam que não há pontos negativos na 

comunicação interna, apontaram também pouco feedback, pouca reunião, Ignora 

algum canal de comunicação e 6% considera linguagem muito complexa. Um dos 

entrevistados não respondeu a esta questão. 

Quanto as sugestões de melhoria da comunicação interna da organização 

muitos pesquisados alegaram não ter, outros sugeriram ter mais feedback, mais 

rapidez nas informações, mais Reuniões e uma pessoa não respondeu a esta 

questão. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa teve por finalidade responder aos objetivos propostos, utilizando 

das respostas de questionários aplicados aos colaboradores para identificar os canais 

de comunicação presentes no ambiente organizacional e a concepção deles a 

respeito da forma como a comunicação interna é utilizada. A seguir, são apresentadas 

seções com os pontos mais relevantes elencados, os quais discutem os resultados 

obtidos, caracterizando o público estudado, as principais formas de comunicação e a 

percepção dos colaboradores a respeito da comunicação interna. 

 

5.1 Características dos entrevistados 

  

Analisando os dados obtidos a partir das respostas das questões de 1 à 4 

aplicadas aos colaboradores da agência de Carlinda-MT para caracterizar o perfil do 

grupo. Foi possível perceber que a maior parte dos funcionários são compostos por 

indivíduos do sexo feminino (71%), ou seja, 12 dos 17 participantes da pesquisa são 

mulheres, mostrando que este grupo está cada vez mais presente no quadro de 

colaboradores da empresa procurando entrar no mercado de trabalho. Esse fato 

mostrou-se semelhante há alguns estudos realizados em agências da cooperativa 

Sicredi, como exemplo as pesquisas realizadas por Siqueira (2018) e Berwanger 

(2016) apresentando prevalência quanto às mulheres no quadro de colaboradores 

(67,9% e 70%) percentuais respectivos dos resultados. Observa-se também que, 

majoritariamente, o grupo é composto por pessoas jovens, de forma que 65% dos 

entrevistados tem idade entre 18 e 29 anos, este resultado se assemelha ao estudo 

de Siqueira (2018) que identificou o grupo analisado com idade entre 18 e 35 anos 

(67,9%). 

Considerando também o fator formação dos colaboradores e com base nos 

dados coletados, todos concluíram o ensino médio, 47% dos indivíduos possuem 

graduação completa e os demais ao menos concluíram o ensino médio, fato também 

identificado no trabalho de Siqueira (2018) que constatou que o grupo em sua maioria 

possui nível superior ou especialização completos. De modo geral, percebe-se que os 

colaboradores vêm buscando se atualizar quanto aos estudos, seja pelos incentivos 

prestados pela organização, ou o próprio interesse dos funcionários em busca de se 
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profissionalizar e vantagem competitiva para ascensão de cargo e melhoria de 

salários. 

Quanto ao perfil profissional, 65% dos colaboradores apresentam experiência 

na organização há pelo menos dois anos, gerando credibilidade quanto as respostas 

já que a maioria está habituada com a troca de informações e os canais utilizados na 

organização. 

 

5.2 Canais de comunicação na empresa 

 

Neste capítulo, analisou-se os meios de comunicação utilizados na troca de 

informação no ambiente organizacional apontados pelos colaboradores, respondendo 

ao primeiro objetivo específico do trabalho que era identificar as formas de 

comunicação interna utilizadas pelos colaboradores. “Para tornar a comunicação 

efetiva, as organizações utilizam de diversos recursos” (KUNSCH, 2003, p. 87). Estes 

recursos auxiliam para que a mensagem transmitida chegue até o receptor. 

Sobre os canais de comunicação elencados pelos entrevistados estão: 

Conversa interpessoal, E-mail, Reuniões, Rede interna de relacionamento, Site, 

Normativos e Whatsapp. Observa-se que os canais de comunicação intercalam entre 

os formais e os informais.  

Torquato (1986) menciona que os canais formais são os instrumentos oficiais, 

pelos quais acontecem a troca de informações que visam assegurar o funcionamento 

ordenado e eficiente da empresa (normas, relatórios, instruções, sugestões etc.). Ou 

seja, são aqueles alocados pelas normas e estratégias para os colaboradores 

seguirem no dia a dia como padrão. Analisando o cenário da organização, conforme 

apontado pelos entrevistados, estes canais estão relacionados aos normativos, site e 

e-mail, que podem expor assuntos de interesse da empresa, normatização e 

comportamentos desejáveis dos funcionários por meio de ferramentas on-line ou 

físicas. Os normativos são propícios para este tipo de informação, porém pode-se 

utilizar outros, que no caso estudado é realizado também através dos correios 

eletrônicos e o próprio site organizacional. 

Na comunicação informal, como já mencionado no trabalho e pela percepção 

de Torquato (1986), são utilizados canais de comunicação pessoal que agrupam os 

comportamentos comunicativos dos indivíduos: palavras, conversas, atos, 

reclamações etc. Como mencionado pelos colaboradores, estão as conversas 
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interpessoais, rede interna de relacionamento e Whatsapp. Estes recursos são 

utilizados como forma de aproximação dos interessados e diálogo mais próximo e 

interativo. Ainda de acordo com Torquato (1986), as comunicações interpessoais 

permitem realmente maior interação, já que os interlocutores podem participar 

diretamente, durante a troca de informações, discutir, trocar ideias e tirar conclusões. 

Esta forma de comunicação apresenta-se como um meio mais direto e uma forma de 

obter respostas mais rápidas, já que a troca de informação é realizada de forrma direta 

com quem transmite a informação e quem recebe. 

Os canais mais utilizados segundo a visão dos entrevistados na organização 

são os verbais que, segundo Kunsch (2003, p. 87), “podem ser divididos em diretos 

que são: conversas, diálogo, entrevistas, reuniões; e os indiretos: telefone, radio entre 

outros. Estes canais permitem uma comunicação participativa e de interpretação mais 

precisa. ” 

 

5.3 Percepção quanto aos canais de comunicação 

 

Após a identificação das formas de comunicação e os canais utilizados, foram 

feitas questões aos colaboradores (questões 9 à 16) com o intuito de analisar como 

as práticas de comunicação empresarial são percebidas pelos integrantes da 

organização. 

Quando questionados a respeito dos canais de comunicação existentes na 

empresa os colaboradores demostraram opinião positiva, apontando como muito 

eficiente e eficaz. Percebe-se que a maior parte dos pesquisados (94%), consideram 

a comunicação interpessoal a forma mais relevante da prática interna na organização, 

ou seja, valorizam as informações e a troca de ideias como prioritária no ambiente de 

trabalho. Isso por que, de acordo com Argenti (2006), “uma comunicação interna 

eficaz gera diálogo na empresa, alimentando um senso de participação que pode fazer 

até as maiores empresas parecerem menores no coração e na mente dos 

funcionários”. 

As reuniões também foram elencadas como ferramentas relevantes para uma 

boa comunicação, representando a resposta de 47% dos entrevistados. Torquato 

(1986) classifica-as como um canal Audiovisual considerado uma forma direta. Nelas 

acontecem avaliações das atividades e das metas realizadas em um determinado 

período, também podem ser utilizadas como forma de exposição de ideias grupais e 
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troca de informações com demais colaboradores. De modo geral, é por meio das 

reuniões que é divulgado assuntos de interesse do grupo.  Analisando as respostas, 

percebe-se que os normativos e o site, que são ferramentas formais e menos diretas 

não foram citados como elementos mais relevantes para a comunicação interna. Esse 

fato se faz presente, pois os colaboradores identificam mais importante para o dia a 

dia a comunicação mais próxima para a realização das atividades que questionamento 

que surgem. 

Considerando os canais apontados como menos relevantes para a 

comunicação, o site foi destacado por 25% dos entrevistados e o e-mail por 23%, os 

dois somados atingem quase 50% dos informantes. Estes dois recursos podem ser 

classificados como meios telemáticos que estão relacionados com informação a partir 

da informática (computador). Estes canais vão ao oposto do que eles declararam 

como sendo a relevante, pois trata-se de elementos que utilizam-se da escrita e meios 

formais para a troca de informações. Nota-se ainda, neste quesito, que nenhum dos 

entrevistados apontou a comunicação interpessoal. 

Observa-se, também, quanto a opinião dos pesquisados referente aos meios 

de comunicação utilizados com os gestores, que eles apresentam opiniões positivas 

em sua maioria, em nenhuma das questões sobre o assunto foi elencado que não há 

comunicação ou que os meios utilizados não são eficazes. 

 

5.4 Pontos positivos, negativos e sugestões 

 

As questões 13, 14 e 15 foram elaboradas de forma diferente, elas são abertas 

para que, diante das informações apresentadas pelos funcionários no decorrer delas, 

fossem apontados os pontos negativos, positivos e sugestões. Estas questões tiveram 

por fim responder ao último objetivo deste estudo que era identificar os pontos 

positivos nas práticas de comunicação na visão dos colaboradores. 

Analisando as respostas quanto aos pontos positivos, averígua-se que os 

entrevistados percebem que é prestado uma “comunicação objetiva e clara”, ou seja, 

os gestores e colaboradores, seja por parte dos meios escritos ou orais, conseguem 

transmitir as informações precisas, isso não abre margens para que a mensagem que 

se deseja transmitir não seja recebida com duplo sentido ou incompleta. E um dos 

objetivos apontados que é enfatizado por Torquato (1986) é traduzir, em mensagens 

claras, as decisões sobre operações, métodos e técnicas do trabalho. Isso é primordial 
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nas organizações, pois gera confiança e evita que haja duplicidade na interpretação 

das informações. 

Quanto aos pontos negativos, 53% dos respondentes à pesquisa disseram que 

não constatam nenhum ponto negativo na organização. Alguns entrevistados 

relataram haver pouca conversa, reunião ou feedback. Como estas ferramentas foram 

apontadas como fator relevante para a comunicação, conforme verificado nas 

respostas apontada na questão 9, talvez indique um certo desconforto por parte dos 

colaboradores e um anseio por parte deles para que as mesmas fizessem mais 

presente no contexto da comunicação. Uma pessoa apontou que, quando repassada 

uma informação por algum meio de comunicação, os demais colaboradores não dão 

muita importância. Outra pessoa identifica que, por vezes, a linguagem utilizada na 

organização é complexa. E, por fim, uma pessoa se absteve de responder a esta 

questão. 

Perante a questão para sugestões, 35% das pessoas disseram não ter 

sugestões, 29% sugerem ter mais feedback, alguns dizem que é preciso ter mais 

rapidez nas informações, ter mais reuniões e uma pessoa relata que é preciso 

empregar meios menos formais e mais comunicação pessoal. Diante destas 

sugestões, percebe-se que a necessidade por uma avaliação dos resultados e um 

retorno em geral quanto as atividades realizadas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após os estudos efetuados para a realização deste trabalho, percebe-se que a 

comunicação dentro do ambiente interno das organizações tem papel crucial para seu 

desenvolvimento. Diversos autores afirmam que sem a comunicação a organização 

não existe, já que para acontecerem os processos, eles necessitam estar 

relacionados, o que só poderá ocorrer através da troca de informações por aqueles 

que atuam no ambiente. 

Para que a comunicação seja concluída de forma eficaz, é necessário que haja 

um planejamento da escolha dos canais de comunicação empregados na instituição, 

observando as características da organização e dos indivíduos que as compõem. As 

ferramentas para auxiliar a comunicação são, atualmente, bastante diversificadas, 

permitindo que as empresas utilizem de diversos elementos para atingir todo o seu 

público interno, já que as organizações são compostas por pessoas com 

características e preferências diversas. 

É necessário, então, que as organizações criem mecanismos para identificar 

os desejos e sugestões dos colaboradores quanto aos meios utilizados para a 

realização da comunicação interna. Isto é evidenciado, pois percebe-se que os 

funcionários que compõem as empresas anseiam, cada vez mais, por atividades mais 

participativas no que se refere as atividades de planejamento e desenvolvimento 

organizacional. 

Após aplicação dos questionários junto aos funcionários da empresa e análise 

deles, foi possível perceber que as formas de comunicação utilizadas são tanto as 

formais quanto as informais. Foram elencados pelos colaboradores como os principais 

canais utilizados para a troca de informações, a conversa interpessoal, e-mail, 

reuniões, rede interna de relacionamento, site, normativos e whatsapp. De modo geral 

este público possui uma visão positiva quanto a comunicação realizada na 

organização. Analisando a contextualização da empresa e os julgamentos dos 

colaboradores, foi possível perceber quanto aos pontos positivos, que é realizada 

comunicação clara e objetiva na visão de uma parcela representativa de funcionários, 

alguns mencionam a respeito boa comunicação pessoal e de reuniões frequentes  

Este estudo é importante, pois, como já mencionado, a comunicação possui 

papel relevante para as organizações. Assim, estudar a melhor maneira para escolher 
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e inserir os canais utilizados para que isto aconteça, é desafiador, já que é por meio 

deles que a mensagem será transmitida a quem se deseja alcançar. 
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APÊNDICE A – MODELO DO QUESTIONARIO DE COLETA DE DADOS 
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