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Resumo 

 

Apesar dos avanços teórico e prático da comunicação organizacional nas últimas 

décadas, a Comunicação Interna (CI), setor estratégico responsável pela interação e 

compatibilização de interesses entre a organização e seus empregados, é desenvolvida 

de forma amadora ou simplesmente não existe em muitas organizações. A partir da 

perspectiva de que a ausência de uma boa CI impacta negativamente na gestão 

organizacional e imagem institucional de uma empresa, seja interna e externamente, a 

presente pesquisa busca discorrer sobre a temática e evidenciar, por meio de revisão 

bibliográfica e estudo de caso, as dificuldades enfrentadas cotidianamente numa 

empresa que não investe em políticas de comunicação e, consequentemente, na 

fomentação de uma cultura organizacional.   

 

Palavras-chave: comunicação organizacional; comunicação interna; cultura 
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Introdução  

A comunicação promovida nas organizações vem passando por profundas 

transformações ao longo da história, sempre impulsionadas pelo advento de novas 

tecnologias e mudanças de âmbito econômico, político e cultural da sociedade. Do 

jornal de fábrica surgido no século XIX com a Revolução Industrial, a um 

relacionamento mais estreito e transparente com seus diversos públicos na 

contemporaneidade conectada por meio de redes digitais, as empresas privadas, 

instituições e órgãos públicos vêm aprimorando táticas comunicacionais de 

aproximação com os seus públicos-alvo, sejam internos ou externos. 

Entretanto, apesar dos avanços mencionados, é possível afirmar que a 

comunicação ainda é incipiente, ou até mesmo inexistente, no cotidiano de muitas 

organizações. E quando existe, não é tratada a partir de uma perspectiva de caráter 

estratégico, mas de uma comunicação meramente de transmissão de fatos ocorridos e 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 3 - GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XVII Encontro dos 

Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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encarada, ao mesmo tempo, como gasto supérfluo ou artigo de luxo que pode ser 

facilmente descartado em períodos de contenção de gastos.  

Diante do quadro exposto, a pesquisa buscar questionar como a ausência da 

comunicação, principalmente a interna, - que é responsável por fomentar o diálogo, 

criação de conhecimento, de significados e conferir sentidos que irão refletir a 

identidade da organização – cria barreiras que dificultam o crescimento e projeção das 

empresas em meio a um cenário globalizado de aceleradas transformações, 

competitividade acirrada e procura por diferenciação. É o caso da empresa de 

engenharia consultiva analisada, que não investe e, até mesmo, procura evitar, 

comunicação institucional voltada para qualquer tipo de público, principalmente o 

interno, composto, predominantemente, por funcionários.  

Com décadas de mercado e operação em todo o Brasil, a referida organização 

tem como principais clientes órgãos de instâncias municipal, estadual e federal. A 

escolha de se fazer o estudo de caso com esta empresa em particular é justificada pela 

circunstância de o pesquisador ser funcionário da mesma e considerar, a partir de 

observações e experiências vividas, intrigante a ausência completa de comunicação e 

cultura organizacional. Devido também ao fato de trabalhar na empresa, optou-se por 

não identifica-la para preservar sua imagem e desenvolver o estudo com uma maior 

autonomia expressiva.  

O percurso metodológico adotado é o do estudo de caso. Duarte (2006), ao 

referenciar Nisbet e Watt, aponta três estágios para o desenvolvimento de estudo de 

caso que foi seguido pela pesquisa. O primeiro, exploratório, é “quando se devem 

especificar as questões ou os pontos críticos, estabelecer os contatos com as fontes de 

dados para o estudo” (p. 225). A segunda etapa refere-se à coleta sistemática de 

informações, baseada nos aspectos particulares da empresa analisada e por meio de 

fontes como documentação, observação participante
3
, entrevistas, aplicação de 

questionários. O terceiro e último estágio é a da análise e interpretação dos dados 

coletados.  

Cultura organizacional e engajamento dos funcionários: para além da 

comunicação de fatos ocorridos 

                                                 
3 De acordo com Duarte (2006), “é uma modalidade de observação onde o observador deixa de ser passivo e assume 

uma série de funções, podendo, inclusive, participar de eventos que estão sendo analisados, como, por exemplo, nos 

estudos ilustrativos em bairros, ser morador de um bairro que é objeto de um estudo de caso. Entre as vantagens está 

o fato de poder ter uma visão da realidade do ponto de vista de alguém de “dentro” do estudo de caso”, (p. 230 e 

231). 
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Em um estudo promovido pela Aberje no ano de 2012, foi realizado um 

mapeamento das práticas utilizadas pelas organizações em relação ao seu processo de 

Comunicação Interna. Foram 179 empresas participantes, de diversos segmentos, que 

compuseram a amostra e estão, de acordo com dados apresentados, entre as 1.000 

maiores do Brasil.  

Entre as muitas questões abordadas que irão refletir a situação dos processos 

comunicacionais promovidos nas empresas, é importante dar ênfase aos principais 

veículos utilizados para a promoção da Comunicação Interna. Segundo o levantamento, 

os meios digitais apresentam-se como os mais utilizados, com destaque para a intranet 

(25,9%) e os comunicados por e-mail (16,3%). Logo em seguida, destacam-se os 

veículos considerados tradicionais, como jornal mural (14,5%), revista (11,4%) e jornal 

impresso (8,4%). A comunicação face a face e campanhas completas aparecem com 

4,2% e 3,6%, respectivamente.  

O estudo promovido pela Aberje, apesar de apontar vários aspectos da 

Comunicação Interna, tais como estrutura das equipes, formação dos gestores, 

investimentos na área e modelos de gestão, não apresenta formas de se atingir os 

públicos interno das empresas para além da utilização dos veículos mencionados. 

Ainda, em relação à estrutura de profissionais e canais de CI, o número significativo de 

71% das empresas acredita que atenda, apenas parcialmente, as necessidades de 

informação dos funcionários, somente 21%, das 179 organizações consultadas, 

consideram que a estrutura supra completamente os anseios comunicacionais internos e 

as que afirmaram não atender às necessidades contabilizaram 8%.  

A partir dos dados apresentados é possível observar que o instrumentalismo da 

comunicação, que marcou fortemente o primeiro momento da comunicação 

organizacional no Brasil, continua preponderante como um dos principais recursos 

utilizados por grande parte das empresas, mas que, todavia, não surte os efeitos 

esperados integralmente ou, até mesmo, não chega sequer a suprir os anseios das 

organizações minimamente, apesar dos avanços teóricos e práticos da área nas últimas 

décadas. Mesmo no contexto de empresas bem estruturadas, Marchesi (2005) explica 

que a questão da CI é impactada por uma série de fatores, como “pouca verba, falta de 

foco, pouco conhecimento técnico (pois em muitas empresas as pessoas que cuidam da 

área não têm formação específica e, em alguns casos, nem mesmo conhecimento básico 

em comunicação), ingerência política” (p. 47), além de outras dificuldades encontradas. 
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Para superar o quadro, Marchiori (2008) explica que o comportamento da 

comunicação deve ultrapassar o caráter racional-técnico e as organizações não devem se 

restringir tão somente no repasse de informações de ações ocorridas, pois, hoje, não 

basta “imaginar que apenas a produção de veículos de comunicação em uma 

organização – única e exclusivamente – conferirá a ela o status de empresa que pratica a 

comunicação organizacional” (p. 29), mas sim, romper com o modelo mecânico, 

construir significados e adotar uma postura de interação dialógica com os atores 

intervenientes que possibilite a existência de um processo social vivo, orgânico que se 

movimenta e pulsa no interior das organizações.  

A pesquisadora sublinha também que produzir informação não é mais uma 

ação prioritária, já que a comunicação instrumentalizada, que leva a informação, é algo 

básico e os profissionais da área necessitam considerar não somente propagar uma 

realidade, mas sim produzi-la, na busca “de gerar proximidade, de dar sentido às 

experiências e de aprimorar relacionamentos” (MARCHIORI, 2005, p. 112). De acordo 

com Marchesi (2005), é o que define a função do exercício da CI nas organizações, que, 

em suma, “é ela que promove o fluxo de informações; cria, nas pessoas, o sentimento de 

“pertencer”; ajuda a construir o futuro da organização” (p. 48).  

Para tanto, é imprescindível que as práticas de Comunicação Interna e o 

entendimento da sua importância estejam inseridos numa perspectiva ampla, que é 

possível encontrar no conceito da cultura organizacional, pois a única forma de 

modificar uma empresa, segundo sustenta Marchiori (2008), acontece por meio da sua 

cultura. A cultura organizacional é ocasionada por meio do processo comunicativo 

estabelecido entre os indivíduos dentro das empresas, que, por sua vez, a comunicação 

organizacional será responsável por ecoar a essência da empresa e fortalecer a sua 

identidade, uma vez que, a cultura organizacional, “é essencialmente experimentada por 

seus membros de maneira conjunta, o que, sem sombra de dúvida, afeta a realidade 

organizacional e a forma com que os grupos se comportam e validam as relações 

internas” (p. 94).  

Mais do que técnica e utilização de canais para a promoção da Comunicação 

Interna, é por meio da cultura organizacional que uma organização será modificada 

efetivamente, tendo a comunicação como peça fundamental para a construção de 

significados e para que o processo faça sentido aos funcionários da empresa, principal 

público-alvo a ser levado em consideração pelas organizações. E a construção de 
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significados deve acontecer de dentro para fora, pois se falta comunicação no âmbito 

interno, tal panorama será refletido externamente, de forma negativa. 

Marchiori (2008), neste contexto, descreve que a realidade de uma organização 

não é destoante em si da sociedade, visto que, “assim como o “homem social”, o 

indivíduo da organização também necessita atribuir um sentido para seu mundo, 

trabalhar para sobreviver, relacionar-se com outros, formar identidade, administrar 

emoções, engajar-se em outras culturas” (Ibidem, p. 144). Se antes, há um período 

histórico recente, as pessoas mantinham-se estáveis no mesmo emprego sem perspectiva 

alguma de mudança, o sujeito na pós-modernidade não se dispõe mais em assumir um 

compromisso com a empresa onde trabalha por toda uma vida.  

É a partir dessa percepção que as organizações necessitam buscar meios de 

fidelização dos funcionários e fazer com que os mesmos criem laços afetivos, “vistam a 

camisa”, sintam-se orgulhosos e satisfeitos pelo lugar onde, além de aturem 

profissionalmente em troca de uma remuneração, dedicam a maior parte do seu tempo 

útil ao longo do dia. É imprescindível que o indivíduo-empregado necessite estar 

motivado para um desempenho produtivo e satisfatório, para a empresa e, 

principalmente, para si próprio.   

Tais entendimentos e posturas exigem um modelo de Comunicação Interna 

concatenado com a cultura organizacional, praticado em um ambiente onde o 

funcionário seja protagonista do processo, que incentive práticas inovadoras de 

engajamento, circulação de ideias, liberdade de expressão e coparticipação coletiva. 

Uma organização que se propõe moderna precisa, por esse ângulo dialógico e 

democrático viabilizado pela comunicação, captar as mudanças da sociedade e do 

mercado, fazer com que os seus agentes internos absorvam e incorporem, de modo 

horizontal e o menos hierárquico possível, a cultura organizacional da empresa. Esse 

formato de se fazer CI exige uma mudança substancial nas organizações e, 

ainda que à revelia de empresários e chefias, ela deverá ocorrer porque as 

organizações que pretendem tornar-se ou manter-se líderes não podem abrir 

mão da participação efetiva de seus funcionários se desejarem plasmar, de 

verdade, um processo rico de gestão do conhecimento, com o compartilhamento 

de vivências, saberes e práticas. O protagonismo na comunicação interna, a 

elevação do funcionário à condição de sujeito, a redução dos níveis hierárquicos 

e o diálogo construtivo são atributos inegociáveis de uma organização e de uma 

sociedade moderna. A resistência à implementação desse novo paradigma, hoje 

ainda vigorosa, arrefecerá – ainda que mais lentamente do que gostaríamos e do 

que é necessário – porque, no futuro, será menos comum encontrarmos 

organizações bem sucedidas respaldadas por gestões não democráticas. 

(BUENO, 2009, p. 96) 
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É a partir de uma cultura organizacional sólida que a personalidade da empresa 

será captada e reproduzida pelo público interno, capital humano que deve ser 

considerado como o principal bem da organização. Externamente, o funcionário torna-

se ainda um termômetro do clima institucional “em matéria de ética, responsabilidade 

social e mesmo qualidade dos produtos e/ou serviços oferecidos por uma empresa ou 

organização” (NETO, 2009, p. 1). A reputação da empresa depende, primordialmente, 

desse termômetro interno; fortalecido, dará sentido à imagem organizacional, visto que, 

do contrário, “não há premiação ou publicidade que se solidifique perante a insatisfação 

daqueles que negam a organização para a qual estão se dedicando” (MARCHIORI, 

2008, p. 10 e 11). 

Portanto, é necessário criar estratégias que permitam que a organização busque 

“sustentar a sua própria existência e melhorar a vida daqueles com os quais se 

relaciona” (Ibidem, p. 161). Para Pimenta (2006), integração e produzir um sentimento 

de trabalho em equipe definem o papel da comunicação e qualquer propósito “só será 

alcançado quando tornar-se possível, aos trabalhadores, expressarem seus valores, 

desejos e conflitos socializando-os e confrontando-os com os de outros”, (p. 119). Em 

um momento posterior, a cultura organizacional da empresa poderá ser assimilada pelos 

funcionários e clima interno projetado, consequentemente, o que não ocorre na empresa 

analisada.   

 

Sistema de comunicação vigente no ambiente interno da empresa 

Na organização estudada, de acordo com a gestora
4
 consultada por correio 

eletrônico e, com base também em observações participantes, não existe um setor 

destinado à comunicação. Segundo a gestora, cada contrato/escritório, de modo 

independente, administra a comunicação do seu respectivo contrato/escritório e na 

empresa, de modo geral, quem faz o papel “mais próximo” da comunicação é um 

denominado “Setor de Qualidade”, sem especificar exatamente qual é o escopo de 

atuação efetivo da referida área que a faz se aproximar de um setor voltado 

exclusivamente para a comunicação institucional.  

Os contratos/escritórios funcionam, pode-se dizer, como verdadeiras ilhas 

dispersas e isoladas que não se comunicam e muito menos formam uma rede 

                                                 
4
 A profissional consultada é coordenadora geral de um dos contratos que a empresa mantém com o governo federal e 

trabalha no escritório de Brasília, próxima aos dirigentes da organização.   
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interligada, mas sim, uma enorme colcha de retalhos fragmentada sem o DNA da 

empresa. Cada contrato/escritório é moldado, em grande medida, conforme o perfil do 

gestor que está à frente coordenando os trabalhados setoriais, não seguindo uma 

filosofia, diretriz, uniformidade, políticas e cultura organizacional da empresa, que é 

inexistente.  

Segundo Torquato (2015), o sistema de comunicação empresarial é “sustentado 

por três fluxos que se movem em duas direções: para cima e para baixo (direção 

vertical) e lateralmente (direção horizontal)” (p. 80). São então, respectivamente, a 

comunicação descendente centrífuga, a comunicação ascendente centrípeta e a 

comunicação lateral que compõem, basicamente, os fluxos de comunicação de uma 

empresa. 

Nesse sentido, em observação participante no escritório que a organização 

mantém em Maceió
5
 com 22 funcionários e dois estagiários, verificou-se que os fluxos 

de comunicação vigentes, semelhantes nos demais contratos, ocorrem de modo 

descendente (do coordenador do contrato) e ascendente (aos funcionários do contrato) 

em trânsito livre, com a utilização, como principais canais formais, caixa de e-mail e - 

embora com um tom mais impessoal - ligações telefônicas, troca de mensagens 

eletrônicas instantâneas (Hangouts, WhatsApp, etc.), reuniões e conversas pessoais. É 

importante explicar que a comunicação descendente centrífuga é uma forma de 

comunicação direcional que se refere ao “processo de transmissão de informações da 

cúpula para a base” (Ibidem, p. 81). Já a comunicação ascendente centrípeta é um 

“processo de transmissão das informações por meio do qual a base (os trabalhadores) 

pode fazer chegar aos escalões superiores suas opiniões, atitudes e ações sobre assuntos 

importantes para o funcionamento da empresa” (Ibidem, p. 82). 

Entretanto, os contatos formais realizados entre gestores coordenadores dos 

respectivos contratos e funcionários ou entre auxiliares administrativos que levam as 

informações oriundas de cima para os funcionários são, em sua maioria, específicas para 

tratar sobre demandas relacionadas à execução do contrato em curso e informes 

administrativos que irão interferir diretamente no cotidiano do escritório, como, por 

exemplo, aviso de contratação de novos funcionários ou dissídio salarial. A 

comunicação formal acontece, predominantemente, por e-mail.   

                                                 
5
 O espaço existe devido a dois contratos que a empresa possui com o governo federal relacionados a um 

empreendimento de grande porte que vem sendo executado no estado de Alagoas. Os contratos são divididos por 

equipes de campo, concentradas nas cidades de Maceió (AL) e Aracaju (SE) e em Brasília (DF), mais ligado às 

questões burocráticas. 
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São inexistentes momentos voltados para os funcionários, ao menos no escritório 

analisado, em que os “objetivos, a política, as diretrizes, as normas, os procedimentos e 

os princípios necessários ao funcionamento da empresa” (Ibidem, p. 79 e 80) sejam 

transmitidos, conversados e assimilados, conforme deveriam, via diversos meios, canais 

e ações formais de comunicação, vistos como mecanismos adequados por onde as 

informações ascendentes e descendentes oficiais devem circular internamente para 

“assegurar o funcionamento ordenado e eficiente da empresa” (Ibidem, p. 80).  

Em relação à comunicação lateral, Torquato explica que é “o fluxo de 

comunicação entre escritório, departamentos, seções, serviços ou pessoas situadas no 

mesmo nível da empresa” (Ibidem, p. 84). O fluxo lateral é tão importante quanto os 

anteriores demonstrados, pois a horizontalidade no ambiente organizacional “é 

responsável pela coordenação e combinação das diversas posições e unidades, visando 

um trabalho em conjunto” (Ibidem, p. 84).  

Como mencionado mais acima, os contratos que a organização possui em todo 

Brasil funcionam como unidades isoladas, dispersas, com identidade própria, não se 

comunicam e, na maioria dos casos, até mesmo se desconhecem. Há situações em que 

um único contrato possui escritórios sediados em duas ou três cidades, no entanto, cada 

escritório segue políticas próprias moldadas pelo gestor que coordena os trabalhos 

setoriais. As informações que circulam em sentido horizontal, entre os funcionários, são 

para tratar de temas relacionados exclusivamente sobre as demandas do contrato. Assim 

como na comunicação ascendente e descendente, acontecem também por meio de e-

mail, mensagens eletrônicas instantâneas, ligações telefônicas e reuniões esporádicas.  

Por existir autonomia dos contratos que transcende e ofusca a imagem 

institucional da empresa, mais prevalecendo em evidência a logo do contrato em 

questão do que a da própria organização, no escritório de Maceió, que abriga dois 

contratos, existe o repasse de informações sobre a realização de atividades de ambos 

para o público externo, basicamente, por meio de notícias veiculadas em sites 

específicos de cada contrato e boletins informativos. São ações isoladas, que muitas 

partem da iniciativa dos funcionários que compõem uma equipe multidisciplinar e dos 

coordenadores dos contratos que reconhecem a importância e permitem o 

desenvolvimento dessa “espécie” de assessoria de comunicação, que não é atrelada a 

uma política geral da empresa.  
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Como é possível constatar, a comunicação existente internamente, seja 

descendente, ascendente e lateral, ocupa-se, exclusivamente, em tratar sobre a execução 

dos trabalhos, apenas isso. Acima dos gestores que coordenam os contratos, não se sabe 

oficialmente quem são os principais nomes da direção da empresa e o contato com os 

mesmos é algo impensável, por não existirem oportunidades e canais que promovam o 

intercâmbio de ideias, e pelo clima de “temor” existente atribuído aos rumores que 

circulam na “rádio corredor” sobre uma suposta postura rígida dos dirigentes 

desconhecidos.  

Pela ausência de informações planejadas e controladas pela administração por 

meio de uma Comunicação Interna formal, os boatos, responsáveis por produzir 

factoides na empresa como “a demissão de um funcionário pelo simples fato do diretor 

não ter gostado da cara dele”, ganham força. Segundo Torquato, ao explicar a 

comunicação informal, afirma ser uma “temível rede de boatos, rede que não tem 

estrutura, que segue caminhos diferentes e dá margem à criação de outras redes. Vence, 

na rapidez com que dissemina as informações, a estática que caracteriza a rede formal 

de comunicação” (Ibidem, p. 80).  

É possível afirmar, com base nas observações participantes dos processos 

comunicacionais vigentes, que a estrutura da empresa mantém-se fragmentada e não 

consegue estabelecer seu sistema organizacional “como a interação complexa entre 

pessoas, culturas, o mercado e a própria sociedade” (BUENO, p. 74). O básico, que 

seria a transmissão de fatos ocorridos dentro da organização sobre realizações da 

empresa, não acontece. É importante salientar, todavia, que a Comunicação Interna, 

conforme discutida ao longo do trabalho, não pode se limitar à ideia do mero discurso 

oficial, aos fluxos formais e controle irrestrito da comunicação por parte da empresa.   

A comunicação organizacional, sobretudo trabalhada internamente, deve ser 

pensada como um instrumento imprescindível da gestão estratégica da organização. 

Suas mensagens, para além da transmissão de fatos vinculados pelos canais oficiais, 

precisam ser interpretadas, debatidas, compreendidas, significadas e vivenciadas por 

todos os níveis de públicos internos que compõem a empresa, como funcionários, 

coordenadores, líderes e a mais alta direção administrativa (que não pode se isolar no 

topo hierárquico e com isso aguçar a imaginação engenhosa dos funcionários), pois, 

muito mais do que informar, “as ações da empresa devem ter sentido para as pessoas – 
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sendo necessário que encontrem no processo de comunicação as justificativas para o seu 

posicionamento e comprometimento” (MARCHESI, 2005, p. 111).  

Desse modo, com o objetivo de conhecer, em números precisos, o grau de 

conhecimento que os funcionários do escritório de Maceió possuem sobre a empresa, 

satisfação em relação aos processos de comunicação vigente internamente e nível de 

contentamento em relação ao trabalho, gestor mais próximo e grupo de trabalho, a 

pesquisa aplicou um questionário voltado para 18 funcionários. Dos 18, 13 têm ensino 

superior, dois são estudantes de graduação e três, ensino médio completo.  

Análise do questionário 

A primeira categoria analisada refere-se ao nível de conhecimento dos 

funcionários do escritório de Maceió sobre a empresa. As perguntas do questionário 

relacionadas a essa quesito foram simples, diretas e como resposta, as opções “sim” ou 

“não” para a maioria e “sim”, “não” ou “mais ou menos” para algumas. Houve, ainda, 

abstenção em três perguntas, conforme demonstra a tabela abaixo com todos os 

questionamentos e resultados obtidos. 

Tabela 1 – Nível de conhecimento sobre a empresa. 

PERGUNTAS SIM NÃO 
MAIS OU 

MENOS 
ABSTENÇÃO 

Você sabe em que década a empresa foi criada? 6% 94%  - 

Você sabe quem foram seus fundadores? 6% 94%  - 

Você sabe quem são os atuais dirigentes da empresa? 33% 61%  6% 

Você sabe em que cidade a empresa está sediada? 100% -  - 

Você sabe quais são os principais serviços ofertados 

pela empresa? 
83% 17%  - 

Você sabe, mais ou menos, quantos contratos a 

empresa possui em todo Brasil? 
5,5% 89%  5,5% 

Você tem ideia, mais ou menos, de quantos 

funcionários a empresa possui em todo Brasil? 
- 100%  - 

Você conhece a missão, visão e valores da empresa? 39% 56%  5% 

Quando surgiu a oportunidade de trabalhar na 

empresa, foi fácil obter informações sobre a mesma? 
22% 33% 45% - 

Atualmente, na condição de funcionário, você se 

sente bem informado sobre a empresa? 
6% 44% 50% - 

Você considera a empresa transparente com seus 

funcionários? 
22% 45% 33% - 

 

Fonte: parte do corpus da pesquisa. 

 

O nível de conhecimento por parte dos funcionários em relação às informações 

básicas sobre a empresa é baixíssimo. Os únicos “sim” que se sobrepuseram 

positivamente em relação aos “não” foram sobre onde a empresa está sediada, com 

100%, e quais os principais serviços ofertados, com 83%. Chama a atenção que a 
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maioria não sabe quem fundou a empresa (94%), quem são os atuais dirigentes (61%), 

não tem noção do número estimado de funcionários (100%) e desconhece a missão, 

visão e valores (56%). Como reflexo da desorientação, apenas 6% dos funcionários se 

sentem bem informados sobre a empresa e a maioria, representada por 45%, não 

considera a empresa transparente com seus funcionários.  

A segunda categoria buscou avaliar o nível de satisfação em relação aos processos 

comunicacionais vigentes, quantidade e/ou qualidade da informação no ambiente 

interno. As opções de respostas oferecem diferentes graus de satisfação em relação ao 

tema questionado, com três níveis de variações negativas (“muito insatisfeito”, 

“insatisfeito” e “um pouco insatisfeito”) e três níveis positivas (“muito satisfeito”, 

“satisfeito” e “um pouco satisfeito”), além da opção indiferente. As perguntas e 

resultados seguem no quadro abaixo:  

Tabela 2 – Nível de satisfação em relação aos processos comunicacionais, quantidade e/ou 

qualidade de cada tipo de informação.  

 
PERGUNTAS MI I PI IND PS S MS 

Informações sobre as políticas e os 

objetivos da empresa 
11% 11% 5% 28% 28% 17% - 

Informações sobre o escopo de atuação e 

ações de outros contratos da empresa 
11% 28% 5,5% 28% 22% 5,5% - 

Informações sobre as relações com os 

sindicatos 
33% 17% 5,5% 39% - 5,5% - 

Informações sobre os benefícios dos 

empregados e sobre o pagamento 
- 11% 5,5% 5,5% 22% 39% 17% 

Informações sobre o orçamento e situação 

financeira da empresa 
5,5% 28% 11% 17% 33% 5,5% - 

Informações sobre as realizações e/ou falhas 

da empresa 
6% 33% 11% 28% 11% 11% - 

A medida em que a “rádio corredor” está 

ativa em nossa empresa 
5% 11% 5% 53% 16% 5% 5% 

Até que ponto a comunicação informal é 

ativa e precisa 
- 11% 11% 11% 28% 22% 17% 

Até que ponto a quantidade de comunicação 

oficial da empresa é: 
11% 11% 5,5% - 39% 28% 5,5% 

MI – Muito Insatisfeito / I – Insatisfeito / PI – Pouco Insatisfeito / IND - Indiferente / PS – Pouco Satisfeito / S – 

Satisfeito / MS – Muito Satisfeito 

 

Fonte: parte do corpus da pesquisa. 

 

O resultado em relação às informações sobre as políticas e objetivos da empresa 

possui consonância com a reflexão anterior, ao descrever que mais prevalece na 

empresa a identidade própria e isolada do contrato, do que sua cultura organizacional 

que não existe. Justamente por essa ausência de cultura organizacional, 28% dos 

respondentes afirmaram estarem, ainda que moderadamente, “um pouco satisfeito”, 
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17% “satisfeito” e 28% “indiferente”. Mais importa para os funcionários, nessa 

situação, restringirem-se em saber quais são suas demandas de trabalho, do que conferir, 

ao serviço que está sendo executado, um sentido mais amplo integrado às políticas e 

objetivos da empresa. 

Já o grau de satisfação referente às informações que chegam (ou não chegam) 

sobre a “atuação e ações de outros contratos”, “relações com os sindicatos”, “orçamento 

e situação financeira” e “realizações e/ou falhas da empresa”, registra uma média 

negativa de 45%, enquanto 28% dos funcionários são indiferentes e 23% sentem-se 

satisfeitos positivamente, embora a maioria do nível de satisfação positiva tenha sido 

“pouco satisfeita”. Além de não se sentirem bem informados sobre a empresa, conforme 

demonstrado na Tabela 1, existe uma significativa insatisfação diante do quadro no que 

se refere às quatro questões citadas.  

Em contrapartida, 39% dos respondentes afirmaram estarem “satisfeitos”, 22% 

“pouco satisfeitos” e 17% “muito satisfeito” sobre “os benefícios dos empregados e 

sobre o pagamento”. Por meio da observação participante da pesquisa, é possível 

constatar e afirmar que o resultado favorável pode ser atribuído ao fato de a empresa 

nunca ter atrasado o pagamento de seus funcionários e demais auxílios, o que contribui, 

efetivamente, para a eliminação de incertezas e ansiedade em relação ao salário por 

parte dos trabalhadores.   

Sobre a quantidade de comunicação oficial recebida, 38% afirmaram “pouco 

satisfeito”, mas 28% “satisfeito” e 5,5% “muito satisfeito”. Ainda foi realizada a 

seguinte pergunta no questionário: “Na sua avaliação, a quantidade de informações 

recebidas no seu ambiente de trabalho é:”. Dentre as três opções de respostas, 56% 

consideram “suficiente” e 46% “insuficiente”. A terceira alternativa, “excessiva”, não 

pontuou. Sobre de onde vem a maior parte das informações no ambiente de trabalho, 

das três opções, “supervisor” ficou em primeiro lugar com 47%, mas a “rádio corredor”, 

com 37%, aparece na segunda colocação, seguida pela “administração superior” (16%). 

Chama atenção a importância que a “rádio corredor” assume dentro da 

organização. Conforme indicado na Tabela 2, apesar de 53% dos funcionários se 

posicionarem indiferentes em relação à frequência das ondas de fofocas que circulam na 

programação da “rádio corredor”, o total de 67% dos respondentes avaliam 

positivamente o grau de satisfação sobre a dinâmica e precisão da comunicação 

informal. Por essa razão, conduz a crer que a “rádio corredor” acaba sendo um dos 
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principais canais de informação dos funcionários dentro da empresa, na ausência de 

uma comunicação formal.  

Ao afirmarem, também, que a quantidade de informações recebidas no ambiente 

de trabalho é suficiente, embora com uma pequena margem de diferença em relação ao 

oposto, não se sabe até em que medida que a informação obtida pode ser considerada 

saudável do ponto de vista organizacional, já que boa parte é oriunda de maneira 

informal entre os funcionários.  

Tabela 3 – Nível de satisfação em relação ao trabalho, superior mais próximo e grupo.  

 
PERGUNTAS MI I PI IND PS S MS 

Quão satisfeito você está com seu trabalho? 5% - 5% 5% 21% 53% 11% 

Até que ponto os meus superiores conhecem 

e compreendem os problemas enfrentados 

pelos subordinados  

5% 11% 6% 11% 33% 28% 6% 

Até que ponto a empresa motiva e estimula 

um entusiasmo para atingir 
17% 5% 11% 11% 33% 17% 6% 

Até que ponto o meu supervisor ouve e 

presta atenção em mim 
- 11% 5% - 28% 39% 17% 

Até que ponto a empresa faz com que me 

identifique ou me sinta parte 
11% 11% - 11% 28% 33% 6% 

A medida em que meu supervisor confia em 

mim 
5% 5% - - 6% 67% 17% 

Até que ponto o meu supervisor está aberto 

a ideias 
- - 17% - 17% 55% 11% 

Até que ponto o meu grupo de trabalho é 

compatível 
- - 5% - 17% 56% 22% 

MI – Muito Insatisfeito / I – Insatisfeito / PI – Pouco Insatisfeito / IND - Indiferente / PS – Pouco Satisfeito / S – 

Satisfeito / MS – Muito Satisfeito 

 

Fonte: parte do corpus da pesquisa. 

 

Como é possível observar na Tabela 3, inclusive de forma imediata e clara 

visualmente, a satisfação com o gestor
 
setorial que coordena o contrato em Maceió e 

com o grupo de trabalho, é positiva. Consequentemente, o nível de satisfação com o 

trabalho registra relevantes 85% de avaliação positiva. É importante ponderar, contudo, 

que em perguntas como “até que ponto a empresa motiva e estimula...”, “até que ponto 

a empresa faz com que me identifique ou me sinta parte”, o funcionário leva em 

consideração as atitudes do gestor no que se refere à “empresa”.  

Conforme ressaltado anteriormente na pesquisa, pela independência que os 

contratos/escritórios possuem em relação à identidade – que não se sabe qual é - da 

empresa, as atitudes do gestor são vistas, meramente, na maioria das vezes, como as 

atitudes do gestor, desatreladas à empresa. A organização, na verdade, acaba sendo 

personificada na figura do coordenador à frente do escritório/contrato, que inclusive 
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possui uma relação de amizade com parte dos funcionários fora do escritório e grau de 

parentesco. Um exemplo prático dessa visão personalizada é quando há uma 

homenagem do tipo Dia das Mães ou concessão para o trabalhador participar de cursos 

no horário do expediente. Os funcionários não enxergam os feitos, nem nenhum outro 

de naturezas semelhantes, como uma ação “da empresa”, mas como uma iniciativa 

isolada do seu gestor e agradecem, de maneira amistosa - no caso das homenagens às 

mães - emocionada ao mesmo.  

Apesar do grau de satisfação positiva elevado com o trabalho, com o 

coordenador/gestor/administrador do contrato/escritório/unidade isolada da empresa e 

com o grupo de trabalho (referente à compatibilidade, com 95%), ao responderem a 

pergunta “Se você recebesse uma proposta para trabalhar em outra empresa, mas na 

mesma cidade, pelo mesmo salário, carga horária e na sua área de formação, mas sendo 

que a empresa é relativamente conhecida e só se têm boas referências sobre a mesma, 

aceitaria o convite?”, sete, dos 18 funcionários, afirmaram que sim, o que representa 

39%, um número significativo apesar do nível bom de satisfação com os fatores 

apresentados acima e quando se reflete que as condições de trabalho são as mesmas, 

com o diferencial da empresa proponente possuir uma maior visibilidade e ser bem 

quista.  

CONCLUSÃO 

Em que medida uma empresa de grande porte, com centenas de funcionários e 

escritórios espalhados pelo país, pode ficar alheia e até mesmo evitar, uma cultura 

organizacional e políticas de comunicação, começando pela interna? Em que medida 

palavras como integração, diálogo, participação, horizontalidade, transparência, 

estratégia e gestão podem ser ignoradas pelas organizações do século XXI que desejam 

permanecer e inovar frente aos novos paradigmas, que se renovam diariamente, em 

meio a um cenário de mercado altamente competitivo?   

A partir das discussões levantadas por diferentes autores sobre a temática e por 

meio de um estudo de caso, a pesquisa, numa posição de observação privilegiada e 

vivenciada todos os dias, pôde analisar e constatar o quão a ausência da comunicação 

organizacional, sobretudo a trabalhada internamente, é sentida na prática e representa 

um desperdício de oportunidades para a empresa estudada.   

Apesar de existir há quase cinco décadas e continuar vencendo processos 

licitatórios, firmando contratos, erguendo escritórios de apoio em vários lugares do 
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Brasil e compondo equipes de profissionais, caso não mude sua política de gestão, a 

empresa continuará solta, dispersa, desconhecida, personalizada na figura de seus 

gestores, sem objetivos claros e funcionários que não possuem uma carga genética 

sólida da organização.  

Continuar nesta posição cômoda é possível e até dá certo na métrica de seus 

dirigentes, entretanto corre o risco de não crescer, não avançar, não ser vista, não ser 

sentida e, principalmente, vivenciada por seus funcionários que, na primeira 

oportunidade, parte significativa aceitaria, sem constrangimento – já que não teve ao 

responder o questionário –, o convite para atuar em outra organização, apesar das 

condições de trabalho serem as mesmas, com o único diferencial da empresa ser 

conhecida e apreciada por todos.  

Mais do que transmissão de informação, a comunicação, começando pelos 

interiores das organizações, precisa ser pensada como estratégica básica e 

preponderante de gestão para o sucesso dos negócios, sucesso para além do lucro.  
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