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RESUMO 

 

 

 
O comprometimento organizacional tem sido amplamente estudado e pesquisado, sobretudo 

por administradores. No campo da comunicação há ainda poucas contribuições, embora o 

mercado exija constantemente dos profissionais de comunicação organizacional estratégias e 

práticas que contribuam para o vínculo afetivo de empregados com empresas. Diante dessa 

lacuna, o presente estudo objetivou analisar a relação entre o comprometimento e a 

comunicação organizacional sob nova ótica, a da comunicação, investigando de que forma o 

segundo elemento pode contribuir para o primeiro. Para atingir esse objetivo, foi realizado um 

estudo de caso único integrado, ou seja, com múltiplas unidades de análise, que combinou 

técnicas quantitativa e qualitativa. A pesquisa envolveu uma amostra de 1.763 trabalhadores 

dos ambientes administrativo, industrial e comercial de uma organização do setor alimentício. 

Os resultados revelam que: primeiro, um alto nível de comprometimento organizacional foi 

identificado na organização; segundo, em uma escala de 0 a 10 para mensurar a contribuição 

da comunicação para o comprometimento, o nível alcançado foi 7; terceiro, as dimensões 

estratégica e cultural da comunicação são aquelas que demostraram maior contribuição, em 

especial as práticas comunicacionais voltadas ao alinhamento dos empregados com os objetivos 

e valores organizacionais; quarto: a comunicação de liderança apresentou-se como elemento-

chave nesse cenário. Como principal contribuição, este estudo propôs um percurso 

metodológico que permite analisar o comprometimento organizacional vinculado às práticas 

comunicacionais, podendo ser replicado em outras pesquisas sobre o tema ou testado em 

estudos que investiguem a relação da comunicação com outros fenômenos organizacionais.  

 

  

Palavras-chave: Comunicação Organizacional. Comunicação Interna. Relações Públicas. 

Comprometimento Organizacional. 
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ABSTRACT  

 

 

 
Organizational commitment has been widely studied and researched, especially by 

administrators. In the field of communication, there are still few contributions, although the 

market constantly demands from organizational communication professionals strategies and 

practices that contribute to the affective bond of employees with companies. Given this gap, the 

present study aimed to analyze the relationship between commitment and organizational 

communication from a new perspective, that of communication, investigating how the second 

element can contribute to the first. To achieve this goal, a single integrated case study, that is, 

with multiple units of analysis, was conducted, combining quantitative and qualitative 

techniques. The research involved a sample of 1,763 workers from the administrative, industrial 

and commercial environments of an organization in the food sector. The results reveal that: 

first, a high level of organizational commitment was identified in the organization; second, on 

a scale from 0 to 10 to measure the contribution of communication to commitment, the level 

reached was 7; third, the strategic and cultural dimensions of communication are those that have 

shown the greatest contribution, especially communication practices aimed at aligning 

employees with organizational goals and values; fourth: leadership communication was 

presented as a key element in this scenario. As a main contribution, this study proposed a 

methodological approach that allows analyzing organizational commitment linked to 

communicational practices, which can be replicated in other research on the subject or tested in 

studies that investigate the relationship between communication and other organizational 

phenomena. 

 

Keywords: Organizational Communication. Internal Communication. Public Relations. 

Organizational Commitment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O comprometimento organizacional vem sendo estudado desde o início da segunda 

metade do século XX, mas foi a partir da década de 1970 que o interesse de pesquisadores pelo 

tema intensificou-se (BORGES; MOURÃO, 2013). O ambiente instável da época levou as 

organizações a efetuarem mudanças profundas em suas estruturas, processos e gestão, de forma 

a garantir competitividade e sobrevivência. Nesse cenário, o elemento humano ganhou 

relevância, pois nele estava a chave da qualidade e da vantagem competitiva necessárias para a 

sobrevivência das organizações (BASTOS; BORGES-ANDRADE, 1995). Era cada vez mais 

preciso voltar a atenção para a subjetividade humana e para a compreensão do processo de 

comprometimento dos trabalhadores.  

Mais de cinco décadas depois, o comprometimento mantém-se entre os tópicos do 

Comportamento Organizacional mais investigados (RODRIGUES; BASTOS, 2010). A essa 

altura, já está clara a relação positiva que ele apresenta com resultados almejados pelas 

empresas, como a produtividade e a satisfação com o trabalho, assim como sua relação com 

resultados negativos quando o comprometimento é encontrado em níveis baixos, como o que 

se detecta no caso do absenteísmo e do estresse (BASTOS; AGUIAR, 2015).  

 O interesse crescente pelo tema resultou em um grande volume de pesquisas que, 

paradoxalmente, contribuíram para o avanço nos estudos, mas também para o surgimento de 

obstáculos em razão da falta de cuidado e sistematização que levou a limites imprecisos entre 

o comprometimento organizacional e construtos correlatos, à divisão do construto em diferentes 

bases (afetiva, instrumental, normativa, entre outras) e a uma pluralidade de escalas criadas para 

sua mensuração (MENEZES; AGUIAR; BASTOS, 2016).  

Paradoxal também é o fato de persistir uma lacuna apesar de toda a dedicação de 

pesquisadores ao tema. Os poucos trabalhos que procuram analisar a interface do 

comprometimento com a comunicação são, em geral, desenvolvidos por pesquisadores de 

outros campos. Um levantamento feito no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior, a Capes, em janeiro de 2021, indicou 116 pesquisas sobre comprometimento 

concluídas nos últimos cinco anos, entre 2015 e 2020. Muitos desses trabalhos procuram 

analisar a relação do comprometimento com a remuneração, a qualidade de vida, estilos de 

liderança e até com o humor e a espiritualidade. Entretanto, apenas uma pesquisa o relaciona 

com a comunicação, concentrando-se em detectar a possível influência da comunicação de 

líderes sobre o comprometimento de empregados. Tal pesquisa, no entanto, foi desenvolvida 

no campo da Educação.  
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A falta de contribuições acadêmicas do campo da Comunicação para os estudos sobre o 

comprometimento segue na contramão da realidade do mercado, que tem exigido cada vez mais 

dos gestores de comunicação estratégica práticas que auxiliem na construção e no 

fortalecimento desse tipo de vínculo dos empregados com as organizações nas quais trabalham. 

Foi essa a lacuna que impulsionou a realização desta pesquisa, que busca contribuir para os 

estudos acerca do comprometimento organizacional oferecendo um novo prisma, o da 

comunicação. O que se pretende é ajudar a responder de que forma a comunicação com 

empregados pode contribuir para o comprometimento.  

Em linha com o objetivo geral de pesquisar a relação entre o comprometimento e a 

comunicação organizacionais, identificando de que forma o segundo elemento pode contribuir 

para o primeiro; este trabalho se desdobra em três objetivos específicos: a) propor um percurso 

metodológico para análise do comprometimento organizacional vinculado às práticas 

comunicacionais; b) aplicar a metodologia proposta em ambiente organizacional; e, a partir dos 

resultados, c) identificar estratégias e práticas comunicacionais que impactam o 

comprometimento de empregados. 

 Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa aqui descrita identificou, a partir de um 

estudo de caso único com múltiplas unidades, o nível de comprometimento dos empregados de 

uma empresa do setor de alimentos, analisando suas estratégias e práticas comunicacionais e de 

que forma elas contribuem para o comprometimento organizacional. O trabalho foi 

desenvolvido especialmente com base no referencial teórico e estudos de Bastos e Aguiar 

(2015) a respeito do comprometimento e de Kunsch (2012, 2014, 2016) sobre comunicação 

organizacional.  

A apresentação da pesquisa está estruturada em nove capítulos. Após essa introdução, o 

segundo capítulo percorre, de forma objetiva, um trajeto que tem início no final do século XVIII 

e termina nos dias atuais, abordando importantes mudanças em nosso modelo de sociedade que 

impactam as relações no mundo do trabalho. Com isso, pretende-se oferecer contexto para uma 

maior compreensão da posição e relevância que a comunicação e o comprometimento 

organizacionais possuem no atual cenário.  

O terceiro capítulo é voltado para a comunicação organizacional, com maior ênfase na 

comunicação com empregados, e possui dois objetivos. O primeiro é abordar a influência das 

mudanças na sociedade e nas relações de trabalho sobre a comunicação nas organizações, bem 

como seu necessário reposicionamento nesse contexto. O segundo objetivo é apresentar o 

referencial teórico que embasa esta pesquisa e que possibilitou identificar e analisar a 

comunicação com empregados na organização objeto deste estudo.  
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O quarto capítulo descreve as principais vertentes conceituais do comprometimento 

organizacional, abordando a característica polissêmica do construto e a diversidade de enfoques 

e de escalas que desafiam seu estudo. Além disso, nessa seção, apresentamos e justificamos a 

perspectiva adotada para o trabalho em meio à tamanha diversidade.  

No quinto capítulo é descrita a metodologia adotada para a pesquisa. A seção inicia 

retomando os objetivos para, em seguida, apresentar o objeto de estudo, o método selecionado, 

técnicas adotadas, instrumentos, além dos procedimentos para coleta de informações, 

tratamento e análise de dados.  

No capítulo 6 são apresentados os resultados da etapa quantitativa da pesquisa e, no 

capítulo seguinte, os resultados da fase qualitativa. No oitavo capítulo são realizadas as etapas 

de análise e discussão desses resultados à luz do referencial teórico adotado como base para o 

desenvolvimento da investigação.  

O nono e último capítulo apresenta as contribuições teóricas e práticas do trabalho, bem 

como limitações da pesquisa que podem ser consideradas em futuras investigações a respeito 

da interface da comunicação com o comprometimento organizacional. 

Com esse percurso, pretendeu-se abordar o comprometimento organizacional sob novo 

enfoque, o da comunicação, fazendo correlações pouco exploradas até aqui e buscando oferecer 

contribuições a respeito do tema para a pesquisa acadêmica e para o trabalho dos comunicadores 

nas organizações. 
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2. MUDANÇAS NA SOCIEDADE E SEU IMPACTO NAS RELAÇÕES NO MUNDO 

DO TRABALHO 

 

Situar a sociedade onde estamos inseridos constitui condição sine qua non para análise 

de cenários e contextos (KUNSCH, 2014). Como nos diz Chanlat (apud KUNSCH, 2014, p. 

51), “os contextos são modos de leitura da situação”, por isso iniciamos esse trabalho 

resgatando um breve panorama de mudanças importantes na sociedade que nos trouxeram até 

a relação que o ser humano apresenta com o mundo do trabalho hoje.  

Os conceitos de sociedade disciplinar e sociedade do controle, desenvolvidos 

respectivamente por Foucault (1987) e Deleuze (1992), parecem ser o ponto de partida ideal 

para compreendermos essas mudanças pelas quais a sociedade tem passado. Como colocam 

Oliveira e Paula (2009, p.13), essas referências nos permitem “lançar um olhar diferente sobre 

as relações internas nas organizações e redimensionar o papel do campo da comunicação nesse 

espaço”. Han (2015) oferece referências complementares importantes e atuais ao apresentar o 

conceito de sociedade do cansaço, característico de nossos tempos, e abordar o impacto da 

pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 nesse modelo de sociedade que impera atualmente. 

 

2.1. Da disciplina ao controle 

 

A passagem da modernidade para a contemporaneidade levou a uma mudança no 

modelo de sociedade, que migrou da disciplina – período que vai do século XVIII até a segunda 

grande guerra – para o modelo do controle – em ascensão a partir da segunda metade do século 

XX (COSTA, 2004). Na sociedade da disciplina, o poder estrutura-se a partir da combinação 

dos sistemas moral e operacional, produzindo a ordem e a consolidando pela lei e imposição 

(FOUCAULT, 1987).  

O que se pretende com o uso desse tipo de poder é submeter os indivíduos a 

determinados modelos, como o de pai de família, de operário, de estudante etc. Trata-se de um 

poder mais voltado para a prevenção do que para a punição, pois opera procurando impedir 

tentativas de infração antes mesmo que elas sejam colocadas em prática. Há, para isso, forte 

educação dos possíveis infratores com o objetivo de discipliná-los e torná-los previsíveis 

(FOUCAULT, 1987).  

Para atingir seu objetivo, o modelo disciplinar baseia seu poder na manipulação do 

tempo e do espaço. É por meio da organização do tempo e dentro de limites físicos, sejam eles 

muros de colégios, quartéis, fábricas ou outros locais, que a disciplina é colocada em prática. O 

confinamento nos espaços possibilita a vigília constante que, por sua vez, permite julgar 
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comportamentos e punir desvios evitando danos futuros (SALZTRAGER, 2011). O indivíduo 

é submetido a um sistema de vigilância que procura garantir o respeito a um conjunto de leis e 

normas. Assim, o poder disciplinar é caracterizado pelo “enquadramento das individualidades 

no interior de um espaço perpassado por procedimentos de vigilância e de controle, 

possibilitando uma forma específica de normalização dos comportamentos” (MAGNO; 

MARTINS, 2012, p. 76). Trata-se de um poder, antes de tudo, adestrador (FOUCAULT, 1987).  

No caso das fábricas, por exemplo, a concentração dos trabalhadores em determinado 

espaço físico possibilitaria prever e evitar incidentes e agitações, além de extrair o máximo de 

proveito da mão de obra (FOUCAULT, 1987). Como descreve Foucault (1987, p. 122), a 

fábrica parece claramente um convento, uma fortaleza, uma cidade fechada: 

 

o guardião só abrirá as portas à entrada dos operários e depois que houver 

soado o sino que anuncia o reinício do trabalho; quinze minutos depois, 

ninguém mais terá direito de entrar; no fim do dia, os chefes de oficina devem 

entregar as chaves ao guarda suíço da fábrica que, então, abre as portas. É 

porque, à medida que se concentram as forças de produção, o importante é 

tirar delas o máximo de vantagem e neutralizar seus inconvenientes [...] 

(FOUCAULT, 1987, p. 122) 

 

O poder disciplinar recorre também ao exame. Os indivíduos são continuamente sujeitos 

à avaliação. São analisadas tanto a produção do grupo quanto a do indivíduo em particular, 

permitindo a comparação entre as pessoas (ROTTA; NASCIMENTO, 2014). Foucault (1987) 

cita uma fábrica alemã como exemplo. A distribuição do maquinário e dos trabalhadores pelas 

instalações foi feita de maneira a possibilitar que os supervisores circulassem e, com facilidade, 

não somente fiscalizassem como comparassem o desempenho da mão de obra. Como se nota, 

nesse modelo, as organizações são racionais e focadas na produção e produtividade, enquanto 

esperam que os empregados sejam “um corpo dócil, eficaz economicamente e submisso 

politicamente” (VAZ, 1999, p.159).  

Apesar da rigidez, nem mesmo a disciplina consegue driblar a crise. Como coloca Lauro 

(2017), ela tem “seus pontos-cegos. Ela confina forças, mas não fluxos. Encarcera corpos, mas 

não ideias. Assim, a sociedade disciplinar entra em crise porque é impossível conter a 

multiplicidade”. As instituições disciplinares que emergiram fortemente no século XIX 

começaram a entrar em declínio em meados do século XX, mergulhando no que Deleuze (1992, 

p. 220) chama de “crise generalizada de todos os meios de confinamento”. Tudo teve início 

com o desmoronamento dos muros que definiam as instituições, fazendo com que houvesse 

cada vez menos diferença entre o dentro e o fora (HARDT, 2000). Dessa forma, as antigas 
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disciplinas que operavam na duração de um sistema fechado passaram a dar lugar àquelas dos 

espaços abertos mediante formas de controle ultrarrápidas e flexíveis (DELEUZE, 1992).  

O cenário pós-guerra, da reflexão existencialista, da teoria crítica, da sociedade de 

comunicação de massa e da popularização do modelo de sistemas começou a exercer influência, 

fazendo com que a organização do trabalho passasse a ser compreendida dentro de uma 

racionalidade mais complexa. Aos poucos, o trabalhador começou a ser visto não apenas como 

elemento a serviço do sistema, mas como alguém que administra sua própria adaptação e 

integração aos processos. A atenção passou a se voltar mais para o empregado na intenção de 

que ele se sentisse parte da organização e, consequentemente, tivesse incentivo para produzir 

mais (CURY, 2000).  

Não demorou para que se notasse que o desempenho tinha relação direta com fatores 

psicológicos do trabalhador, como a motivação e o potencial de aprendizagem, o que fez com 

que o controle do desempenho fosse associado ao controle do comportamento. A rotina fabril 

logo deixou claro aos gestores que era preciso olhar para o aspecto comportamental do 

desempenho em vez de tentar compreendê-lo apenas pela perspectiva mecanicista da época.  

Tornava-se cada vez mais necessário entender a subjetividade humana para alcançar a eficiência 

dentro das empresas (MALVEZZI, 2006). 

Nessa fase, os trabalhadores começaram a abandonar a postura passiva e, fortalecidos 

pela força política organizada e por sindicatos, passaram a assumir um posicionamento mais 

crítico, reivindicando condições de trabalho e uma participação mais ativa e inteligente. 

Enquanto isso, psicólogos se dedicavam a estudos que abrangiam os determinantes subjetivos 

do desempenho e fatores motivadores, como a monotonia, a dependência da dedicação ao 

trabalho, a gestão do tempo, o exercício do poder de umas pessoas sobre as outras e as atitudes 

dentro e fora de grupos. Logo a gestão de empresas passou a contar com a descoberta de 

processos subjetivos relacionados ao desempenho (MALVEZZI, 2006). 

Nesse período de franca expansão industrial e busca à melhoria do desempenho, o poder 

disciplinar já não era suficiente. A necessidade que se apontava era a de adaptar melhor o 

trabalhador às suas atividades laborais, que ainda eram pouco automatizadas e realizadas em 

condições precárias. Malvezzi (1999) conta que as fábricas precisavam de um desempenho mais 

constante e regular, o que exigia rearticular o processo de produção para garantir mais controle 

sobre sua eficácia. É nesse contexto que a sociedade do controle começa a ganhar força. O 

próprio Foucault (1978) já havia detectado, em 1978, indícios da queda do poder disciplinar, 

afirmando que a disciplina, antes suficiente para manter o poder, havia perdido parte de sua 

eficácia: 
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Nesses últimos anos, a sociedade mudou e os indivíduos também; eles são 

cada vez mais diversos, diferentes e independentes. Há cada vez mais 

categorias de pessoas que não estão submetidas à disciplina, de tal forma que 

somos obrigados a pensar em uma sociedade sem disciplina. A classe dirigente 

continua impregnada da antiga técnica. Mas é evidente que devemos nos 

separar, no futuro, da sociedade de disciplina de hoje (FOUCAULT, 1978, p. 

268). 

 

Apesar da previsão de Foucault, é Deleuze (1992) quem proclama o fim das instituições 

de confinamento e o surgimento de novos dispositivos de controle e poder, agora mais 

subliminares, contínuos, simultâneos e descentralizados. Se a sociedade da disciplina marcava 

o espaço por territorializações, a sociedade do controle marca por processo de 

desterritorialização. Enquanto a sociedade anterior marcava o tempo pelo relógio, o novo 

modelo entende que o tempo cronológico já não é o ideal: 

 

É mais inteligente pensar qual o melhor momento. Em que momento pode-

se extrair mais de cada tipo de corpo? Para cada corpo, uma medida. A captura 

do tempo se dará no campo da heterogênese. “Você rende mais à noite? Fique 

à vontade para fazer seu horário”. A produção não se dá mais em turnos, ela 

acontece o tempo inteiro (LAURO, 2017). 

 

No novo modelo de sociedade, o aspecto disciplinar não desapareceu, apenas se 

modificou. Tratou-se menos de uma transformação da sociedade disciplinar e mais de uma 

“evolução das estratégias de sujeição que demonstram maior complexidade, flexibilidade e 

alcance” (SILVA, 2017, p.133). A imposição deixou de imperar e as pessoas passaram a ser 

conduzidas a agir de determinada maneira por serem convencidas de que isso é bom para elas. 

Surgiu, assim, o discurso da sedução (DELEUZE, 1992).  

Enquanto a sociedade disciplinar tinha um observador de corpo presente e em tempo 

real; na sociedade do controle, essa observação passou a ser principalmente virtual. Ela já não 

funciona por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantânea: 

 

Com uma estrada não se enclausuram pessoas, mas ao fazer estradas, 

multiplicam-se os meios de controle. Não digo que esse seja o único objetivo 

das estradas, mas as pessoas podem trafegar até o infinito e "livremente", sem 

a mínima clausura, e serem perfeitamente controladas. Esse é o nosso futuro 

(DELEUZE. 1992, p. 5).  

 

Enquanto o poder disciplinar necessitava dos limites físicos dos ambientes, a sociedade 

do controle se apoia nos computadores e na tecnologia de informação. A imagem de ambientes 
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confinados é substituída pela da rede de computadores (CHEVITARESE; PEDRO, 2002). Essa 

mudança traz com ela um elemento importante: a reconfiguração da relação entre tempo e 

espaço. Há uma quebra nas fronteiras de tempo; trabalho e vida pessoal se mesclam, 

contrapondo-se à organização temporal da sociedade disciplinar. Além disso, as fronteiras 

físicas, que antes existiam de forma clara entre as instituições, tornam-se mais discretas e 

voláteis, já não se depende mais de um determinado espaço físico para confinar e controlar: 

 

ao contrário da sociedade disciplinar, a sociedade de controle não se baseia na 

divisão do espaço em localizações distintas e delimitadas por fronteiras ou 

muros. Com ela, o poder se dispersa, torna-se desterritorializado e 

disseminado por entre os limites agora abertos pela queda dos muros das 

instituições de confinamento (SALZTRAGER, 2011, p. 1142). 

 

Como esclarece Moura (2007), a sociedade sem clara divisão de espaço conta com 

instituições que já não se restringem ao seu interior, mas que se encontram permeadas e 

permeando a vida social.  A formação profissional antes oferecida nos limites das organizações, 

por exemplo, passa a constituir um elemento da vida a ser desenvolvido em um movimento de 

aperfeiçoamento que nunca termina. Deleuze (1992) explica que o recomeço é permanente 

nesse modelo. Enquanto nas sociedades disciplinares sempre se estava começando; na 

sociedade de controle, nunca se termina (GARCIA, 2019). 

Nessa transição entre o poder disciplinar e o do controle, as mudanças atingiram todo o 

tipo de instituição: escolas, empresas, prisões, famílias, organizações (SALZTRAGER, 2011). 

No mundo do trabalho, os códigos estritos aos quais os trabalhadores eram submetidos no 

taylorismo deram lugar a um novo tipo de controle, que “entrega ao trabalhador uma maior 

“liberdade” para gestão de seu próprio tempo de trabalho” (FREITAS; LEMOS, 2020, p.486). 

Trata-se de uma liberdade paradoxal que se intensifica até levar ao esgotamento característico 

dos dias atuais e que abordaremos a seguir. 

 

2.2. A disciplina e o controle cedem lugar ao cansaço 

 

 No século XXI, os conceitos de sociedade da disciplina e sociedade do controle já não 

dão mais conta de explicar as mudanças. O que surge é a sociedade do cansaço, um modelo 

baseado no desempenho, com indivíduos que há tempos deixaram de ser “sujeitos da 

obediência” para assumirem o papel de sujeitos de desempenho e produção, atuando como 

“empresários de si mesmos” (HAN, 2015, p.8).   

O sujeito de desempenho é mais rápido e mais produtivo que o sujeito da obediência 



 

 

 

 

    22 

 

 

(HAN, 2015). Ele se entrega à liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar o 

desempenho. Não se trata de uma sociedade livre. Pelo contrário, “o excesso de trabalho e 

desempenho agudiza-se numa autoexploração”, um processo que é “mais eficiente que uma 

exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade” (HAN, 2015, 

p.11). O explorador é ao mesmo tempo o explorado. 

A negatividade da proibição, tão característica das sociedades anteriores, deu lugar ao 

poder ilimitado, ao caráter de positividade tão bem expresso na afirmação “Yes, we can” e ao 

excesso de estímulos, informações e impulsos, que modifica radicalmente a estrutura e 

economia da atenção, fragmentando-a e destruindo-a (HAN, 2015). Com isso, a violência já 

não provém apenas da negatividade, mas também da positividade.  

Como aponta Baudrillard (apud HAN, 2015, p.4), há uma “obesidade de todos os 

sistemas atuais”, o que inclui os sistemas de informação, de comunicação e produção, e contra 

essa gordura não há imunorreação. “A comunicação generalizada e a superinformação 

ameaçam todas as forças humanas de defesa” (BAUDRILLARD, 1992 apud HAN, 2015, p.4). 

Diante da sobrecarga de trabalho, a ação multitarefa se apresenta como necessária, 

impactando também a estrutura da atenção. Han (2015) alerta que se trata de um retrocesso. “A 

multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem” (HAN, 2015, 

p.12). Trata-se de uma técnica de atenção essencial para a sobrevivência desses animais. Isso 

nos leva a um paradoxo: o atual modelo de sociedade exige um indivíduo atento em tempo 

integral e disponível para a ação multitarefa, mas, por outro lado, a falta de espaço e tempo para 

a contemplação e descanso colocam obstáculos à criatividade, à produção de conhecimento, à 

formação de vínculos. Como colocam Costa e Noyama (2017, p.312): 

 

O bem viver cede seu lugar para a preocupação somente com o sobreviver, 

pois a todo momento é cobrado desempenho. E assim, no lugar da atenção 

profunda - contemplativa -, abre-se espaço para a hipertensão. O modo de vida 

acelerado e disperso, de mudança de foco frequente, com pequenas tolerâncias 

ao tédio profundo, faz com que se anule o processo criativo (COSTA; 

NOYAMA, 2017, p.312). 

 

Nesse cenário, o trabalho e o desempenho tornam-se tão centrais que, mesmo em 

momentos de lazer, o indivíduo tende a buscar tempos produtivos. Em muitos casos, o momento 

e o local destinados ao lazer são escolhidos com base em possíveis benefícios para o trabalho e 

a vida profissional. Esse raciocínio faz com que o tempo de contemplação seja fácil e 

constantemente substituído pelo tempo do trabalho (LEMOS, 2019). 

Tal movimento leva ao esgotamento e ao que Han (2015, p.32) chama de “infarto da 
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alma” e adoecimento do corpo, o que explica, ao menos parcialmente, a atual era ser marcada 

por doenças como a síndrome de burnout, o transtorno de ansiedade e a depressão. Esses 

adoecimentos psíquicos da sociedade do desempenho são manifestações patológicas da 

liberdade paradoxal que vivemos (HAN, 2015).  

A pandemia tornou essa realidade ainda mais dura. De acordo com dados de um estudo 

conduzido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, 2020), a mudança brusca de 

rotina pessoal e profissional imposta pela pandemia trouxe fortes impactos para a saúde mental. 

Os casos de depressão praticamente dobraram entre os entrevistados, enquanto a quantidade de 

pessoas enfrentando crise de ansiedade e estresse teve um aumento de 80% entre os meses de 

março e abril de 2020, período que compreende o início da pandemia no Brasil.  

Em meio a tanta sobrecarga ao longo das últimas décadas, o trabalhador ainda assumiu 

a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento, não simplesmente por desejo, mas por 

necessidade. O indivíduo agora precisa dar conta tanto das altas exigências de capacitação que 

surgem quanto de reconstruir repetidamente sua identidade profissional de forma a se adaptar 

e se manter no mercado de trabalho em constante e rápida transformação (MALVEZZI, 2006). 

Nessa nova relação com o trabalho, o ser humano passou a se comportar como uma espécie de 

camaleão que se adapta aos diferentes cenários por onde passa de forma a fazer parte efetiva 

dele. Esse tipo de ser humano é “um amálgama de distintas categorias de habilidades e 

comportamentos, uma colagem, como se fosse de diferentes peças e materiais que podem ser 

expandidos ou apagados, refeitos, reestruturados” (KALLINIKOS, 2003, p.15).  

Como coloca Freitas (1999), todo ser humano é agora múltiplo e modifica a si próprio 

e às suas expectativas de forma a se adequar ao espaço e tempo de uma certa realidade histórica. 

Não é por acaso que Srour (2012, p. 76) chama os trabalhadores de “agentes coletivos”. Para 

ele, esses indivíduos não representam apenas as organizações para as quais trabalham, mas 

também carregam e acumulam características de outras relações estabelecidas em suas 

trajetórias.  

O avanço da globalização e da tecnologia claramente reforçaram essa característica 

adaptativa do trabalhador. As redes de atividades humanas e automatizadas e a adoção de 

tecnologias na comunicação criaram um contexto complexo e, como nomeia Bauman (2001), 

líquido, caracterizado pela compressão do tempo e do espaço. Trata-se de uma sociedade para 

a qual a velocidade é mais importante que a duração, o que faz com que os relacionamentos 

sejam cada vez mais superficiais. Isso porque o avanço tecnológico, ressalta Martín-Barbero 

(2006), não inseriu apenas novas máquinas em nosso cotidiano, mas impactou a forma de nos 

relacionarmos, estipulando novo modo de relação entre os processos simbólicos, nova forma 
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de comunicar que faz do conhecimento uma força produtiva direta.  

Nada mais é estável, muito menos no mundo do trabalho. O espaço organizacional já 

não é configurado pela estrutura física, mas sim pelo compartilhamento de uma mesma missão 

e de determinados processos comuns a cada organização. Empresas e trabalhadores 

desempenham novos papéis. O trabalhador, agora corresponsável por seu desenvolvimento, 

necessita adaptar-se através de uma permanente reconstrução de predicados que fazem da sua 

identidade profissional algo flexível de acordo com as necessidades do ambiente de trabalho. 

Ele confia menos nas organizações e busca gerenciar seus motivos, habilidades e contatos no 

mercado de trabalho (DEFILLIPPI; ARTHUR, 1994) ou simplesmente segue um caminho que 

acredita ser melhor em busca de conhecimento e sucesso psicológico (HALL, 2002).  

Já a empresa deixou de configurar como porto seguro e gestora exclusiva da carreira de 

seus empregados para se tornar corresponsável pelo desenvolvimento deles, mas, mais 

importante do que isso, passou a figurar como espaço de construção e reconstrução das 

identidades desses trabalhadores (MALVEZZI, 2006).  

 

2.3. O impacto da pandemia sobre a sociedade do cansaço 

 

A pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 nos forçou ao isolamento e, em certos 

momentos, à inatividade imposta por esse distanciamento social. No entanto, como relata Han 

(2021) em artigo escrito para o jornal espanhol El País em março de 2021, agora, mesmo em 

tempos de ócio, nos sentimos até mais esgotados do que de costume. No final, “não é a 

ociosidade, mas o cansaço que impera em tempos de pandemia” (HAN, 2021).  

Até o momento no qual essa dissertação é escrita, os tempos pandêmicos não trouxeram 

exatamente uma mudança representativa para a sociedade do cansaço, mas potencializaram suas 

características, especialmente a fadiga. Han (2021) afirma que o vírus tem se comportado como 

um espelho que reflete as crises da nossa sociedade.  

No mundo do trabalho, o home office cansa mais porque não conta com rituais e 

estruturas temporárias fixas. Se antes já estávamos perdendo esses rituais e estruturas que dão 

estabilidade à vida, conforme constata Han (2020) em seu livro “Do desaparecimento dos 

rituais”, publicado pouco antes da pandemia, isso agora se torna uma realidade ainda mais 

brutal. A Covid-19 claramente acelera o desaparecimento dos rituais e a erosão da comunidade.  

Como nos lembra Han (2021), na sociedade do cansaço, nós “nos exploramos voluntária 

e apaixonadamente, acreditando que estamos nos realizando”. Não é o controle ou a avaliação 

do outro que nos esgota, mas a coerção que nós mesmos praticamos. Na busca à realização e 
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otimização, nós “nos esmagamos” para ter um bom desempenho e uma boa imagem. Na 

pandemia, isso só se intensificou. Dicas, programas, webinars e leituras sobre como aproveitar 

melhor o tempo do ócio no isolamento, transformando-o em tempo produtivo, passaram a 

imperar nas agendas. As incontáveis lives nos transformam em verdadeiros “videozumbis” que 

nos obrigam a encarar nossa imagem repetidamente, como uma “selfie permanente” em uma 

sociedade que já era narcisista (HAN, 2021). 

É em razão disso que Han (2021) chama o Sars-Cov-2 de vírus do cansaço, pois ele 

sobrecarrega uma sociedade já esgotada, “radicalizando suas distorções patológicas”. O filósofo 

afirma que o vírus é também uma crise no sentido etimológico, um “ponto de inflexão” que nos 

impõe um chamado urgente à mudança do nosso modo de vida, o que, na expectativa do autor, 

poderia provocar uma mudança importante, desde que a sociedade se sujeite a uma revisão 

radical e consiga encontrar um novo modo de viver “que nos torne imunes ao vírus do cansaço” 

(HAN, 2021).  

 Tal contexto de transformações intensas e cada vez mais rápidas impõem não somente 

para áreas como a Administração e a Psicologia do Trabalho novas demandas e desafios, mas 

também o faz para a Comunicação Organizacional. É por isso que partimos dessa reflexão para 

abordar a trajetória da comunicação com empregados e seu necessário reposicionamento diante 

das mudanças na sociedade.  
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3. COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: APORTES TEÓRICOS  

 

Nosso interesse pela comunicação no âmbito das organizações é impulsionado por três 

fatores. Primeiramente, porque entende-se que organizações são hoje importantes integrantes 

do sistema global e “exercem grande influência no desenvolvimento econômico e social e nas 

transformações pelas quais passa o mundo contemporâneo” (KUNSCH, 2016, p. 38).  Há 15 

anos, Chanlat (2007) já apontava para essa influência crescente das organizações sobre as 

condutas individuais, a natureza, as estruturas socioeconômicas e a cultura.  

Em segundo lugar, o interesse se dá porque as organizações tornaram-se espaço de 

desenvolvimento da identidade humana (MUMBY, 2010). Sabe-se que questões relacionadas 

ao vínculo afetivo e psicológico do sujeito com o trabalho influenciam na sua autoestima e em 

sua construção social como indivíduo (FREITAS, 2000). Se de um lado a organização busca 

consolidar-se em um ambiente cada vez mais inseguro; de outro, o trabalhador busca status, 

reconhecimento social e afetivo de sua conquista profissional (SCHIRATO, 2004). 

Por fim, comunicação e organização comprovam-se elementos indissociáveis. É por 

meio de pessoas que se comunicam e interagem que o sistema funcional é viabilizado; portanto, 

a comunicação mostra-se elemento fundamental para a existência das organizações (MUMBY, 

2010). Taylor (2005, p. 2015) reforça esse raciocínio ao afirmar que “as organizações se auto-

organizam e o fazem como resultado da dinâmica da interação local”, processo que exige 

comunicação. Como complementa Fígaro (2008, p.8), “a atividade de trabalho depende da ação 

do homem e esta práxis humana é articulada pelas relações de comunicação”. 

O campo da Comunicação Organizacional, assim como toda ciência, existe em 

constante dinâmica de reconstrução. Mudanças de paradigmas marcam sua trajetória, 

acompanhando alterações no contexto social, histórico, econômico, cultural e político. No 

Brasil, a comunicação com empregados, foco deste trabalho, deu seus primeiros passos na 

década de 1950, adotando uma abordagem funcionalista alinhada com o modelo mecanicista 

das organizações na época, que era caracterizado pela produção em massa, pela economia de 

escala e por uma estrutura vertical com rigidez de comando (TAYLOR, 1982). 

Com formato de ordem administrativa e focada na transmissão de mensagens dentro das 

organizações, a comunicação com empregados desse período inicial era assimétrica, 

desconsiderava contextos políticos e culturais e posicionava as empresas como emissoras 

poderosas e ativas, enquanto os trabalhadores eram considerados receptores passivos 

(KUNSCH, 2006c). Desse prisma, a comunicação era algo facilmente observável, tangível, 

medido e padronizado (KUNSCH, 2009). Os estudos do campo eram principalmente voltados 
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ao processo comunicativo e sua relação com a eficiência organizacional, adotando métodos 

quantitativos, variáveis de análise e testes hipotético-dedutivos (RUÃO, 2004). Esse 

posicionamento respondia ao principal interesse da época: a busca por habilidades que 

tornassem os trabalhadores mais eficientes. 

Nos anos 1970, embora com maior força no Brasil apenas a partir de 1990, a 

modernização dos modelos produtivos e das relações de trabalho fez com que a comunicação 

passasse a ser cada vez mais demandada pela direção das organizações. O toyotismo – modelo 

administrativo japonês em vigor na época – focava não somente na eficiência e qualidade, mas 

também no envolvimento e comprometimento dos empregados (OHNO, 1997), por isso as 

estratégias e atividades começaram a se voltar mais diretamente para a mobilização da 

subjetividade dos trabalhadores, sempre com o objetivo de envolvê-los com a lógica de trabalho 

desejada pelas empresas (REBECHI; FÌGARO, 2013).  

Foi nesse cenário que surgiram questionamentos a respeito da objetividade absoluta do 

positivismo até então em vigor e a falta de métodos que comprovassem sua eficiência pelos 

sentidos e subjetividades (RUÃO, 2004).  Como aponta Kuhn (1982, p.95), “o fracasso das 

regras existentes é o prelúdio para uma busca de novas regras”, por isso os questionamentos a 

respeito do modelo em vigor logo apontaram a necessidade de se renovar instrumentos, 

técnicas, teorias e conceitos. Tal movimento levou a uma transição importante na década de 

1980, com a ascensão da abordagem interpretativa, que incorporou os seres humanos como 

atores sociais (MARCHIORI, 2008).  

Sob essa ótica, a comunicação passa a ser construída conjuntamente pelos interlocutores 

por meio da interação. A organização se transformou, então, em um produto da comunicação 

(BOUZON, 2011), e os estudos, que até então tinham foco na comunicação como meio-

mensagem, passaram a se voltar para as “práticas cotidianas, a interação entre as pessoas e os 

processos simbólicos ocorridos nos contextos organizacionais” (RIBEIRO, 2019, p.21).  

Entre os anos 1980 e 1990, a comunicação organizacional viveu um período de crise de 

legitimidade e representação impulsionado por novos questionamentos, dessa vez trazidos pelas 

teorias críticas (RUÃO, 2004). Investigadores começaram a colocar em xeque “a lógica 

consensual de cultura organizacional unificada, sugerindo uma maior atenção aos seus pontos 

de fragmentação, tensão e conflito” nas organizações (RUÃO, 2004, p.729). Assim, surgiram 

investigações voltadas para as relações de poder nas organizações, que passaram a ser 

reconhecidas como uma arena de conflitos onde há dominantes e oprimidos (KUNSCH, 2009).  

As diferentes perspectivas que surgiram ao longo da história da comunicação 

organizacional exigiram dela reposicionamentos que a fizeram assumir novas características, 
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percorrendo um caminho até chegar ao caráter estratégico que ela possui atualmente 

(KUNSCH, 2016). Antes considerada simples transmissão de mensagens ou conhecimento, a 

comunicação passou a ser compreendida como atividade prática que tem como resultado a 

formação de relacionamento (TAYLOR, 2005). Todas essas óticas convergem no sentido de 

apontar que hoje é insuficiente a perspectiva instrumental e assimétrica da fase inicial.  

Em linha com essa trajetória, concordamos com Marques e Mafra (2018, p.6) quando 

afirmam que considerar a comunicação interna como uma questão meramente técnica de 

transmissão de informação e de gestão total “significa ignorar a participação do trabalhador 

como um interlocutor ativo na construção deste processo comunicacional”. Para os autores, a 

comunicação com empregados envolve muito mais do que arranjos “para manter a coesão e 

integração do corpo de colaboradores”, ela é também “fonte de criação e estruturação de 

experiências que alimentam pertencimentos, modos de fazer e formas de vida” (MARQUES; 

MAFRA, 2018, p.4).  

Tal perspectiva está intimamente relacionada à humanização, pois exige considerar o 

outro com quem nos comunicamos não como alguém que precisa se adequar à nossa perspectiva 

de mundo, mas como alguém que, sendo diferente, tem seu próprio modo de ser e de se 

expressar (MARQUES; MAFRA, 2018). Kunsch (2016) reforça a humanização como 

elemento-chave ao apresentar a dimensão humana da comunicação como alternativa “para 

melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores em um ambiente cada vez mais complexo, 

competitivo e com cenários conflitantes e paradoxais” (KUNSCH, 2016, p.51).  

Por todo o exposto, adotamos aqui, inspiradas pela trajetória evolutiva da comunicação, 

uma forma de pensá-la a partir de uma abordagem mais humanizada, recorrendo às dimensões 

comunicacionais de Kunsch (2012, 2014, 2016) para investigar a comunicação das 

organizações com seus empregados. 

 

3.1. As dimensões da comunicação organizacional  

 

Buscando facilitar e aprofundar a compreensão da comunicação organizacional 

estudada no universo acadêmico e praticada nas organizações atualmente, Kunsch (2012, 2014, 

2016) a divide em quatro dimensões que se complementam e interagem entre si: instrumental, 

estratégica, humana e cultural.  

A dimensão instrumental é funcional e técnica. Predominante nas organizações, ela se 

concentra mais na transmissão de informações de forma linear e assimétrica e em atuar como 

ferramenta para viabilizar os processos e permitir o pleno funcionamento da organização. Seu 
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foco está nos meios de comunicação, por isso os comunicadores atuam com ênfase na 

divulgação de notícias (KUNSCH, 2006a). Utilizando uma metáfora de Putnan (2009) para 

caracterizar essa dimensão, Kunsch (2014, p.14) adota a figura do conduíte, representante do 

tipo de comunicação que age como um canal transmissor de mensagens, “um contêiner ou um 

objeto que abriga a comunicação e também apoia uma ideologia funcionalista relacionada aos 

objetivos gerenciais”. 

A dimensão estratégica é bastante similar à dimensão instrumental no que tange à sua 

visão pragmática com vistas à eficácia e aos resultados. No entanto, ela é considerada um tipo 

de comunicação que agrega valor à organização e aos negócios, estando sempre alinhada aos 

objetivos globais da organização (KUNSCH, 2016). Além disso, há uma busca contínua por 

informações dos públicos-alvo como forma de obter subsídios que direcionem o planejamento. 

Os públicos passam a ser reconhecidos como agentes ativos da organização e, a comunicação, 

como a mediadora do fluxo de informação e de feedback (MUMBY, 2010).  

Como pontua Kunsch (2018), a comunicação estratégica naturalmente requer 

alinhamento estratégico com a organização, mas também exige aportes teóricos e 

metodológicos de planejamento, aplicação de pesquisas e auditorias, análise de cenários, além 

de monitoramento e avaliação das ações comunicativas. Marchiori (2011) ressalta que o aspecto 

estratégico requer efetiva adaptação da organização ao ambiente por meio da criação e da 

prática dos meios adequados para alcançar os resultados desejados. 

Para a comunicação do tipo estratégico, Putnan (2009, p. 47-48) indica mais de uma 

figura representativa. Além da metáfora do “processamento de informação”, ela apresenta a “do 

vínculo”. De acordo com a autora (2009, p.48-49), “a comunicação é o elo que cria vínculo 

entre pessoas e forma organizações como redes de relacionamentos”. Na prática, ela existe 

quando as organizações estabelecem relacionamentos com os seus stakeholders e criam redes 

de conexões e de colaborações (MUMBY, 2010).  

A dimensão estratégica possui uma natureza um tanto frágil no que se refere à 

dependência que apresenta de dois fatores. O primeiro deles diz respeito ao lugar que a área 

ocupa na estrutura organizacional. É essencial que esse lugar lhe confira fácil acesso a 

informações estratégicas que garantam seu alinhamento com os objetivos da organização e lhe 

permitam desempenhar um papel consultivo junto a seus líderes. O segundo refere-se à 

concepção que a alta liderança e o executivo responsável pela comunicação tem a respeito dela. 

É crucial que seja considerada fator estratégico indispensável para o alcance dos objetivos da 

organização, para o cumprimento de sua missão e visão, para o reforço de seus valores e 

obtenção de resultados (KUNSCH, 2012). 
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A dimensão humana, como aponta Kunsch (2016), embora seja a mais importante, é a 

mais esquecida, tanto na literatura sobre comunicação organizacional quanto nas práticas 

comunicacionais dentro das organizações. Nessa dimensão, “a comunicação não é mais descrita 

como transmissão de mensagens ou conhecimento, mas como uma atividade prática que tem 

como resultado a formação de relacionamento” (TAYLOR, 2005, p. 215). Ela valoriza a 

comunicação interpessoal e a subjetividade, com vistas a uma maior qualidade de vida no 

trabalho (MUMBY, 2010). 

Para pensar a comunicação dessa dimensão é necessário cuidar para não sufocar as 

pessoas com excesso de informação técnica e persuasiva, focada exclusivamente nos resultados 

e interesses da organização (KUNSCH, 2016). Como nos lembra Morgan (1996, p.142), “a 

natureza verdadeiramente humana das organizações é a necessidade de construí-la em função 

das pessoas e não das técnicas”. 

Atentar para a humanização das organizações nunca foi tão importante quanto no atual 

cenário, marcado pela complexidade, desigualdade e incerteza. É preciso trabalhar a 

comunicação a partir de uma nova perspectiva, considerando o processo relacional entre os 

diversos atores, departamentos e unidades. Isso requer abrir mão da visão meramente 

mecanicista para assumir uma visão humanista, com aportes conceituais das perspectivas 

interpretativa e crítica (MUMBY, 2010).  

Quatro metáforas de Putnan (2009) mostram-se em linha com as características dessa 

dimensão. A primeira delas é a metáfora do discurso, que se refere à linguagem, à sua estrutura, 

a seus significados e a toda a produção de mensagens discursivas usadas pelas organizações 

para se posicionar perante seus públicos. A pesquisa dentro dessa abordagem “analisa o papel 

da ambiguidade na comunicação e as formas como as estratégias retóricas moldam o 

gerenciamento de questões emergentes, a administração de crises e a apologia corporativa” 

(PUTNAN, 2009, p.61). 

A segunda metáfora, do símbolo, refere-se à sensibilização e à interpretação de símbolos 

relacionados à identidade organizacional. A questão das narrativas e o espaço que as 

organizações porventura oferecem para que as pessoas possam contar e escrever suas histórias 

contribuem muito para valorizar a dimensão humana da comunicação (PUTNAN, 2009). 

A metáfora da performance volta-se para a interação social, que “consiste de sequências, 

padrões e significados incrustados em mensagens verbais e não-verbais. É comportamental e 

simbólica, com ênfase simultaneamente na ação e sensibilização” (PUTNAN, 2009, p.55). De 

acordo com esse pensamento, a comunicação atua como um elo entre os sujeitos e o ambiente 

organizacional ao propiciar oportunidades de manifestações verbais e não-verbais que fogem 
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do modelo convencional.  

Já a metáfora da voz trata a comunicação como expressão ou supressão da voz na vida 

organizacional. “Ela refere-se à alteração de estruturas e práticas que não permitem que 

membros da organização se manifestem, sejam ouvidos ou façam escolhas na vida 

organizacional” (PUTNAN, 2009, p.57).  

Por fim, a dimensão cultural enxerga os indivíduos com suas vivências e percepções de 

mundo próprias, trazidas de suas formações culturais, por isso compreende que diferentes 

culturas coexistem no ambiente organizacional por meio do relacionamento entre os indivíduos. 

É necessário que essas pessoas sejam consideradas e valorizadas no fazer comunicativo diário, 

sem que sejam sufocadas pelo excesso de comunicação técnica e instrumental, centrada 

somente nos interesses dos negócios corporativos (KUNSCH, 2016). Para Kunsch (2014, p.55), 

uma iniciativa como a abertura de canais diretos de diálogo entre a alta direção e os 

trabalhadores mostra-se “um caminho para valorizar os espaços culturais e individuais das 

pessoas nas organizações, fomentando, assim, as interações entre pessoas e grupos”. 

 

3.2. Desafios impostos pelo atual contexto à comunicação com empregados 

 

A dinâmica de nossos tempos é única. Vivemos uma época de mudanças drásticas, 

velozes e constantes que exigem agilidade, flexibilidade e adaptação. Esse contexto impõe ao 

comunicador um primeiro grande desafio: gerenciar a complexidade de cenários e as 

consequências das mudanças geradas pelas novas relações de trabalho, lidando da melhor forma 

com elas (OLIVEIRA; PAULA, 2009). É necessário compreender o comportamento, as 

subjetividades dos indivíduos que fazem parte da organização (RAMOS; FREITAS, 2013, 

p.42), o que requer leitura de cenários. Nesse sentido, Kunsch (2007) indica o primeiro passo: 

 

Situar a sociedade onde estamos inseridos constitui condição sine qua non 

para análises de cenários e contextos, cujas leituras são objeto de 

interpretações para construção de diagnósticos situacionais e constituem 

subsídios indispensáveis no processo do planejamento e da gestão estratégica 

da comunicação corporativa (KUNSCH, 2007, p.39-40). 

 

Sabemos que o redimensionamento das relações de trabalho impacta diretamente a 

formação profissional, os vínculos empregatícios, as éticas empresariais e, consequentemente, 

os modos como acontece a comunicação com os públicos, especialmente o interno. Com uma 

nova articulação entre os diferentes stakeholders da organização e o contrapeso se deslocando 

para cada vez mais longe da gerência, surge um segundo desafio, o equilíbrio de poder dentro 
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das organizações (GRATES, 2006).  

  O público interno, agora mais ativo e importante no processo de gestão empresarial, já 

não adere a discursos vazios e cheios de palavras-armadilha, “adotadas para criar impacto, 

manipular a imagem corporativa e atuar no campo da sedução” (MAIO; SILVA, 2013, p.35). 

A utilização indiscriminada que algumas organizações vêm fazendo de determinados termos 

com o intuito de passar valores que muitas vezes não são reais nos levou a um paradoxo:  

vivemos a chamada era da transparência, mas nunca fomos tão descrentes nela.  Assim, o 

descrédito no discurso organizacional surge como outro aspecto que desafia a comunicação 

interna. 

 Como lembram Soares e Monteiro (2012), o interesse por legitimação tem se tornado 

até mesmo uma questão de sobrevivência das empresas; portanto, é saudável que as 

organizações busquem legitimidade em seus contextos e reflitam isso em seus discursos. O 

problema ocorre quando esse discurso se apoia em valores que a empresa não adota na prática, 

servindo apenas para tentar posicionar a organização de forma positiva diante de seus 

stakeholders. Tal conduta esbarra na ética contemporânea, um quarto grande desafio para a 

esfera da comunicação interna hoje.  

A ética não escapa da necessidade de adaptação ao contexto complexo e em constante 

transformação que vivemos. Ela é um elemento que tem se flexibilizado, adquirido nova forma. 

Kucinski (2005, p.24) afirma que “cada indivíduo, nesses tempos pós-modernos, teria a 

faculdade de decidir sua própria conduta, cultivar seus próprios valores. É a desqualificação do 

direito de exigir determinados comportamentos”. Trata-se de um reflexo claro do 

individualismo crescente na sociedade. Isso traz à tona uma discussão importante: é possível 

haver uma ética ou não?  

Outro aspecto de nossa era que afeta diretamente o ambiente organizacional e desafia o 

trabalho do comunicador dentro das empresas é o excesso de informação, que gera barulho e 

distração e leva a um cinismo por parte dos empregados (GRATES, 2006). Tal dinâmica tem 

feito com que as informações veiculadas internamente tenham menos credibilidade e 

efetividade, especialmente considerando-se que a organização já não é a única fonte de 

informação sobre ela mesma. O comunicador se vê diante do desafio de, em meio a um turbilhão 

de informações, conseguir a atenção do público interno e envolvê-lo. 

Além de excessiva, a comunicação hoje está declaradamente fora do controle da 

organização, o que causa desconforto para a gestão. O desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação estabeleceu novos fluxos informacionais sem a tutela da 

organização. A comunicação que antes se restringia mais facilmente ao ambiente interno hoje 
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é levada para além dos muros da organização e continua a fluir entre empregados e outros 

públicos sem o controle das empresas (LIEDKE, 2013).  

 A necessidade de haver disposição e capacidade para a comunicação dialógica nas 

empresas é outro desafio imposto pelo atual contexto. A comunicação descendente e de mão 

única há tempos não responde minimamente às necessidades de trabalhadores e também das 

organizações, que precisam envolver seus públicos internos e comprometê-los com seus 

objetivos e metas para a manutenção de um ambiente organizacional saudável e o alcance de 

resultados. Isso exige dos comunicadores não apenas a abertura e gestão eficiente de canais de 

mão dupla, mas o desenvolvimento de qualidades particulares de comunicação interpessoal e 

orientação colaborativa em líderes e empregados (MARQUES; MAFRA, 2013).  

 Está no papel da liderança um outro desafio para o ambiente das organizações e, 

consequentemente, para a comunicação interna. O contexto atual exige um novo tipo de líder, 

já não há mais espaço para a liderança do tipo alfa (BUENO, 2013), que é morosa, burocrática, 

centralizadora, com poucas chefias e que requer dos empregados uma atitude passiva e reativa 

que não cabe mais em nossos dias. Ela precisa dar espaço para a liderança aberta, a qual vamos 

explorar mais a seguir, quando abordaremos de que forma a comunicação interna pode e 

necessita se reposicionar para lidar com esses desafios de nosso tempo.  

 Por fim, mas não menos importante, está o mais recente desafio imposto globalmente a 

partir de 2020: a comunicação em tempos de pandemia. Desde 541 d.C., ao menos 14 grandes 

epidemias assolaram a humanidade antes do vírus Sars-Cov-2, mais conhecido como Covid-

19, se instalar (FONSECA; IÓDICE; BERNARDO, 2020). No entanto, o novo coronavírus foi 

o primeiro a atingir tantos países em tão pouco tempo. Em março de 2020, apenas três meses 

após o vírus ter sido inicialmente identificado em Wuhan, na China, a OMS (Organização 

Mundial da Saúde) declarava oficialmente que a Covid-19 havia ultrapassado fronteiras e já 

marcava presença em todos os continentes (FONSECA; IÓDICE; BERNARDO, 2020). 

O cenário imposto pela pandemia impactou de forma profunda e direta a construção das 

relações e as vivências nas organizações, que passaram a ser marcadas pelo distanciamento 

social e pela mediação tecnológica (TUZZO; CÉZAR; BRAGA, 2020). Uma pesquisa realizada 

pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a Aberje (2020), entre 23 e 31 de 

março de 2020, apontou a comunicação interna como o processo comunicacional mais 

impactado pela crise da Covid-19 nas organizações. De acordo com dados do levantamento, 

95% das 86 organizações participantes da pesquisa adotaram o trabalho remoto e 90% 

intensificaram o processo de comunicação digital (ABERJE, 2020).  

Uma outra pesquisa envolvendo representantes da área de Recursos Humanos de 350 

https://www.forbes.com.br/principal/2020/08/conheca-a-historia-das-epidemias-e-pandemias-que-assolaram-o-mundo/
https://www.forbes.com.br/principal/2020/08/conheca-a-historia-das-epidemias-e-pandemias-que-assolaram-o-mundo/
https://www.forbes.com.br/principal/2020/08/conheca-a-historia-das-epidemias-e-pandemias-que-assolaram-o-mundo/
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empresas, realizada em 2020 pela consultoria Robert Half (2020), mostrou que 89% das 

organizações pretendiam permitir o sistema de trabalho remoto com mais frequência mesmo 

após a pandemia, inclusive adotando o modo digital mais vezes para treinamentos e reuniões. 

Entre os motivos que alavancaram essa decisão estão as taxas de produtividade e colaboração, 

que foram mantidas para 79% dessas empresas mesmo com o trabalho a distância. 

A questão que permanece é: qual o custo dessa alta produtividade e colaboração para o 

trabalhador em sistema home office em um contexto de pandemia?  “Sensação de angústia pelo 

isolamento” e “ansiedade de desempenho” são citados como sentimentos desafiadores por 

trabalhadores atuando em regime remoto, assim como dificuldade para administrar o tempo 

(45%) e para lidar com as distrações dentro de casa (34%) ao trabalhar (TECCHIO, 2020). As 

mudanças na rotina e nas relações familiares dos indivíduos em tempos de pandemia afetam de 

forma direta sua saúde mental e bem-estar (ORNELL et al., 2020). Ornell et al. (2020) alertam 

que, durante epidemias, o número de pessoas que têm a saúde mental impactada de forma 

negativa tende a ser maior do que o número de indivíduos afetados pela infecção em si.  

No que tange especificamente à comunicação, Han (2021) ressalta que a pandemia 

impôs uma modalidade digital que “nos esgota muito”. Na visão do filósofo, esse é um tipo de 

comunicação bastante unilateral, limitada e desumana, uma “comunicação sem ressonância”, 

que “não nos traz felicidade”. No digital, falta a presença corporal do outro, o olhar nos olhos, 

elementos essenciais para “seres corporais como nós”. A falta do olhar do outro é, nas palavras 

dele, exaustiva: 

 

Em uma videoconferência, por razões puramente técnicas, não podemos nos 

olhar nos olhos. Cravamos o olhar na tela. É exaustivo para nós a falta do olhar 

do outro. Espero que a pandemia nos faça perceber que a mera presença 

corporal do outro já tem algo que nos faz sentir felizes, que a linguagem 

implica uma experiência corporal, que um diálogo bem-sucedido pressupõe 

um corpo, que somos seres corporais (HAN, 2021).   

 

 Para Han (2021), essa descorporização da comunicação digital enfraquece o vínculo 

comunitário. O olhar para o outro volta-se cada vez mais para si mesmo em uma dismorfobia, 

uma atenção exagerada do indivíduo aos próprios defeitos com os quais ele se depara na tela, 

que agora funciona como uma espécie de espelho digital. Tal cenário impõe o desafio de manter 

o diálogo, vínculos fortes e práticas humanizadas de comunicação mesmo com a mediação da 

tecnologia.  

 

 

https://brasil.elpais.com/estilo/2020-10-12/vicio-em-redes-sociais-dispara-na-pandemia-cinco-jeitos-de-recuperar-o-controle-e-se-desintoxicar.html
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3.3. O reposicionamento da comunicação interna diante dos desafios impostos pelo atual 

contexto 

 

Está claro que somos chamados para novos desafios em um contexto complexo e 

mutante. Uma função apenas informativa não é suficiente. Kunsch (2007) afirma que a 

comunicação precisa ser considerada também um processo social básico e um fenômeno nas 

organizações.  É importante que a comunicação assuma a posição de cocriadora do futuro da 

organização (MARCHIORI, 2009). Isso exige da área um reposicionamento que se traduz em 

renovação de perspectivas e práticas comunicacionais.  

O atual contexto requer atenção à complexidade da contemporaneidade e 

fundamentação em conceitos que orientem o fazer comunicacional mediante mudanças 

contínuas e drásticas.  Isso implica capacidade de adaptação a determinadas situações adversas, 

implica resiliência. Como afirma Morin (2006), o fenômeno da desintegração é um fenômeno 

normal. A única maneira de lutar contra a degenerescência está na regeneração permanente, na 

atitude da organização de se regenerar e se reorganizar. Assim, a resiliência é para as empresas 

requisito básico e ferramenta importante para as adaptações e transformações que o cenário 

exige. 

Cabe não só à gestão das empresas, mas também aos profissionais de comunicação 

assumir esse movimento de transformação e adaptação. Isso requer novos aportes teóricos e 

práticos. O paradigma clássico/ informacional já não é suficiente para responder a tal 

complexidade, faz-se necessário analisar o contexto onde está inserida a comunicação, seu 

papel e possibilidades diante da complexidade do ambiente dos negócios (OLIVEIRA; 

PAULA, 2009). Como aponta Kunsch (2014), é preciso vencer a perspectiva meramente 

mecanicista ou a dimensão instrumental da comunicação e adotar uma visão humanista, com 

aportes conceituais das perspectivas interpretativa e crítica. Torna-se primordial dar mais 

atenção para a dimensão humana da comunicação, que se volta para as relações construídas e 

reconstruídas no dia a dia das organizações (KUNSCH, 2014).   

Segundo Kunsch (2014), inserir o ser humano como elemento fundamental nas práticas 

comunicacionais da organização possibilita a ela entender as subjetividades, complexidades e 

sentidos existentes nos processos de interação. A partir dessa perspectiva, o comunicador passa 

a considerar e valorizar no fazer comunicacional a realidade social vivenciada pelos 

trabalhadores, cuidando para não sufocá-los com excesso de informação técnica e instrumental 

voltada somente aos interesses das organizações. Com isso, a empresa não apenas se torna mais 

competitiva, como ajuda a garantir mais qualidade de vida para seus empregados no ambiente 
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de trabalho (KUNSCH, 2012).  

No entanto, em geral, gestores da comunicação se atêm às dimensões instrumental e 

estratégica, que se baseiam em uma visão funcionalista e linear da comunicação, deixando de 

lado a dimensão humana (KUNSCH, 2010). O comunicador que pretende vencer os desafios 

impostos pelo atual contexto necessita rever esse posicionamento emergencialmente. 

Como vimos anteriormente, a flexibilização que surge como resultado do processo 

adaptacional atinge também a ética, que se mostra uma ética de meio-termo (LIPOVETSKY, 

2005). Ela “apresenta-se como exigência mínima para a condução da comunicação 

organizacional em níveis aceitáveis”, equilibrando-se “entre direitos do indivíduo e obrigações 

dos empregados, entre interesses dos acionistas e interesses dos consumidores, entre benefícios 

e proteção do meio ambiente, entre rentabilidade e justiça social, entre presente e futuro” 

(LIPOVETSKY, 2005, p.235). 

Seja do meio-termo ou não, a ética continua sendo crucial para o profissional que atua 

em comunicação. Como diz Wolton (2006, p.104), “não significa um pouco mais de óleo nas 

engrenagens e mais plumas e paetês, é uma necessidade absoluta”. Atuar de forma ética em 

comunicação organizacional é adotar o comprometimento com a transparência e a verdade 

desde o planejamento estratégico até as ações diárias. Isso significa que o comunicador deve se 

colocar em situações de conflito e discordância, expondo os argumentos que conduzam a 

organização ao equilíbrio entre o discurso e as realizações (MAIO; SILVA, 2013). Para 

Lattimore et al. (2012, p.87), os profissionais de relações públicas “devem avaliar os benefícios 

em relação aos danos de suas atividades de comunicação e/ou ter a determinação moral para 

dizer sim ou não, porque os efeitos de longo prazo de uma má decisão irão se sobrepor aos 

ganhos de curto prazo”. 

Outro reposicionamento importante da comunicação interna no atual contexto está 

relacionado com o novo espaço que ocupam os atores internos. Se antes a comunicação tinha 

como premissa o alinhamento com os objetivos da organização para garantir uma atuação 

estratégica, hoje ela deve voltar-se também para o ponto de vista dos atores internos. Esse 

alinhamento é fundamental para alcançar a perspectiva processual e integrada requerida pela 

dimensão estratégica da comunicação e para assegurar coerência às estratégias e às ações 

organizacionais (KUNSCH, 2003; OLIVEIRA; PAULA, 2009).  

É preciso trabalhar na perspectiva da construção de sentido, o que significa perceber 

esses atores internos como produtores de mensagens, levar em conta suas expectativas, 

percepções e necessidades, tendo em vista a realidade e os impactos que vivenciam, além de 

considerar a sua demanda por informações ágeis, contextualizadas e confiáveis (OLIVEIRA; 
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PAULA, 2009). É conhecendo e entendendo questões relacionadas ao negócio e aspectos que 

afetam o trabalho que os trabalhadores conseguem formar sentido. 

A nova posição dos atores internos nas organizações levou à necessidade de 

redimensionar o processo de gestão e o modelo de liderança.  Em resposta a isso, Nepomuceno 

(2013, p.38) defende a “gestão dos formigueiros digitais”, um modelo de gestão que se baseia 

no que ele chama de “comunicação química”, aquela que permite um rodízio meritocrático. 

Nela, cada formiga tem condições de ser um líder-alfa provisoriamente, desde que tenha algo 

relevante para informar às demais.  

A liderança aberta protagoniza novas formas de relacionamento e compreende que não 

cabe tentar – nem é possível – “sufocar a expressão de ideias e opiniões, obstaculizar o 

compartilhamento de informações, impedir que os funcionários troquem experiências e 

percepções sobre o local de trabalho e mesmo sobre a postura de chefias e colegas” (BUENO, 

2013, p.68). De acordo com Li (2011), o novo modelo de liderança segue outras regras, como 

o respeito ao fato de que os clientes e funcionários têm poder, o ato de compartilhar como forma 

de construir confiança, o fomento à curiosidade e à humildade, a manutenção de uma abertura 

responsável e o perdão aos fracassos. 

Bueno (2013) afirma que colocar em prática o modelo de liderança aberta exige o 

desenvolvimento de processos ágeis e competentes de feedback, adoção de diálogos produtivos 

e clareza quanto às regras, com uma abertura que respeite as individualidades sem colocar em 

risco a saúde do ambiente organizacional. Tal modelo também requer superar o funcionalismo 

para adotar uma perspectiva que enxergue a organização como um sistema aberto que se 

relaciona estreita e intensamente com o ambiente.  

No entanto, a gestão que prevalece ainda é a centralizada, não participativa, que exige 

sistematicamente o “carimbo do líder-alfa” (Nepumoceno, 2013). A difícil e complexa 

transição de um modelo para outro requer suporte da comunicação interna para que a cultura 

de apoio à abertura se estabeleça. Por meio da comunicação, “promove-se a articulação dos 

funcionários, consolidando relacionamentos confiáveis e produtivos, e compromete-se esse 

público com a solução coletiva de questões da organização” (BUENO, 2013, p.69). Isso 

repercute, segundo Bueno: 

 

na construção de um novo ethos comunicacional fundado no uso intensivo, 

mas responsável, das mídias sociais no ambiente interno, na valorização da 

participação dos funcionários e na adoção de sistemas e canais de 

relacionamento que promovam a interação e favoreçam o fortalecimento do 

fluxo de comunicação/informação ascendente (BUENO, 2013, p.70). 

 



 

 

 

 

    38 

 

 

Essa reformulação da relação de líderes com empregados nos leva a uma outra chave no 

reposicionamento da comunicação interna – a disposição e capacitação para a comunicação 

dialógica. Esse é um elemento que exige prévio esclarecimento sobre o que é diálogo. Há uma 

forte tendência na consideração do consenso como maior objetivo da troca dialógica nas 

organizações (GUSHIKEN, 2008). No geral, entende-se diálogo como gesto produtor de 

harmonia. No entanto, como esclarecem Marques e Mafra (2013), ainda que existam vários 

procedimentos voltados à construção de relações organizacionais mais colaborativas, o diálogo 

não pode se abster dos conflitos. Não se trata de suprimir diferenças.  

Neste trabalho, partilhamos da visão de Marques e Mafra (2013) sobre diálogo, 

entendendo que não se trata de um gesto voltado a neutralizar divergências, mas sim de 

instância capaz de tornar a organização um real espaço de trocas, de levantamento de soluções 

para problemas (MARQUES; MAFRA, 2013). Para isso, é importante que o comunicador 

atente para a falsa cultura do diálogo, aquela que estipula diálogo aberto como valor 

organizacional, mas não acontece na prática. Tal distorção é perigosa e maléfica, pois abre 

espaço para formações discursivas privilegiadas e para a supressão e neutralização de conflitos 

potenciais (DEETZ, 2010).  

Por fim, mas não menos importante, o cenário imposto pela pandemia impõe o desafio 

de garantir o diálogo e intensificar as práticas comunicacionais humanizadas comumente 

deixadas de lado pelas organizações (KUNSCH, 2016). Se antes era importante resgatar essa 

característica, tal aspecto se tornou emergencial nesse momento no qual impera a comunicação 

digital que, como alerta Han (2021), caminha no sentido contrário à humanização. 
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4. COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL: O CONSTRUTO E SEUS 

DESAFIOS 

 

O comprometimento mantém-se entre os tópicos mais investigados no domínio do 

Comportamento Organizacional dentro e fora do Brasil (RODRIGUES; BASTOS, 2010). 

Especialmente desde 1970, estudos realizados em diversos lugares do mundo têm direcionado 

esforços para identificar o que vincula um indivíduo ao seu ambiente de trabalho e quais as 

implicações de tal vínculo para este indivíduo, para o trabalho e para as empresas (BASTOS; 

SIQUEIRA; MEDEIROS, 2008). 

Conforme apontam Bastos e Aguiar (2015), o interesse de pesquisadores e gestores pelo 

tema se dá em razão da necessidade e importância de se contar com trabalhadores 

comprometidos com as metas e os valores organizacionais, tanto porque já se sabe que o 

comprometimento está relacionado de forma positiva a resultados buscados pela organização, 

como é o caso da produtividade e da satisfação com o trabalho, quanto pela relação que o 

comprometimento também mostra ter com resultados negativos, a exemplo do 

“absenteísmo, turnover, estresse e conflito trabalho-família” quando seu nível se apresenta 

baixo (BASTOS; AGUIAR, 2015). 

 

4.1. A diversidade conceitual do construto 

 

Na literatura, a diversidade conceitual sobre o tema tem feito com que o construto seja 

cada vez mais polissêmico, complexo e multifacetado (MENEZES; AGUIAR; BASTOS, 

2016). Em 1983, Morrow (1983) já havia identificado 29 conceitos e medidas relacionadas ao 

comprometimento. Há uma clara falta de limites precisos entre o comprometimento 

organizacional e construtos correlatos, além da adoção de diferentes bases (afetiva, 

instrumental, normativa, entre outras) e uma pluralidade de escalas criadas para sua 

mensuração, o que impõe grandes desafios para o estudo do tema (MENEZES; AGUIAR; 

BASTOS, 2016). 

 A quantidade de pesquisas sobre as relações do comprometimento com atitudes e 

comportamento no ambiente de trabalho é tão relevante que levou ao desenvolvimento de 

variadas metanálises sobre o tema (COOPER-HAKIM; VISWESVARAN, 2005; MATHIEU; 

ZAJAC, 1990; MEYER et al., 2002) na tentativa de sistematizar os diversos resultados 

empíricos de pesquisas sobre antecedentes, consequentes e correlatos do comprometimento 

organizacional (BASTOS; AGUIAR, 2015). 
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Embora seja difícil precisar a origem do construto, uma das primeiras concepções é dos 

anos 1960, década na qual as empresas empenhavam-se para reduzir os custos de substituição 

de pessoal, buscando caminhos para conseguir a permanência de seus empregados. A teoria dos 

side-bets, de Becker (1960), surge nesse período. Os side-bets são as trocas laterais entre 

indivíduo e organização, que fazem com que um trabalhador adote determinado comportamento 

em razão dos custos associados à sua saída. Nessa perspectiva, o conceito de comprometimento 

organizacional é relacionado à noção de permanência (MENEZES; AGUIAR; BASTOS, 2016). 

Tal linha de raciocínio serviu de base para o desenvolvimento do Organizational 

Commitment Questionnaire (OCQ), uma escala para mensuração do comprometimento 

organizacional criada por Mowday, Steers e Porter (1979) e extensamente utilizada na década 

de 1980. No OCQ, os autores tratam o comprometimento de forma unidimensional (dimensão 

afetiva), evidenciando a natureza afetiva do processo e definindo comprometimento como uma 

forte relação entre a pessoa e a organização, uma relação na qual o indivíduo apresenta forte 

crença e aceitação dos objetivos e valores da organização, está disposto a exercer um esforço 

considerável em benefício dela e possui um forte desejo de se manter membro (PEREIRA; 

LOPES, 2019). Dessa forma, o comprometimento é compreendido como variável que reflete 

nas taxas de absenteísmo e rotatividade (BASTOS, 1993). No entanto, o modelo proposto por 

Mowday, Porter e Steers (1982) não vigorou com exclusividade, coexistindo com outras linhas 

de pesquisa (BASTOS; AGUIAR, 2015).  

A partir do final do século XX, mudanças políticas, sociais e econômicas refletiram-se 

nas relações de trabalho e no modelo gerencial das organizações. Esse foi um período de 

enxugamento de equipes e de crescente repercussão do conceito de competências. Aos poucos, 

a permanência do empregado foi dando lugar a outros temas mais importantes para o novo 

cenário, como o bom desempenho, a qualidade do trabalho e o maior foco nos resultados. A 

busca por profissionais que permanecessem na empresa cedeu espaço à procura por empregados 

que se mantivessem não por necessidade, mas por desejo de agregar valor ao trabalho e à 

organização (RODRIGUES; BASTOS, 2010). Com isso, a concepção de comprometimento 

como sinônimo de permanência passou a incorporar a noção de contribuição ativa para a 

organização (RODRIGUES; BASTOS, 2010). Foi nesse contexto que surgiu o modelo de 

Meyer e Allen (1991), conceitualizando o comprometimento organizacional com novo enfoque, 

agora tridimensional (MEDEIROS, 2003): 

a) Base afetiva: quando o indivíduo acredita e aceita os valores e objetivos da 

organização, esforça-se em prol dela e deseja manter seu vínculo com ela (BASTOS; AGUIAR, 

2015). 
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b) Base de continuação: quando o indivíduo mantém o vínculo com a instituição após 

avaliar uma possível perda de investimentos já realizados na organização e notar falta de 

melhores alternativas no mercado de trabalho (BASTOS; AGUIAR, 2015). 

c) Base normativa: quando o indivíduo adere às normas e aos objetivos da organização 

“a partir de pressões normativas introjetadas pelo trabalhador, que ocorrem no processo de 

socialização primário e após a entrada na organização” (BASTOS; AGUIAR, 2015, p. 102). 

Esses conceitos são sintetizados por Meyer e Allen (1991, apud BANDEIRA; 

MARQUES; VEIGA, 2000, p. 137) da seguinte forma:  

 

Empregados com um forte comprometimento afetivo permanecem na 

organização porque assim o querem.[...] Aqueles cuja ligação está baseada no 

comprometimento instrumental continuam empregados porque precisam.[...] 

Empregados com alto grau de comprometimento normativo sentem que eles 

devem permanecer na organização (MEYER; ALLEN, 1991, apud 

BANDEIRA; MARQUES; VEIGA, 2000, p. 137). 

 

             As pesquisas de Meyer e Allen certamente representam um marco na discussão sobre 

a dimensionalidade do construto comprometimento organizacional e passaram a dominar os 

estudos na área a partir dos anos 1990 (MENEZES; AGUIAR; BASTOS, 2016). Inicialmente, 

Meyer e Allen (1984) ofereceram uma abordagem bidimensional para o comprometimento, 

concentrando-se nas bases afetiva e de continuação. No entanto, pouco depois, sob influência 

do trabalho de Wiener (1982), os autores adicionaram a terceira dimensão ao modelo, a 

normativa.  

A ampliação da multidimensionalidade do comprometimento, não somente pelo modelo 

tridimensional, mas também por outras bases sugeridas em diferentes trabalhos (JAROS et al., 

1993; KANTER, 1968; MEDEIROS, 2003; O’REILLY; CHATMAN, 1986; REGO, 2003), 

contribuiu para o que Osigweh (1989) denominou esticamento do conceito, o que levou à certa 

confusão e imprecisão.  Segundo Morrow (1983),  

 

o crescimento de conceitos relacionados ao comprometimento não tem sido 

acompanhado de uma segmentação cuidadosa do domínio teórico do 

comprometimento em termos do significado pretendido de cada conceito ou 

das relações entre esses conceitos (MORROW, 1983, p. 486). 

 

Em geral, os diferentes conceitos trazem em comum o fato de se tratar de um estado 

psicológico positivo que caracteriza a relação do indivíduo com a organização e que causa 

impacto em seu desempenho (BASTOS; AGUIAR, 2015). No entanto, esse esticamento do 

conceito é claramente visto na pluralidade de perspectivas a respeito do que pode ser entendido 
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como comprometimento. Diversos autores têm adotado visões diferentes ao longo de décadas 

de estudo sobre o construto, como mostra um levantamento feito por Barros (2007) e sintetizado 

no quadro 1.  

 

Quadro 1 – Diversidade conceitual do construto comprometimento 

Autor Comprometimento como: 

Gouldner (1960) 
Termos que são internalizados pelos indivíduos nas suas motivações, 

orientações e comportamentos em relação à organização. 

Buschman (1974) 
Um partido, como um apego afetivo aos objetivos e valores de uma 

organização. 

Salanick (1977) 

Um estado no qual um indivíduo se torna preso por suas ações e, 

através dessas ações, às crenças que dão sustentação às atividades de 

seu próprio envolvimento. 

Mowday, Steers e Porter 

(1979) 

A força relativa da identificação e envolvimento de um indivíduo com 

uma organização específica. 

Wiener (1982) 
Soma das pressões normativas usadas para um indivíduo agir de 

acordo com os objetivos e interesses organizacionais. 

Mowday, Porter e Steers 

(1982) 

(a) uma forte crença e  aceitação dos objetivos e valores da 

organização, 

(b) estar disposto a exercer um esforço considerável em benefício da 

organização, 

(c) um forte desejo de se manter membro da organização. 

O´Reilly e Chatman 

(1986) 

Ligação psicológica de uma pessoa com uma organização, que reflete o 

grau que ela internaliza e adota características ou perspectivas da 

organização. 

Matieu e Zajac (1990) Um laço ou ligação entre o indivíduo e a organização. 

Allen e Meyer (1991) Um estado psicológico que liga o indivíduo à organização. 

  Fonte: Barros, 2007, p. 46. 

 

De acordo com Menezes, Aguiar e Bastos (2016), a pulverização de conceitos e a falta 

de limites mais claros entre comprometimento organizacional e outros construtos impõem dois 

desafios teóricos. O primeiro diz respeito à definição de conceitos de menor escopo que devem 

integrar o de comprometimento, a exemplo dos conceitos de envolvimento, identificação e 

lealdade; e o segundo está relacionado à verificação de uma possível sobreposição entre 

comprometimento e outros construtos relacionados a vínculos entre o indivíduo e a 

organização. 

Em uma análise sobre essa falta de limites precisos, Menezes, Aguiar e Bastos (2016) 

expõem a dispersão conceitual do comprometimento organizacional e sua relação com outros 

construtos da área organizacional explorados por diversos autores, conforme se observa na 

figura 1. 
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   Figura 1 – Comprometimento organizacional e sua relação com outros construtos. 

 

             Fonte: Menezes, Aguiar e Bastos (2016, p. 773) 

 

As fragilidades conceituais e empíricas são acompanhadas ainda de uma questão prática. 

No esticamento do construto e na tentativa de dar a ele maior abrangência, os modelos 

científicos afastaram-se da compreensão que gestores e outros atores organizacionais têm a 

respeito do que é o comprometimento organizacional (BASTOS; AGUIAR, 2015). Bastos 

(1994) aborda isso de forma sistemática ao basear-se em uma série de estudos sobre o tema para 

confrontar as concepções científicas e práticas do que é ser comprometido (BASTOS; 

BRANDÃO; PINHO, 1997; BRITO; BASTOS, 2001; MOSCON, 2009; MOSCON; BASTOS; 

SOUZA, 2012; ROWE; BASTOS, 2007). O autor constatou que atores organizacionais 

reconhecem apenas os elementos diretamente relacionados à base afetiva como constituintes do 

comprometimento organizacional (MOSCON; BASTOS; SOUZA, 2012), levando ao 

entendimento de que a base afetiva do comprometimento é que consiste na real essência desse 

vínculo (MENEZES; AGUIAR; BASTOS, 2016). 

Na perspectiva dos atores organizacionais, portanto, comprometimento organizacional 

não é a permanência do empregado por necessidade, por obrigação ou por dever; também não 

é a continuação na linha de ação em razão da perda de investimentos ou sacrifícios pessoais em 

caso de mudança; nem mesmo a permanência no emprego pela falta de outras opções de 

trabalho (SILVA, 2009; RODRIGUES, 2009). Esses seriam fatores de outro tipo de vínculo do 

profissional com a organização que não o comprometimento organizacional (SILVA, 2009; 

RODRIGUES, 2009). 
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4.2. Questões conceituais e empíricas do modelo tridimensional 

 

Apesar da clara hegemonia do modelo tridimensional ao redor do mundo, a perspectiva 

das três bases – ou dimensões do comprometimento – tem enfrentado intensas críticas quanto a 

questões conceituais e empíricas (BASTOS; AGUIAR, 2015). Uma meta-análise conduzida 

pelo próprio Meyer et al. em 2002 (MEYER et al., 2002), por exemplo, mostra uma possível 

sobreposição conceitual entre as dimensões afetiva e normativa. Além disso, o fato da base de 

continuação apresentar padrões de associação com outros construtos diferentes dos padrões 

obtidos para as bases afetiva e normativa colocou em dúvida a pertinência de se considerar as 

três bases como constituintes de um mesmo fenômeno (COOPER-HAKIM; VISWESVARAN, 

2005).  

Uma pesquisa conduzida por Solinger, Olffen e Roe (2008) também mostra 

inconsistência no modelo tridimensional de Meyer e Allen (1991).  Baseada em resultados de 

diferentes estudos, a pesquisa  aponta que a base de continuação não se correlaciona ou se 

correlaciona negativamente com os componentes afetivo e normativo (COHEN, 2003; 

DUNHAM; GRUBE; CASTANEDA, 1994; HACKETT; BYCIO; HAUSDORF, 1994; KO, 

PRICE; MUELLER, 1997; MEYER et al., 2002).  

Outra importante inconsistência empírica refere-se à capacidade de generalização do 

modelo tridimensional em diferentes localizações geográficas (MEYER et al., 2002). Embora 

os autores tenham concluído que as diferenças não impactavam de forma significativa nos 

cruzamentos entre o comprometimento e variáveis antecedentes e consequentes, algumas 

pesquisas apontam para efeitos da cultura na consistência interna das escalas (MEDEIROS; 

ENDERS, 1997), além de questões relacionadas à tradução delas (MEYER et al., 2002; 

MEDEIROS; ENDERS, 1997). Os resultados de pesquisas aplicadas em diferentes países 

mostram a mesma tendência, com melhores soluções para a base afetiva e resultados mais 

críticos para as bases normativa e de continuação (RODRIGUES; BASTOS, 2010). No Brasil, 

o modelo foi validado por Medeiros e Enders (1997) e por Bandeira, Marques e Veigas (2000), 

alcançando índices apenas moderados de consistência interna para os três componentes da 

teoria (BASTOS; AGUIAR, 2015). 

 

4.3. A defesa do construto como unidimensional 

 

Em meio a essas críticas, nos últimos anos, a unidimensionalidade do comprometimento 

tem sido defendida em uma série de trabalhos no Brasil (BASTOS; AGUIAR, 2015; 
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RODRIGUES; BASTOS, 2010; SILVA, 2009). Grandes esforços têm sido feitos no sentido de 

procurar limitar o comprometimento organizacional a elementos que constituem a sua essência, 

diferenciando-o de outros tipos de vínculos, como o entrincheiramento (RODRIGUES; 

BASTOS, 2011) e o consentimento organizacional (SILVA; BASTOS, 2010), conceitos que 

vêm conquistado espaço nas pesquisas, inclusive no Brasil (MENEZES; AGUIAR; BASTOS, 

2016). 

Rodrigues (2009) propôs o conceito de entrincheiramento em substituição à base de 

continuação do comprometimento organizacional. Definido como “a tendência do indivíduo a 

permanecer na organização devido a possíveis perdas de investimentos e a custos associados à 

sua saída e devido à percepção de poucas alternativas fora daquela organização” 

(RODRIGUES, 2009, p.75), o entrincheiramento organizacional objetiva medir o quanto um 

trabalhador sente-se preso à organização por necessidade. Os principais estudos sobre tal 

conceito defendem que há sobreposição entre esse construto e a dimensão de continuação do 

comprometimento. Um importante indício dessa redundância está em sua base teórica: ambos 

partem da teoria de side-bets, de Becker (1960), já mencionada anteriormente. Considerando 

tal sobreposição, a autora defende a retirada da base de continuação como parte integrante do 

modelo do comprometimento organizacional, já que seus elementos são contemplados pelo 

entrincheiramento organizacional (RODRIGUES, 2009).  

Em paralelo à pesquisa conduzida por Rodrigues (2009), Silva (2009) dedicou-se ao 

estudo do consentimento organizacional, um outro tipo de vínculo. De acordo com a autora, o 

consentimento é composto por dois componentes: obediência e aceitação íntima. O primeiro é 

caracterizado pelo cumprimento do indivíduo das ordens estabelecidas por seu superior 

hierárquico, uma vez que ele entende que este é seu papel como trabalhador. Já a aceitação 

íntima consiste no “cumprimento de normas e regras estabelecidas em função de uma 

concordância autêntica com elas” (SILVA, 2009, p. 74).  

Ao conduzir uma análise de validade discriminante entre o consentimento e o 

comprometimento organizacional, Silva (2009) encontrou grande aproximação entre os dois 

construtos. De um lado, a base normativa do comprometimento organizacional apresentou 

sobreposição com o componente obediência do conceito de consentimento. De outro lado, os 

itens de aceitação íntima revelaram uma tendência em se agrupar aos itens do comprometimento 

afetivo. Com base nesses resultados, propôs-se a retirada da base normativa como constituinte 

do comprometimento organizacional, uma vez que a noção de obrigação e dever para com a 

organização já é contemplada no conceito de consentimento organizacional (BASTOS; 

AGUIAR, 2015). 
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A partir dos resultados dessa trajetória de pesquisa, Bastos e Aguiar (2015) sugerem a 

retomada da perspectiva unidimensional do construto, sendo a base afetiva considerada sua 

essência. Como nos apontam os autores, tal posicionamento já havia sido defendido antes por 

pesquisadores como Solinger, Olffen e Roe (2008) e Ko, Price e Mueller (1997). De acordo 

com Ko, Price e Mueller (apud BASTOS; AGUIAR, 2015, p. 105),  

 

a escolha da base afetiva se justifica por ser a base com propriedades 

psicométricas mais satisfatórias, além de se configurar no componente do 

comprometimento que apresenta correlações mais fortes com outros 

construtos e comportamentos esperados (desejáveis). Outro argumento que 

ajuda a suportar essa escolha está no fato de o comprometimento afetivo ser o 

mais representativo daquilo que é considerado como “ser comprometido” para 

os diferentes atores organizacionais (KO; PRICE; MUELLER, 1997, apud 

BASTOS; AGUIAR, 2015, p. 105). 

 

Buscando propor uma escala de comprometimento organizacional que atendesse aos 

elementos teóricos da perspectiva unidimensional, Bastos e Aguiar (2015) construíram uma 

medida com 12 itens em sua versão completa e 7 itens na versão reduzida. A ferramenta, 

adotada para esta pesquisa, foi desenvolvida com base na revisão de escalas nacionais e 

estrangeiras previamente propostas e validadas para a mensuração do comprometimento 

organizacional.   

Como já vimos, embora não haja um consenso quanto à definição do construto 

comprometimento organizacional, os diferentes conceitos tratam tal elemento como um “estado 

psicológico positivo que caracteriza a relação do indivíduo com a organização e que causa 

impacto em seu desempenho” (BASTOS; AGUIAR, 2015, p. 101). Diante do exposto, esta 

pesquisa adota o conceito de comprometimento como unidimensional (dimensão afetiva), 

compreendendo-o como “um vínculo psicológico volitivo que reflete dedicação e 

responsabilidade por um alvo específico” (KLEIN; MOLLOY; COOPER, 2012, p. 137) e, em 

linha com esse raciocínio, adota a escala desenvolvida por Bastos e Aguiar (2015), já validada 

no Brasil.  
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados na presente 

pesquisa. São descritos os objetivos, o método, as técnicas utilizadas e a amostra. Também são 

apresentados o instrumento escolhido para mensuração do comprometimento e o processo de 

criação e validação da escala de comunicação desenvolvida para este estudo. 

  

5.1. Objetivos da pesquisa 

 

 O objetivo geral deste trabalho foi pesquisar a relação entre o comprometimento e a 

comunicação com empregados, identificando de que forma o segundo elemento contribui para 

o primeiro. Dele, desdobram-se três objetivos específicos:  

1) Propor um percurso metodológico para análise do comprometimento 

organizacional vinculado às práticas comunicacionais, 

2) Aplicar a metodologia proposta em ambiente organizacional, 

3) Identificar estratégias e práticas comunicacionais que impactam o 

comprometimento de empregados. 

 

5.2. Método 

 

Para alcançar os objetivos mencionados, adotou-se como metodologia o estudo de caso 

único integrado, ou seja, com múltiplas unidades de análise (YIN, 2005), que permite investigar 

como se comporta um mesmo fenômeno em diferentes ambientes ou com diferentes públicos 

de uma mesma empresa.  

O estudo de caso mostrou-se o melhor método por ser adequado para pesquisas que 

pretendem investigar o como ou o porquê de um conjunto de eventos contemporâneos. Yin 

(2005) ressalta que esse é um tipo de investigação empírica que permite o estudo de um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Assim, recorreu-se ao estudo de 

caso para averiguar como a comunicação com empregados relaciona-se com o 

comprometimento organizacional, contribuindo para ele.  

Trata-se de uma pesquisa sequencial, que combina técnicas quantitativa e qualitativa. 

Procedimentos sequenciais possibilitam elaborar ou expandir os resultados obtidos por meio de 

um método ao combiná-lo com outro (CRESWELL, 2007). Essa triangulação ajuda a garantir 
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maior precisão dos protocolos nos estudos de caso (STAKE, 1995) ao prevenir possíveis 

distorções relativas à aplicação de um único método (GÜNTHER, 2006). Além disso, como 

coloca Fígaro (2014), ela oferece maior rigor, riqueza e complexidade ao trabalho. 

A etapa quantitativa teve os objetivos de identificar o nível de comprometimento dos 

empregados e a presença das características das dimensões comunicacionais na organização 

objeto do estudo. Para isso, foram combinados dois instrumentos em um mesmo questionário: 

uma escala para mensuração do comprometimento e uma escala desenvolvida e validada no 

decorrer desta pesquisa com base na concepção teórica de Kunsch (2012, 2014, 2016) sobre as 

dimensões da comunicação. A justificativa de escolha e apresentação da primeira escala, o 

processo de desenvolvimento e validação do segundo instrumento, bem como testes estatísticos 

aplicados são detalhados na seção que descreve a etapa quantitativa da pesquisa.  

A etapa qualitativa teve também dois objetivos. O primeiro foi detectar elementos das 

dimensões comunicacionais que exigem investigação junto à equipe de comunicação por se 

tratarem de questões estratégicas e estruturais da área. O segundo objetivo foi aprofundar a 

investigação a partir dos dados obtidos na fase quantitativa, identificando mais detalhadamente 

estratégias e práticas comunicacionais que apontassem algum impacto sobre o 

comprometimento organizacional. Para isso, optou-se por entrevistas semiestruturadas. O 

detalhamento metodológico da etapa qualitativa é apresentado em seção destinada a ela. 

Como consequência do desenho metodológico e dos objetivos apresentados, optou-se por 

iniciar o trabalho pela técnica quantitativa e, a seguir, aprofundar a investigação por meio da 

técnica qualitativa.   

 

5.3. Amostragem 

 

 Os seguintes critérios foram determinantes para a seleção da empresa que se tornou objeto 

deste estudo de caso: 1) ter um setor de comunicação formalmente estabelecido; 2) ter número 

relevante de empregados com vistas a uma maior confiabilidade na fase de testes estatísticos;  

3) apresentar contexto que oferecesse múltiplas unidades de análise para enriquecimento do 

estudo, como diferentes ambientes laborais ou presença em distintas regiões do país, 4) garantir 

acesso da pesquisadora aos empregados para aplicação da pesquisa quantitativa e 5) 

disponibilidade da equipe de comunicação para entrevistas da etapa qualitativa.  

Os contatos com empresas tiveram início em fevereiro de 2019 e foram feitos com seus 

presidentes e gestores da área de Comunicação. A proposta de pesquisa foi apresentada a 22 

organizações presentes no Brasil. Mediante o interesse desses contatos e critérios estabelecidos, 
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firmou-se parceria com organização do setor alimentício, que conta com 5.138 empregados 

distribuídos em três unidades de negócio. Por questões de mercado e estratégias da companhia, 

sua identidade será resguardada. 

O contexto da organização permitiu fragmentar os públicos internos, estipulando as 

seguintes unidades de análise para o estudo de caso: 1) público administrativo, com 

profissionais atuantes nos escritórios da empresa; 2) público industrial, constituído por 

empregados das fábricas e centros de distribuição; e 3) comercial, formado por empregados que 

atuam majoritariamente fora das instalações da companhia, por isso apresentam menor nível de 

interação com colegas e liderança. Tais unidades de análise possibilitaram detectar se o nível 

de comprometimento e a perspectiva da comunicação variam de acordo com os ambientes de 

trabalho e as práticas comunicacionais que os envolvem. 

A etapa quantitativa procurou abranger o máximo de empregados. Entretanto, 

considerando-se que nenhuma organização atinge 100% de participação em levantamentos e 

que a pesquisa seria aplicada em período de pandemia, quando o engajamento tem se 

apresentado mais baixo, tornou-se ainda mais importante garantir representatividade dos três 

públicos para uma análise confiável. Para estipular as metas de participação dos públicos, foi 

utilizado o cálculo de amostragem aleatória simples, com erro amostral de 5% e intervalo de 

confiança de 95%, em linha com as porcentagens adotadas usualmente (FREITAS et. al, 2000). 

              

                        Tabela 1 - Cálculo amostral 

Públicos Total Meta Público alcançado 

Administrativo 498 218 320 (147%) 

Industrial 1.340 299 397 (133%) 

Comercial 3.300 345 1.043 (202%) 

Total 5.138 862 1.760 (204%) 

               Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No total, 2.105 pessoas participaram da etapa quantitativa. No entanto, foi utilizado um 

filtro para eliminar respostas dos 345 líderes respondentes, de forma a evitar enviesamento do 

diagnóstico, que necessitava estar centrado na perspectiva dos empregados.  

Na etapa qualitativa, foram entrevistadas as três profissionais da equipe responsáveis 

pelas estratégias e operacionalização da comunicação na empresa. Dois outros membros não 

foram considerados por atuarem exclusivamente na produção de vídeos, sem qualquer 

envolvimento com demais processos e estratégias da área. Procurou-se entrevistar a diretora de 

Recursos Humanos, em razão da área de Comunicação estar vinculada a essa diretoria; no 

entanto, a entrevista não foi realizada por indisponibilidade na agenda da executiva. Os 
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procedimentos realizados nessa fase da pesquisa serão detalhados em seção sobre a etapa 

qualitativa.  

 

5.4. Etapa Quantitativa 

 

Antes de partir para a apresentação do instrumento utilizado nesta etapa, é importante 

descrever o processo de elaboração do questionário, que consistiu na combinação de duas 

escalas aplicadas simultaneamente: a medida de comprometimento organizacional, elaborada e 

validada por Bastos e Aguiar (2015), e a medida baseada na concepção teórica de Kunsch (2012, 

2014, 2016), desenvolvida e validada no decorrer desta pesquisa.  

 

5.4.1. Definição de escala para mensuração do comprometimento 

 

O instrumento selecionado para mensuração do comprometimento organizacional é o de 

Bastos e Aguiar (2015). São quatro as justificativas da escolha: 1) os autores o criaram em linha 

com a perspectiva unidimensional, adotada nesta pesquisa; 2) o instrumento foi elaborado a 

partir da revisão de medidas nacionais e estrangeiras previamente propostas e já validadas para 

a mensuração do construto; 3) o instrumento foi validado, apresentando alta confiabilidade; 4) 

a validação foi realizada no Brasil, comprovando adequação do instrumento à nossa cultura.  

A versão inicial da escala de Bastos e Aguiar (2015) foi composta por um total de 10 itens 

presentes nas escalas de Meyer e Allen (1991), Mowday, Porter e Steers (1982), Rego (2003) e 

Medeiros (2003), além de três itens da dimensão de aceitação íntima do consentimento 

organizacional, como proposto por Silva e Bastos (2010). 

Após aplicação do instrumento em uma amostra de 805 trabalhadores brasileiros de 

diferentes estados do Brasil e segmentos produtivos, foi decidida a retirada de um único item 

em razão da carga fatorial inferior a 0,30 obtida na Análise Fatorial Exploratória. Dessa forma, 

a versão completa da medida de Comprometimento Organizacional de Bastos e Aguiar (2015) 

ficou composta por 12 itens, todos com cargas fatoriais que variaram de 0,622 a 0,758. A 

confiabilidade da medida foi analisada com o alpha de Cronbach, tomando como satisfatórios 

indicadores acima de 0,70 (PASQUALI, 1999). O resultado obtido foi de α = 0,915, o que 

assegura sua boa confiabilidade. 

A escala ainda passou pela etapa de Análise Fatorial Confirmatória, que apontou a 

necessidade de ajustes para uma maior adesão aos dados. Ao final, todos os indicadores 

atingiram valores dentro dos intervalos considerados satisfatórios ou extremamente próximos a 
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eles (Comparative Fit Index (CFI) = 0,941; Goodness of Fit Index (GFI) = 0,929; AGFI = 0,894; 

Root Mean Square Error of Aproximation (RMSEA) = 0,081). 

Os autores também oferecem uma versão reduzida do instrumento, com sete itens, que 

pode ser usada sem prejuízo da precisão e validade da medida. Tal versão foi desenvolvida para 

reduzir, sem prejuízo aos resultados, questionários em diagnósticos mais amplos que envolvam 

outros aspectos a serem avaliados, como é o caso desta pesquisa, que combina a escala de 

Bastos e Aguiar (2015) com uma escala de comunicação composta por 14 itens.  

 

5.4.2. Aplicação, análise e interpretação dos resultados gerados pela escala do 

comprometimento 

 

Segundo orientam Bastos e Aguiar (2015), a aplicação pode ser feita de forma presencial 

ou em versão digital, sem a necessidade de identificação dos respondentes. Quanto à análise 

dos resultados, os autores indicam que basta somar os valores obtidos e dividir o resultado pelo 

número de itens. Ou seja, no caso de utilização da versão completa da medida, deve-se somar 

o grau de concordância de cada indivíduo para cada uma das afirmações e, em seguida, dividir 

o resultado por 12.  

Considerando a escala do tipo Likert de 6 pontos utilizada na medida, os autores 

recomendam que sejam considerados baixos valores entre 1,0 e 2,5; médios os valores 

superiores a 2,5 e inferiores a 4,5; e altos aqueles a partir de 4,5. Bastos e Aguiar (2015) apontam 

que os valores médios podem também ser diferenciados entre médio inferior (maior de 2,5 e 

menor que 3,5) e médio superior (maior ou igual a 3,5 e menor que 4,5) (Fig. 2). 

 

Figura 2 – Parâmetros para interpretação dos resultados obtidos  

 

                                      Fonte: Bastos e Aguiar (2015) 

 

Conforme orientam Bastos e Aguiar (2015), os resultados devem ser sempre tomados em 

termos de grupos, equipes, setores, departamentos e da própria organização como um todo. 

Dessa forma, será possível: 
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com os escores médios e com indicadores de variabilidade, comparar tais 

grupos ou segmentos dentro da organização, identificando-se onde o 

comprometimento é mais ou menos elevado, o que servirá como base para 

hipóteses explicativas associadas ao perfil do grupo, a características dos 

gestores, à natureza do trabalho realizado ou mesmo dos possíveis impactos 

diferenciais de práticas e políticas organizacionais (BASTOS; AGUIAR, 

2015). 

 

A seguir, apresenta-se escala resumida da medida desenvolvida e validada por Bastos e Aguiar 

(2015) e adotada nesta pesquisa: 

 

                 Quadro 2 – Escala para mensuração do comprometimento 

Medida de Comprometimento Organizacional – Versão Reduzida 

1. Conversando com amigos, eu sempre me refiro a essa organização como uma 

grande instituição para a qual é ótimo trabalhar. 

2. Sinto os objetivos de minha organização como se fossem os meus. 

3. A organização em que trabalho realmente inspira o melhor em mim para meu 

progresso no desempenho do trabalho. 

4. A minha forma de pensar é muito parecia com a da empresa. 

5. Sinto que existe uma forte ligação afetiva entre mim e minha organização. 

6. Aceito as normas da empresa porque concordo com elas. 

7. Eu realmente me interesso pelo destino da organização onde trabalho. 

                Fonte: Bastos e Aguiar (2015). 

 

5.4.3.  Desenvolvimento e validação da escala de comunicação 

 

Para a constituição da medida de comunicação, foram seguidos os procedimentos 

recomendados por Pasquali (1999), que sugere duas etapas principais: a teórica e a de 

construção do instrumento. O trabalho teve início com um exame da literatura sobre 

comunicação organizacional, com aprofundamento da reflexão na concepção teórica das 

dimensões da comunicação, de Kunsch (2012, 2014, 2016).  

Em seguida, foi desenvolvida uma matriz. Composta por quatro colunas, além da inicial 

que identifica o nome das dimensões, ela aponta: a) a característica geral da dimensão em 

questão, b) as características específicas que compõem tal dimensão, c) os aspectos a serem 

investigados junto aos empregados da organização para identificação da presença e intensidade 

dessas características comunicacionais e d) elementos norteadores para a elaboração do roteiro 

que seria usado na etapa qualitativa da pesquisa, ou seja, nas entrevistas semiestruturadas. 
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Quadro 3 – Matriz elaborada para investigação em comunicação 

 

 
Continua 
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Continuação do quadro 3 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na concepção teórica de Kunsch (2012, 2014, 2016) sobre as dimensões da comunicação. 
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Para que o instrumento contasse com itens adequados para a detecção das dimensões da 

comunicação, cada característica comunicacional foi contemplada três vezes no questionário 

por meio de itens similares, possibilitando que posteriormente fossem detectados, com apoio 

de testes estatísticos, aqueles que melhor mediriam as dimensões. Com o procedimento 

descrito, chegou-se a um instrumento com 39 itens, sendo 6 da dimensão instrumental, 9 da 

dimensão estratégica, 15 da dimensão humana e 9 da dimensão cultural, conforme apresentado 

no quadro 4.  

 

Quadro 4 – Matriz dos tópicos de investigação na esfera comunicacional 

Dimensão Aspectos a investigar Itens para composição da escala 

Instrumental 

Acesso a informações 

necessárias para a execução do 

trabalho. 

 

* Recebo todas as informações que preciso para 

executar bem o meu trabalho. 

- A empresa fornece as informações necessárias para 

que eu possa cumprir minhas tarefas. 

- As informações que a empresa me oferece são 

suficientes para que eu desempenhe com sucesso a 

minha função. 

Acesso, conhecimento e 

compreensão de políticas e 

normas. 

 

* Conheço e compreendo as políticas e normas da 

organização. 

* Tenho fácil acesso às políticas e normas da 

organização. 

-  As políticas e normas da organização estão claras 

para mim. 

Estratégica 

Clareza quanto aos objetivos 

organizacionais. 

- Estou ciente dos objetivos que minha empresa quer 

alcançar. 

* Os objetivos da minha organização estão claros 

para mim.  

- Me identifico com os objetivos da organização. 

Entendimento de como pode 

contribuir para o alcance dos 

objetivos organizacionais. 

 

* Sei como posso contribuir para que minha 

empresa alcance seus objetivos. 

- Está claro para mim de que forma meu trabalho 

pode ajudar a organização a alcançar seus objetivos. 

- Estou ciente de como posso usar meu trabalho para 

alcançar os objetivos da organização. 

Percepção de que a organização 

busca e considera sua opinião. 

 

* A empresa procura conhecer e considerar minha 

opinião. 

- Sinto que a empresa se importa com minha 

opinião. 

- Minha opinião é importante para a organização. 

 

Continua 
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Continuação do quadro 4. 

 

 

Humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humana 

Volume informacional 

considerado adequado pelos 

públicos internos. 

 

*  Para mim, a quantidade que recebo de 

informações da organização é a ideal.  

-  Recebo informações da empresa na quantidade 

certa.  

-  A frequência com a qual recebo informação da 

empresa é adequada, ou seja, não há falta nem 

excesso de informação. 

Considera o posicionamento da 

organização perante seus 

públicos internos adequado em 

situações de crise ou mudança. 

 

*  Em situações de crise ou mudança, a empresa se 

posiciona com transparência e agilidade perante nós, 

seus empregados.  

-  Confio nas informações que a empresa me fornece 

em situações de crise ou mudança. 

-  A empresa é rápida e transparente em dar 

informação sempre que enfrentamos uma mudança 

importante ou alguma crise.  

Existência de espaços físicos 

para interação entre os 

empregados.  

 

-  A organização disponibiliza espaços físicos 

adequados que me permitem interagir e dialogar 

com colegas durante intervalos no trabalho. 

*  A empresa possui espaços que me possibilitam 

encontrar e conversar informalmente com colegas de 

trabalho. 

-  Durante intervalos, encontro e converso com 

liberdade com meus colegas de trabalho nos espaços 

que a empresa disponibiliza para isso. 

Liberdade para se expressar, 

opinar e contribuir com ideias. 

 

-  Sinto-me com liberdade para me expressar, opinar 

e contribuir durante reuniões e trabalhos em grupo. 

*  Há oportunidade para contribuir com minhas 

ideias e opiniões em reuniões de trabalho. 

-  Me sinto confortável para me expressar e dar 

minha opinião quando estou trabalhando com outras 

pessoas.  

Percepção de que os públicos 

internos são bem representados 

nos canais e campanhas de 

comunicação. 

 

*  Vejo com frequência a história ou o trabalho de 

colegas serem notícia nos canais de comunicação da 

empresa (como comunicados, murais, revistas 

corporativas e outros). 

- A organização dá visibilidade aos empregados em 

suas campanhas e canais de comunicação (como 

comunicados, murais, revista corporativa ou outros), 

mostrando quem somos, nosso trabalho e nossas 

histórias. 

- Sinto que as campanhas e canais de comunicação 

da empresa (como comunicados, murais, revista 

corporativa ou outros) nos representam bem, 

contando nossa história e apresentando nosso 

trabalho. 

Continua 
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Continuação do quadro 4 

 

Cultural 

Clareza quanto a como colocar 

os valores da empresa em 

prática no dia a dia. 

 

- Para mim, está claro como posso colocar os 

valores da organização em prática no meu dia a dia. 

* Conheço os valores da empresa e sei como colocá-

los em prática na minha rotina. 

- Consigo detectar com facilidade os valores da 

organização na rotina de trabalho. 

 

- Sinto os valores da organização como sendo meus. 

* Os valores da organização são muito similares aos 

meus. 

- Me identifico com os valores da organização. 

Percepção de que todo 

empregado tem o mesmo acesso 

e oportunidade de dialogar com 

a liderança. 

 

- Vejo que todo empregado tem acesso e 

oportunidade de dialogar com a liderança. 

* A liderança se mostra aberta ao diálogo com todos 

igualmente. 

- Os líderes nos tratam sem fazer diferença, sempre 

abrindo espaço para diálogo. 

Fonte: Elaborada pela autora com base na concepção teórica de Kunsch (2012, 2014, 2016) sobre as dimensões 

da comunicação. 

Nota: * Itens que permaneceram após os procedimentos de validação do instrumento.      
 

 

5.4.4. A etapa de validação do instrumento  

 

O instrumento inicial contendo os trinta e nove itens especificados na terceira coluna do 

quadro 4 foi disponibilizado em formato de questionário on-line com escala do tipo Likert de 

seis pontos (do discordo totalmente ao concordo totalmente), sem ponto neutro. A ausência de 

uma opção neutra tem duas justificativas. Primeiramente, a escala de comunicação seria 

combinada em um mesmo questionário com o instrumento de mensuração do 

comprometimento organizacional, de Bastos e Aguiar (2015), já validado sem ponto neutro e 

com bons resultados. Em segundo lugar, Cummins e Gullone (2000) alertam que a utilização 

do ponto neutro pode gerar ambivalência e incentivar a indiferença do respondente, distorcendo 

sua real opinião. 

Antes da validação da medida da comunicação, um pré-teste envolveu 15 voluntários de 

forma a garantir que os itens fossem bem compreendidos e que não haveria dificuldades no uso 

da plataforma on-line adotada na pesquisa, considerando-se os diferentes aparatos tecnológicos 

utilizados para acessá-la, como celulares, tablets e notebooks. Essa etapa resultou em pequenos 

ajustes semânticos para que houvesse mais clareza quanto ao significado de alguns termos, 

como “canais de comunicação”. 
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A distribuição do questionário se deu por meio de redes sociais e também por intermédio 

de gestores da comunicação organizacional, que disponibilizaram a pesquisa por link e/ou 

QRCode para os empregados de suas empresas. Portanto, a coleta de dados para validação da 

medida envolveu uma amostragem não probabilística por conveniência, uma vez que os 

participantes foram escolhidos por estarem disponíveis (FREITAS et. al, 2000).  

Os dados foram recolhidos por meio de questionário na plataforma on-line SurviO, entre 28 

de agosto e 27 de novembro de 2020, período que coincide com a disseminação do vírus Sars-

Cov-2 no Brasil. Constituída por 204 participantes voluntários e anônimos, ela é composta por 

profissionais de empresas do setor da saúde localizadas no Estado de São Paulo. O tempo médio 

de resposta foi de 7 minutos. 

 

Gráfico 1 – Distribuição da população amostral por gênero 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 2 – Distribuição da população amostral por faixa etária 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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      Para a análise do comportamento dos itens, foi empregado, inicialmente, o procedimento 

de Análise Fatorial Exploratória, que obteve valores entre 0,301 e 0,807. Optou-se, então, pela 

retirada de itens redundantes e com valores mais baixos com o intuito de obter um instrumento 

mais enxuto, sem prejuízo de sua precisão e validade, o que era objetivo desde a criação da 

escala. Instrumentos objetivos são importantes para otimizar o tempo necessário para resposta, 

de forma a se obter maior participação e atenção dos respondentes ao longo de todo o 

questionário.  

Os critérios adotados para essa redução foram as análises das cargas fatoriais e dos 

conteúdos dos itens, sendo excluídos aqueles que apresentavam ideias similares já 

contempladas por outros itens com cargas fatoriais mais satisfatórias. O questionário final é 

composto por 14 itens que contemplam todas as características das quatro dimensões da 

comunicação segundo a concepção teórica de Kunsch (2012, 2014, 2016). 

Para a condução da análise fatorial, foi utilizado o programa estatístico IBM SPSS Statistics. 

Optou-se pela análise de Componente Principal como método de extração e Varimax com 

Normalização de Kaiser como método de rotação. Os resultados apresentaram um KMO de 

0.943, considerado muito bom (FIELDS, 2013), bem como um valor significativo (p < 0,001) 

para o teste de esfericidade de Bartlett, confirmando que as variáveis estão correlacionadas a 

uma base razoável para a análise fatorial (LEECH; BARRETT; MORGAN, 2015).  

Em seguida, para a verificação da confiabilidade interna, foi calculado o coeficiente alpha 

de Cronbach para cada uma das quatro dimensões da comunicação e também para o 

questionário final, com 14 itens. Foram considerados aceitáveis valores a partir de 0,70 e de 

alta confiabilidade os índices a partir de 0,80 (HAIR et al., 2009). As dimensões instrumental, 

estratégica, humana e cultural obtiveram alphas de 0,769; 0,827; 0,910 e 0,798, 

respectivamente. O instrumento completo alcançou alpha de 0,951, o que comprova boa 

qualidade psicométrica.       
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    Tabela 2 – Análise Fatorial (Rotação Varimax) 

 

    Fonte: Elaborada pela autora com base nos resultados 

 

Embora o teste estatístico tenha reconhecido quatro componentes, a distribuição dos itens 

entre eles comportou-se de maneira diferente da concepção teórica das dimensões da 

comunicação (KUNSCH, 2012, 2014, 2016). Essa diferenciação se deu em dois aspectos. No 

primeiro deles, itens de uma mesma dimensão deslocaram-se para outro componente, fazendo 

com que uma única dimensão fosse dividida em dois fatores, a exemplo do que ocorreu com as 

dimensões estratégica e cultural, que tiveram um item deslocado cada, como pode ser visto na 

tabela 2. No segundo aspecto, um mesmo componente agrupou itens de dimensões 

comunicacionais diferentes, considerando-as uma mesma dimensão. É fato que todos os itens 

das quatro dimensões da comunicação se referem a um mesmo construto – a comunicação. No 

entanto, trata-se de um construto multidimensional que requer interpretação humana para 

melhor distinção e distribuição em dimensões.  Diante disso, optou-se por manter a distribuição 
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dos itens de acordo com a concepção teórica de Kunsch (2012, 2014, 2016). 

Após os procedimentos descritos, chegou-se ao instrumento final, composto por 14 itens 

que contemplam todas as características específicas das quatro dimensões comunicacionais.  

 

5.4.5. Apresentação do instrumento, aplicação e interpretação de resultados 

 

Recomenda-se aplicar a medida no âmbito interno das organizações, assegurando que o 

instrumento seja acessível a todos os empregados e atentando para a amostragem mínima 

necessária para representatividade dos diferentes públicos internos. É importante assegurar 

sigilo absoluto aos respondentes, de forma a minimizar possíveis impactos da desejabilidade 

social, fenômeno no qual respondentes se posicionam da maneira que acreditam ser esperada 

pelo pesquisador (MALHOTRA, 2012). É essencial, ainda, garantir local e momento propícios 

para aplicação do instrumento.  

Para assegurar as propriedades psicométricas da escala apresentada a seguir, é necessário 

que a apuração dos resultados leve em consideração a multidimensionalidade do construto 

analisado, ou seja, a existência das quatro dimensões comunicacionais, estando os itens da 

escala distribuídos conforme mostra o quadro 5. 

    

                                    Quadro 5 – Distribuição dos itens na escala final de comunicação 

 

                                            Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A interpretação dos graus de presença e intensidade das características comunicacionais 

avaliadas pelo instrumento é obtida de forma idêntica ao que Bastos e Aguiar (2015) propõem 

para a medida do comprometimento. São considerados baixos os valores entre 1,0 e 2,5; médios 

inferiores os valores entre 2,6 e 3,4; médios superiores os valores entre 3,5 e 4,4; e altos aqueles 

a partir de 4,5. 

         Por se tratar de uma escala com 6 pontos, o cálculo é bastante simples. No entanto, o 

instrumento é multifatorial, ou seja, analisa quatro dimensões comunicacionais por meio de um 
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mesmo instrumento, por isso é necessário separar os itens no momento dos cálculos. 

Primeiramente, deve-se somar o grau de concordância dos invidíduos para cada um dos 

quatorze itens, calculando-se, em seguida, a média gerada pelos itens que compõem uma mesma 

dimensão. No caso da dimensão estratégica, por exemplo, há três itens medindo o construto. É 

preciso primeiro obter o grau de concordância para cada um dos três itens e, por fim, somar 

esses valores e dividi-los por três. Dessa forma, obtêm-se não somente a média que representa 

a presença e intensidade de cada dimensão, mas também valores que identificam quais itens 

encontram-se fortalecidos ou fragilizados em cada dimensão. 

 
Quadro 6 – Escala das dimensões da comunicação 

Escala de Comunicação Interna 

1. Recebo todas as informações que preciso para executar bem o meu trabalho. 

2. Conheço e compreendo as políticas e normas da organização. 

3. Tenho fácil acesso às políticas e normas da organização. 

4. Os objetivos da minha organização estão claros para mim. 

5. Sei como posso contribuir para que minha empresa alcance seus objetivos. 

6. A empresa procura conhecer e considerar minha opinião. 

7. A empresa possui espaços que me possibilitam encontrar e conversar informalmente com colegas 

de trabalho. 

8. Há oportunidade para contribuir com minhas ideias e opiniões em reuniões de trabalho. 

9. Vejo com frequência a história ou o trabalho de colegas serem notícia nos canais de comunicação 

da empresa (como comunicados, murais, revistas corporativos e outros). 

10. Em situações de crise ou mudança, a empresa se posiciona com transparência e agilidade perante 

nós, seus empregados. 

11. Para mim, a quantidade que recebo de informações da organização é a ideal. 

12. Conheço os valores da empresa e sei como colocá-los em prática na minha rotina. 

13. Os valores da organização são muito similares aos meus. 

14. A liderança se mostra aberta ao diálogo com todos igualmente. 

Fonte: Elaborada pela autora com base na concepção teórica de Kunsch (2012, 2014, 2016). 

 

5.4.6. Análise da relação entre comunicação e comprometimento organizacionais 

 

Os resultados da etapa quantitativa mostram que existe relação entre comunicação e 

comprometimento organizacionais? Para responder a essa indagação, foi escolhida a 

modelagem de equações estruturais (MEE), “uma família de modelos estatísticos que 

buscam explicar as relações entre múltiplas variáveis” (HAIR et al., 2009, p. 543). Segundo 

Hair (2009), a MEE é o procedimento multivariado mais adequado quando se quer testar a 
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validade de construtos e as relações teóricas entre múltiplas variáveis medidas.  

A MEE é a única técnica multivariada que permite estimar simultanamente múltiplas 

equações, identificando como os construtos se relacionam com itens de indicadores medidos. 

Ela equivale à análise fatorial e à análise de regressão em um único passo. Em razão de suas 

vantagens, a técnica tem se tornado extremamente popular (HAIR et al., 2009). Para aplicá-

la nesta pesquisa, foi utilizado o software SmartPLS 3. 

 

5.5. Etapa qualitativa 

 

A segunda etapa metodológica deste estudo utilizou entrevistas semiestruturadas para 

identificação e análise de características comunicacionais que requerem investigação junto à 

equipe de comunicação e para aprofundamento na análise dos dados de comunicação obtidos 

na primeira etapa. A escolha de entrevistas semiestruturadas se deu em razão de ser essa uma 

técnica que permite captar pensamentos, tendências e reflexões dos entrevistados sobre 

determinado assunto a partir de perguntas previamente elaboradas (VIRGILLITO, 2010).  

Para atingir esse objetivo, Virgillito (2010) orienta o pesquisador a elaborar um 

roteiro que tenha ordem lógica, mas garanta flexibilidade aos entrevistados para que esses 

respondam fora da sequência. A padronização é importante para a comparação de respostas 

e informações durante o processo de análise (GIL, 2010). O roteiro utilizado para realização 

das entrevistas semiestruturadas foi elaborado com base na matriz apresentada na descrição 

da etapa quantitativa, garantindo alinhamento das duas fases da pesquisa com o referencial 

teórico. O roteiro consta no Apêndice 1. 

Conforme descrito ateriormente,  foram entrevistadas as três profissionais da equipe 

responsáveis pelas estratégias e operacionalização da comunicação na empresa. Procurou-se 

entrevistar também a diretora resonsável pela comunicação organizacional, embora a mesma 

seja de outro campo (área de Recursos Humanos); no entanto, a entrevista não foi feita por 

indisponibilidade na agenda da executiva.  

As três entrevistas foram realizadas entre 9 e 29 de março de 2021, por 

videoconferência em razão da pandemia. A plataforma utilizada foi a Google Meet. Cada 

entrevista teve duração entre uma hora e meia e duas horas, totalizando cinco horas e quarenta 

e sete minutos de entrevistas. Todas elas foram gravadas mediante autorização das 

entrevistadas para posterior análise dos áudios.  
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5.5.1.   Procedimentos para análise dos dados 

 

 O material resultante das entrevistas realizadas foi explorado a partir da  análise de 

conteúdo por se tratar de uma técnica que permite um desvendar crítico (SANTOS, 2012). 

Seguiu-se as orientações de Bardin (2011), que  desmembra o procedimento em três fases: 

1) pré-análise, voltada à organização inicial e sistematização dos dados a serem analisados; 

2) exploração do material, que visa dividir  e reorganizar os dados de acordo com as 

categorias criadas; e 3) tratamento dos resultados, focada na inferência    e interpretação dos 

resultados (BARDIN, 2011).  

Bardin (2011) salienta que a criação de categorias deve seguir alguns parâmetros: (a) 

ser homogênea, o que significa que cada categoria deve estar relacionada a apenas um 

princípio de classificação; (b) ser exaustiva, o que implica haver categorias suficientes para 

contemplar todas as respostas em análise; e (c) ser mutuamente exclusiva, ou seja, não ser 

possível vincular uma mesma resposta a mais de uma categoria (BARDIN, 2011). 

Ainda de acordo com Bardin (2011), há possibilidade de utilizar categorias a priori, 

criadas com base no referencial teórico antes das entrevistas, e categorias a posteriori, 

elaboradas durante a análise do material. Para esta pesquisa, utilizou-se categorias a priori, 

elaboradas com base no referencial teórico.  O processo de categorização das entrevistas foi 

realizado com o suporte do software Atlas.TI 9.  

 

Quadro 7 – Matriz de categorização para etapa qualitativa 

Dimensão Aspectos a serem investigados Categorias a priori 

Estratégica 

Alinhamento do plano de comunicação com as 

estratégias e objetivos da organização. 
Planejamento estratégico 

Estratégias e práticas para o cascateamento dos 

objetivos organizacionais. 
Cascateamento estratégico 

Estratégias e práticas para obtenção de feedback 

dos públicos internos. 
Busca ao feedback 

Posição da área de Comunicação no Organograma. Organograma 

Reporte da área na prática. Reporte na prática 

Existência de política e normas de comunicação. Política de comunicação 

Nível de envolvimeto da área de Comunicação em 

assuntos estratégicos da companhia. 
Papel consultivo 

Humana 

Canais, periodicidade, formas de distribuição. Volume informacional 

Existência de um comitê de crise com participação 

da área de Comunicação. 
Comunicação de crise 
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Caracaterísticas dos espaços destinados à 

comunicação interpessoal (CI). 
Espaços para CI 

Estruturas e práticas que permitam que os membros 

de uma organização se expressem e sejam ouvidos 

em suas rotinas laborais. 

Livre expressão 

Estratégias e práticas para garantir 

representatividade dos públicos internos na 

comunicação. 

Empregados protagonistas 

Cultural 

Cultura como parte do planejamento, das ações 

comunicativas e processos de gestão. 
Cultura 

Estratégias e práticas para capacitar a liderança em 

comunicação e fomentar o diálogo organizacional. 
Comunicação de liderança 

Estratégias e práticas de disseminação e reforço dos 

valores organizacionais. 
Valores organizacionais 

Fonte: Elaborada pela autora com base na concepção teórica de Kunsch (2012, 2014, 2016) sobre as          

dimensões da comunicação 
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6. APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS                                                                 

 

Este capítulo é dividido em duas seções. A primeira é dedicada aos resultados de 

comunicação, enquanto a segunda apresenta os dados relacionados ao nível de 

comprometimento organizacional detectado.  

6.1. Resultados gerais da comunicação 

 

Conforme mencionado, para efeito de cálculo, foram considerados baixos os valores 

entre 1,0 e 2,5; médios inferiores os valores entre 2,6 e 3,4; médios superiores aqueles entre 3,5 

e 4,4; e altas as pontuações a partir de 4,5. 

No que tange às características comunicacionais investigadas junto aos empregados, as 

dimensões da comunicação se apresentaram em equilíbrio, com pequena variação nas médias - 

de 4,7 a 5,1 -, todas elas consideradas altas segundo a interpretação de graus adotada.  A 

dimensão instrumental apresentou ligeira vantagem (5,1) com relação às dimensões estratégica 

e cultural (5,0), enquanto a dimensão humana posicionou-se em último lugar.  

 

              Gráfico 3 – Presença e intensidade das dimensões da comunicação 

 

                    Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da tabela 2. 

 

Observando o comportamento dos quatorze itens que compõem as quatro dimensões da 

comunicação na escala, nota-se que todos alcançaram pontuações altas, com valores entre 4,5 

e 5,3. Destacaram-se características comunicacionais das dimensões instrumental e estratégica, 

como conhecimento e compreensão de políticas e normas e entendimento de como os 

empregados podem ajudar a alcançar os objetivos da organização. Já o volume informacional 

e a percepção de que a opinião é ouvida e considerada pela empresa foram as características 
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comunicacionais mais enfraquecidas na visão geral dos públicos internos. 

 

Tabela 3 – Resultados quantitativos das dimensões da comunicação 

                     COMUNICAÇÃO 

Instrumental 

Recebo todas as informações que preciso para executar bem o meu trabalho. 4,9 

Tenho fácil acesso às políticas e normas da organização. 5,2 

Conheço e compreendo as políticas e normas da organização. 5,3 

Média da dimensão 5,1 

Estratégica 

Os objetivos da minha organização estão claros para mim. 5,2 

Sei como posso contribuir para que minha empresa alcance seus objetivos. 5,3 

A empresa procura conhecer e considerar minha opinião. 4,5 

Média da dimensão 5,0 

Humana 

A empresa possui espaços que me possibilitam encontrar e conversar 

informalmente com colegas de trabalho. 
4,7 

Há oportunidade para contribuir com minhas ideias e opiniões em reuniões 

de trabalho. 
4,8 

Vejo com frequência a história ou o trabalho de colegas serem notícia nos 

canais de comunicação da empresa (como comunicados, murais, revistas 

corporativos e outros). 

4,9 

Em situações de crise ou mudança, a empresa se posiciona com transparência 

e agilidade perante nós, seus empregados. 
5,0 

Para mim, a quantidade que recebo de informações da organização é a ideal. 4,5 

Média da dimensão 4,7 

Cultural 

Conheço os valores da empresa e sei como colocá-los em prática na minha 

rotina. 
5,2 

Os valores da organização são muito similares aos meus. 5,0 

A liderança se mostra aberta ao diálogo com todos igualmente. 4,8 

Média da dimensão 5,0 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa. 

 

 

6.1.1. Fortalezas e fraquezas das dimensões comunicacionais 

 

No que tange às características comunicacionais da dimensão instrumental, teve 

destaque o conhecimento a respeito de políticas e normas (5,3), enquanto mostrou-se mais 

enfraquecido o item que identifica se o empregado recebe as informações necessárias para o 

bom desempenho em seu trabalho (4,9). 

Na dimensão estratégica, o item que se refere ao entendimento de como contribuir para 

o alcance dos objetivos organizacionais foi o melhor pontuado (5,3). O valor mais baixo foi 

obtido pelo item referente à busca ao feedback dos empregados, ou seja, o elemento que 
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identifica o quanto o empregado acredita que sua opinião é ouvida e considerada pela 

organização. Esse aspecto apresenta, juntamente com um item da dimensão humana a ser 

abordado a seguir, a nota mais baixa da escala (4,5).  

A dimensão humana obteve a média mais baixa de todas as dimensões. Dentre suas 

cinco características, uma apresenta valor discretamente superior às demais (5,0). Ela diz 

respeito à transparência e agilidade no posicionamento da organização perante seus públicos 

internos em situações de crise ou mudança. Por último, apresentou-se o item relacionado ao 

volume informacional adequado. Tal aspecto obteve a pontuação mais baixa (4,5) em toda a 

pesquisa, juntamente com item da dimensão estratégica mencionado anteriormente.  

 Quanto à dimensão cultural, teve destaque o conhecimento a respeito dos valores 

organizacionais e sobre como colocá-los em prática na rotina (5,2). A pontuação mais baixa 

(4,8) foi dada ao aspecto que identifica a abertura dos líderes para diálogo com seus liderados 

de forma igualitária, ou seja, sem acepção de pessoas.   

  

6.1.2. Resultados da comunicação por unidade de análise 

 

Nos resultados por unidade de análise, o equilíbrio entre as dimensões se repete para os 

públicos administrativo e comercial, mas se modifica ligeiramente na perspectiva dos 

empregados da área industrial. Para eles, a dimensão instrumental mantém-se como a 

preponderante e, a humana, como a menos presente; entretanto, a cultural mostra-se 

discretamente mais fraca do que a estratégica, posicionando-se em terceiro lugar.  

 

Gráfico 4 – Presença e intensidade das dimensões da comunicação por unidade de análise 

 

                       Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da tabela 4 
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A tabela 4 aponta os valores alcançados por cada característica comunicacional das 

quatro dimensões segundo as avaliações dos empregados dos ambientes administrativo, 

industrial e comercial. 

 

Tabela 4 – Resultados quantitativos das dimensões da comunicação por unidade de análise 

 COMUNICAÇÃO  

                            Características Administrativo Industrial Comercial 

Instrumental Recebo todas as informações que 

preciso para executar bem o meu 

trabalho. 

5,0 4,7 5,1 

Tenho fácil acesso às políticas e 

normas da organização 
5,3 5,1 5,2 

Conheço e compreendo as políticas e 

normas da organização. 
5,3 5,2 5,3 

Média da dimensão 5,2 5,0 5,2 

Estratégica Os objetivos da minha organização 

estão claros para mim. 
5,3 5,1 5,3 

Sei como posso contribuir para que 

minha empresa alcance seus objetivos. 
5,3 5,3 5,5 

A empresa procura conhecer e 

considerar minha opinião. 
4,8 4,3 4,6 

Média da dimensão 5,1 4,9 5,1 

Humana A empresa possui espaços que me 

possibilitam encontrar e conversar 

informalmente com colegas de 

trabalho. 

4,8 4,7 4,6 

Há oportunidade para contribuir com 

minhas ideias e opiniões em reuniões 

de trabalho. 

5,0 4,5 5,0 

Vejo com frequência a história ou o 

trabalho de colegas serem notícia nos 

canais de comunicação da empresa 

(como comunicados, murais, revistas 

corporativos e outros). 

5,0 4,7 5,0 

Em situações de crise ou mudança, a 

empresa se posiciona com 

transparência e agilidade perante nós, 

seus empregados. 

5,2 4,9 5,1 

Para mim, a quantidade que recebo de 

informações da organização é a ideal. 
4,7 4,4 4,6 

Média da dimensão 4,9 4,6 4,8 

Cultural Conheço os valores da empresa e sei 

como colocá-los em prática na minha 

rotina. 

5,2 5,1 5,3 

Os valores da organização são muito 

similares aos meus. 
5,3 4,8 5,1 

A liderança se mostra aberta ao 

diálogo com todos igualmente. 
4,9 4,5 5,0 

Média da dimensão 5,1 4,8 5,1 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa. 
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6.1.2.1. Público administrativo 

 

Observando as quatorze características comunicacionais na visão do público 

administrativo, é possível notar que o maior destaque é dado ao alinhamento com as políticas, 

normas e objetivos organizacionais, sendo esse o público que mostra também maior 

identificação com os valores da empresa. A nota mais baixa é dada ao item que aborda o volume 

informacional. 

Com relação aos aspectos que têm fortalecido ou enfraquecido a dimensão instrumental, 

os empregados administrativos pontuam de forma idêntica os dois elementos que dizem 

respeito ao acesso e ao conhecimento e compreensão das políticas e normas da organização 

(5,3), sendo eles o público que melhor pontua o item relacionado ao acesso. Já a terceira 

característica da dimensão, relativa ao recebimento das informações necessárias para o bom 

desempenho do trabalhador nas tarefas, mostrou-se a mais enfraquecida (5,0). 

Na esfera da dimensão humana, destaca-se a percepção de que a empresa se posiciona 

de forma ágil e transparente em momentos de crise ou mudança (5,2). O item que se apresentou 

como o mais fraco diz respeito ao volume informacional (4,7). Esse elemento, apesar de 

aparecer em última posição, ainda se mostra mais satisfatório para os empregados dos 

escritórios do que para os colegas do comercial e industrial.  

No que tange à dimensão estratégica, dois elementos se destacaram com pontuação 

idêntica (5,3), ambos relacionados aos objetivos organizacionais. Um deles se refere à clareza 

que o público diz ter dos objetivos, o segundo é voltado à compreensão que os empregados 

dizem ter quanto a como podem ajudar a organização a alcançar esses objetivos. No entanto, o 

terceiro item – sobre a percepção do empregado de que sua opinião é ouvida e considerada pela 

empresa – pontua como a nota mais baixa da dimensão (4,8). Apesar disso, tal característica 

ainda obtém pontuação mais alta na avaliação deste público do que alcança nas demais.  

Por fim, com relação à dimensão cultural, destacou-se o elemento relacionado à 

identificação com os valores organizacionais (5,3), sendo esse o público que pontua tal aspecto 

mais alto que os demais. A característica mais fraca dessa dimensão se refere à abertura da 

liderança para diálogo (4,9).  

 

6.1.2.2. Público comercial 

 

Os resultados do público comercial colocam em destaque o item sobre a compreensão 
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de como contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais. Para ele, o volume 

informacional também é um dos itens mais fracos, mas está acompanhado de outros dois, a 

percepção de que a opinião é ouvida e considerada pela organização e a existência de espaços 

adequados para a comunicação interpessoal.   

Atendo-se aos resultados da dimensão instrumental, os empregados do setor comercial 

destacam o conhecimento e compreensão de políticas e normas (5,3), enquanto pontuam com 

nota ligeiramente mais baixa o recebimento das informações necessárias para a boa execução 

de tarefas diárias (5,1). Ainda assim, esse é o público que pontua mais alto tal aspecto quando 

comparado com os demais. 

Com relação à dimensão humana, esse público também destaca o posicionamento ágil 

e transparente da empresa em situações de crise ou mudança (5,1), enquanto aponta como 

elementos mais fracos o volume informacional e os espaços destinados para comunicação 

interpessoal com colegas (4,6). 

No que tange à dimensão estratégica, os empregados do comercial destacam o 

conhecimento sobre como podem contribuir para os objetivos organizacionais (5,3). Por outro 

lado, o elemento que mede a percepção que esses empregados possuem de que suas opiniões 

são ouvidas e consideradas pela empresa se posiciona com a nota mais baixa (4,6). 

Quanto à dimensão cultural, o destaque é dado para o conhecimento dos valores 

organizacionais e como colocá-los em prática (5,3). A pontuação menor se refere ao diálogo 

com os líderes (5,0), embora esse seja o público que pontua mais alto tal elemento. 

 

6.1.2.3. Público industrial 

 

Considerando conjuntamente as quatorze características comunicacionais, verifica-se 

que o público industrial destaca o conhecimento a respeito de como pode contribuir para o 

alcance dos objetivos organizacionais. No que tange à característica comunicacional mais 

enfraquecida na ótica desse público, posiciona-se a percepção de que a empresa ouve e valoriza 

sua opinião. 

Na dimensão instrumental, o público destaca o conhecimento e compreensão a respeito 

de políticas e normas da organização (5,2), pontuando mais baixo o item que diz respeito ao 

recebimento das informações necessárias para o bom desempenho no trabalho (4,7).  

Com relação à dimensão humana, novamente o destaque é dado para o posicionamento 

ágil e transparente da empresa em momentos de crise ou mudanças (4,9). O elemento 
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comunicacional mais enfraquecido está relacionado ao volume informacional (4,4) mais uma 

vez. Diferentemente dos colegas dos setores administrativo e comercial, os empregados 

industriais pontuam todas as características da dimensão humana com notas abaixo de 5,0. 

No que diz respeito à dimensão estratégica, o público industrial destaca o conhecimento 

sobre como pode ajudar a alcançar os objetivos da empresa (5,3), enquanto pontua mais baixo 

aquele que diz respeito à percepção de que sua opinião é considerada e valorizada pela 

organização (4,3).  

Já quanto à dimensão cultural, os empregados industriais destacam o conhecimento a 

respeito dos valores organizacionais e de como colocá-los em prática (5,1). A abertura da 

liderança parta o diálogo de forma igualitária é, novamente, o elemento mais fraco apontado 

dessa dimensão, em linha com os demais públicos (4,5), sendo esse o público menos satisfeito 

quanto a tal fator. 

 

6.1.2.4. Similaridades e diferenças entre os públicos 

 

Apesar de apresentarem perspectivas similares em vários aspectos, os empregados 

administrativos, industriais e comerciais da empresa estudada mostraram algumas diferenças 

importantes em seus pontos de vista. Todos eles concordaram que características 

comunicacionais relacionadas aos objetivos da organização são as mais fortes na empresa, 

seguidas por aquelas voltadas ao alinhamento dos públicos internos com políticas e normas. No 

entanto, o público administrativo acrescentou outro importante aspecto que percebe como mais 

forte: maior identificação com os valores organizacionais.  

Houve certo alinhamento de opiniões entre os públicos também no que diz respeito às 

características de comunicação que são percebidas como as menos presentes. As informações 

em volume adequado e a percepção que esses empregados têm de que são ouvidos pela 

organização elencam como os dois elementos mais deficitários. Entretanto, no caso do público 

comercial, acrescentam-se ainda os espaços destinados à comunicação interpessoal, sobre os 

quais eles são o público a mostrar o maior descontentamento. Atuando fora das instalações da 

empresa e tendo contatos apenas mensais com as unidades, esses empregados 

consequentemente não contam com um espaço físico reservado a eles, o que pode gerar um 

sentimento de “visitante” e não de ser parte de um todo.  

O fato do trabalho do público comercial ser quase exclusivamente externo às instalações 

da empresa naturalmente impõe desafios para a área de Comunicação, que esperava desses 
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empregados o ponto de vista menos favorável sobre a comunicação interna. No entanto, isso 

não se concretizou. O time comercial posicionou as dimensões da comunicação e suas 

características de maneira muito similar aos empregados administrativos, e ainda pontuou mais 

alto do que os demais quatro aspectos, mostrando forte alinhamento com objetivos e valores 

organizacionais, além de melhor acesso a informações necessárias para o bom desempenho no 

trabalho e maior satisfação com relação à comunicação da liderança com os times de forma 

igualitária.  

Já o público industrial foi o que pontuou mais baixo doze das quatorze características 

da comunicação, exceto os itens relacionados ao alinhamento com os objetivos organizacionais 

e aos espaços existentes para comunicação interpessoal. Esse é o público que apresenta as duas 

únicas notas fora da faixa alta na pesquisa, ainda que elas permaneçam na faixa de valores 

médios superiores. Ambas as notas foram dadas a aspectos apontados como mais fracos também 

pelos demais públicos: volume informacional e percepção de que a opinião é ouvida e 

considerada pela empresa. No entanto, a insatisfação desses empregados com relação a tais 

elementos é maior. 

Outra característica relevante do público industrial é o fato das dimensões 

comunicacionais se equilibrarem de forma ligeiramente diferente em sua perspectiva. Para os 

empregados das fábricas e centros de distribuição, a dimensão instrumental também se mantém 

como a preponderante e, a humana, permanece como a mais frágil; entretanto, a cultural mostra-

se discretamente mais fraca do que a estratégica, posicionando-se em terceiro lugar. Essa 

mudança se dá, especialmente, em razão da avaliação menos positiva desse público quanto ao 

diálogo com a liderança, aspecto que é pior pontuado pelos empregados industriais do que pelos 

demais.  

O quadro 8 apresenta a síntese dos aspectos comunicacionais apontados pelos três 

públicos – administrativo, industrial e comercial – como os mais fortes e mais fracos de cada 

dimensão. As setas para cima e para baixo indicam os aspectos mais fortes e mais fracos. Em 

azul estão destacadas aquelas características que apresentam diferenças de perspectivas entre 

os três públicos.  

 



 

 

 

 

    74 

 

 

    Quadro 8 – Fortalezas e fraquezas das dimensões comunicacionais nas perspectivas dos públicos internos. 

 
          

      Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa
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6.2. Resultados gerais do comprometimento 

 

Os públicos internos apresentam alto grau de comprometimento, pontuando com 5,1 na 

escala que vai de 1 a 6. O item que mede o interesse pelo destino da organização é o que alcança 

a nota mais alta (5,4), seguido pela indicação da empresa como uma grande instituição para a 

qual é ótimo trabalhar (5,3). O valor mais baixo (4,8), que ainda se mantém na faixa de médias 

altas, refere-se à identificação do empregado com a forma de pensar da empresa.  

 

Tabela 5  – Resultados da mensuração do comprometimento organizacional 

COMPROMETIMENTO 

Conversando com amigos, eu sempre me refiro a essa organização como uma grande 

instituição para a qual é ótimo trabalhar. 
5,3 

Sinto os objetivos de minha organização como se fossem os meus. 5,1 

A organização em que trabalho realmente inspira o melhor em mim para meu progresso no 

desempenho do trabalho. 
5,1 

A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa. 4,8 

Sinto que existe uma forte ligação afetiva entre mim e minha organização. 4,9 

Aceito as normas da empresa porque concordo com elas. 5,1 

Eu realmente me interesso pelo destino da organização onde trabalho. 5,4 

Média do construto 5,1 

 Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa. 

 

 

6.2.1. Resultados do comprometimento por unidade de análise  

 

Adotando as unidades de análise que dividem os resultados por públicos com base em 

seus ambientes de trabalho – administrativo, industrial e comercial –, foram obtidos graus de 

comprometimento entre 4,9 e 5,2 na escala de 1 a 6. Nota-se que os empregados do ambiente 

industrial apresentam o menor nível de comprometimento (4,9), embora se mantenham com 

média alta, enquanto os públicos administrativo e comercial se equiparam (5,2).  

Semelhantemente aos resultados gerais, permanece como mais forte para os três 

públicos o item relacionado ao interesse pelo destino da organização (5,3 a 5,6), sendo os 

empregados administrativos o público que pontua mais alto, seguido pelo comercial. Em 

segundo lugar está a menção da empresa aos amigos como uma grande instituição para a qual 

é ótimo trabalhar (5,1 a 5,5), que também é pontuada mais alto pelo público administrativo, 

seguido do comercial. Repete-se como mais fraco para os três públicos o item relativo à 
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identificação do empregado com a forma de pensar da organização (4,5 a 5,0), embora ele 

permaneça na faixa de médias consideradas altas. Novamente o público fabril é o que apresenta 

a pontuação mais baixa.  

 

Tabela 6 – Resultados da mensuração do comprometimento organizacional por unidade de análise. 

COMPROMETIMENTO Administrativo Industrial Comercial 

Conversando com amigos, eu sempre me refiro a essa 

organização como uma grande instituição para a qual é 

ótimo trabalhar. 

5,5 5,1 5,3 

Sinto os objetivos de minha organização como se fossem 

os meus. 
5,3 4,9 5,2 

A organização em que trabalho realmente inspira o 

melhor em mim para meu progresso no desempenho do 

trabalho. 

5,2 5,0 5,2 

A minha forma de pensar é muito parecida com a da 

empresa. 
5,0 4,5 4,9 

Sinto que existe uma forte ligação afetiva entre mim e 

minha organização. 
5,1 4,7 5,1 

Aceito as normas da empresa porque concordo com elas. 5,3 5,0 5,2 

Eu realmente me interesso pelo destino da organização 

onde trabalho. 
5,6 5,3 5,5 

Média do construto 5,2 4,9 5,2 

 Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa. 

 

 

6.3. A contribuição da comunicação para o comprometimento: análise estatística 

 

Para análise da relação das variáveis abordadas nesta pesquisa, sendo elas a 

comunicação e o comprometimento, optou-se pela utilização do método de Modelagem de 

Equações Estruturais (MEE), por meio do software SmartPLS 2.0. A MEE permite observar as 

relações entre os construtos e testar a adequação da escala em relação às variáveis dependentes 

(LOPES; HERNANDEZ; NOHARA, 2009). 

Os critérios de validade e confiabilidade seguiram as seguintes etapas: 1) validade 

convergente, 2) validade discriminante, 3) alpha de Cronbach e 4) validade nomológica. 

Segundo Hair et al. (2009), a validade convergente confirma se a escala se correlaciona com as 

outras dimensões do conceito, a discriminante verifica se os construtos são distintos entre si, 

enquanto a validade nomológica determina se as relações presentes na teoria se aplicam de fato 

no modelo proposto. 
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6.3.1. Validade Convergente 

 

A validade convergente aponta a correlação existente entre os itens que compõem um 

mesmo construto. Esses itens individuais devem estar altamente correlacionados para que seja 

concluído que de fato mensuram um mesmo conceito (HAIR, 2009). A correlação é detectada 

por meio da variância média extraída (AVE - Average Variance Extracted) que, segundo 

Fornell e Larcker (1981), é satisfatória quando for igual ou maior que 0,5, valor alcançado em 

todos os itens, como podemos constatar na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Validade convergente 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa. 

 

Concluída a etapa de validação convergente, partiu-se para o refinamento do modelo 

por meio da análise da validade discriminante. 

 

6.3.2. Validade Discriminante 

 

A validade discriminante representa o grau em que dois conceitos similares se diferem 

(HAIR et al., 2009). Para obtê-la, adota-se como critério o valor da carga cruzada (cross 

loadings) de cada construto. Diferentemente da validade convergente, o ideal nesse teste é 

que os valores de correlação entre os fatores sejam baixos, apontando que são de fato distintos 

(HAIR et al., 2009). Portanto, a correlação do construto com ele mesmo deve ser maior do 

que sua correlação com os demais construtos (MAROCO, 2010).   
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   Tabela 8 – Matriz de Correlação (Fornell-Larcker Criterion) 

    Fonte: a autora. 

 

Embora a dimensão humana tenha apresentado correlação maior com a dimensão 

estratégica, optou-se por não retirar mais itens, de forma a garantir a presença de todas as 

características comunicacionais do construto segundo a teoria.  

 

6.3.3. Alpha de Cronbach 

 

Em seguida, buscou-se analisar a confiabilidade do instrumento, ou seja, o grau em que 

os indicadores de cada construto realmente conseguem mensurar aquilo que se propõe (HAIR 

et al., 2009). O alpha de Cronbach é a medida mais amplamente usada para essa detecção 

(HAIR et al., 2009), feita a partir da análise do perfil de respostas dadas pelos respondentes em 

determinado questionário (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010). Seus valores variam de 0 a 

1,0 e, quanto mais próximos de 1, maior confiabilidade representam (HAIR et al., 2014). 

Para (HAIR et al., 2009), valores > 0,70 atestam que a amostra está livre de vieses e 

comprovam confiabilidade das respostas (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). No caso desta 

pesquisa, todos os valores obtidos para os construtos estão acima de 0,70, como pode-se 

constatar na tabela 9.  

 

Tabela 9 – Alpha de Cronbach 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados. 

 Comprometimento Cultural Estratégica Humana Instrumental 

Comprometimento 0,784     

Cultural 0,716 0,820    

Estratégica 0,764 0,783 0,800   

Humana 0,721 0,768 0,785 0,774  

Instrumental 0,700 0,744 0,797 0,747 0,822 
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6.3.4. Validade Nomológica 

 

Finalmente, a validade nomológica tem como objetivo identificar relações causais do 

modelo (HAIR et al., 2009), averiguando se essas relações são significativas para suportá-lo. O 

primeiro passo é a estimativa da força de cada uma das relações causais entre os fatores que 

compõem o modelo. Uma vez que dois fatores estão relacionados, a validade nomológica 

aponta o valor da carga dessa relação, identificando o quanto um fator A é capaz de explicar 

um fator B. A figura 3 mostra essa relação, apontando contribuição da comunicação para o 

comprometimento organizacional no cenário analisado. 

 

Figura 3 – Validade nomológica 

 
           Fonte: A autora. 
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Como podemos constatar na tabela 9, a validade nomológica aponta que a comunicação 

alcança 70% de seu potencial na contribuição para o comprometimento dos empregados, sendo 

a dimensão estratégica a maior responsável, com quase 42% de peso, seguida da dimensão 

cultural, com pouco mais de 23%. A dimensão humana se posiciona em terceiro lugar, com 

19,62% dessa contribuição, enquanto a dimensão instrumental mostra ser a que exerce menor 

influência sobre o comprometimento organizacional no contexto analisado, com 15,27%. 

 

Tabela 10 – Percentual de explicação 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados. 

 

 

Ao observarmos os resultados da pesquisa quantitativa por ambiente de trabalho, vemos 

claramente a relação entre as dimensões estratégica e cultural da comunicação e o 

comprometimento, com o nível desse último elevando-se conforme se intensifica a presença 

dessas dimensões na organização (gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Variação do nível de comprometimento de acordo com a força das dimensões estratégica e cultural 

 

    Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados das tabela 4 e 6. 
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7. APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS QUALITATIVOS  

 

Com o objetivo de facilitar a leitura das informações disponibilizadas a seguir, o 

conteúdo  referente à etapa qualitativa será apresentado em blocos de acordo com as 

categorias adotadas para a análise das entrevistas. O roteiro utilizado nas entrevistas pode ser   

consultado no Apêndice 1 deste trabalho. 

7.1. Apresentando a área de Comunicação 

 

A área é composta por três profissionais que atuam na organização de 3 a 5 anos e 

ocupam os cargos de gerente de comunicação, coordenadora e analista. Todas elas possuem 

formação no campo, mais especificamente em Jorntalismo e Publicidade e Propaganda. Há 

ainda outros dois membros que são exclusivamente dedicados à edição de vídeos, não sendo 

envolvidos em aspectos estratégicos ou até mesmo operacionais de outras frentes da área, por 

isso não foram entrevistados. A equipe atende a organização corporativamente e também as 

demandas locais de comunicação das 41 unidades distribuídas pelas cinco regiões do país onde 

a organização se faz presente. 

As entrevistadas dizem contar com o apoio de profissionais de Recursos Humanos nas 

localidades para ajudar a garantir o fluxo comunicacional nas unidades da empresa em todo o 

Brasil. Esses apoiadores atuam espontaneamente, em paralelo às suas atividades laborais, sem 

capacitação em comunicação. O suporte que oferecem se resume a atualizar murais físicos e 

fazer a ponte entre a área de Comunicação e a liderança local para a identificação de 

personagens para campanhas e ações comunicacionais.  

Toda a equipe tem base em uma mesma cidade no Nordeste. Além da sede onde atuam, 

as profissionais da área conhecem uma ou duas unidades da organização. Para a entrevistada 1 

(E1), não conhecer mais unidades dificulta muito o trabalho. De acordo com ela, a falta de 

trânsito resulta em obstáculos importantes para a equipe que, desconhecendo realidades locais 

da empresa, sente trabalhar “no escuro”. Outra entrevistada exemplifica o tipo de obstáculo 

encontrado: “Quando criamos um painel indoor com o tema do ano, tivemos dificuldades para 

definir o tamanho da peça porque não conhecíamos as recepções dos locais. “Chutamos” um 

tamanho que achamos que poderia ser viável para as recepções e tentamos levantar fotos das 

unidades para saber onde colocar o painel. Trabalhamos muito no escuro”, conta a entrevistada 

2 (E2). 
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A gerente afirma já ter tentado mudar essa realidade, mas sem êxito. Segundo as 

entrevistadas, o cenário seria resultado da postura reativa da gestão comunicacional anterior, 

que não negociava verba para a área. No orçamento para o ano de 2019, houve aprovação para 

um total de duas viagens a serem usadas pela equipe durante o ano. “A intenção era permitir 

que alguém visitasse e conhecesse unidades, mas, no final, precisamos usar ambas para outro 

fim profissional. Em 2020, foram permitidas novamente duas viagens, mas o orçamento foi 

congelado logo depois por conta da pandemia. O orçamento para deslocamento, que já era 

pequeno, esse ano (2021) foi cortado", exemplifica a E2. Na visão da E1, “a empresa nunca 

entendeu como estratégica essa circulação da área de Comunicação pelas unidades”. 

 

7.2. Posição no organograma e reporte na prática 

 

Na estrutura organizacional, o setor se reporta à diretoria de Recursos Humanos que, 

por sua vez, responde ao presidente. No entanto, alguns assuntos são tratados pela área 

diretamente com o executivo, sempre por intermédio da gerência de Comunicação. De acordo 

com a equipe, esse é um resquício da época de criação da área, quando o reporte era direto ao 

presidente. A mudança no organograma aconteceu antes do atual time ser formado, portanto 

não há conhecimento do motivo que levou à alteração. As entrevistadas entendem que isso se 

deu porque o reporte direto sobrecarregava o presidente. 

O contato direto ainda mantido com o executivo nos dias de hoje está restrito a aspectos 

operacionais. O presidente possui forte vínculo pessoal e emocional com a empresa e faz 

questão de se envolver em questões operacionais da área, como a escolha de fotos institucionais 

para atualização de murais. “Até hoje, ainda tem coisas que a gerente valida com ele nesse nível 

de detalhe”, conta a E1.  

Conforme os relatos, no que tange a decisões estratégicas, o presidente sempre direciona 

a área de Comunicação para alinhamento e aprovação com a diretora de Recursos Humanos 

(RH), reforçando a confiança que deposita na profissional responsável pela cadeira, presente na 

organização desde que o executivo assumiu sua posição, há mais de 25 anos. “Quando envolve 

decisão, ele pergunta se a questão já foi tratada com a diretora. Ele gosta muito que ela seja 

envolvida. Isso acontece de uma maneira muito tranquila”, afirma a E2.  

A equipe aponta que o atual reporte à diretora de Recursos Humanos mantém as 

características do modelo de gestão anterior, pois a executiva envolve-se em questões 
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operacionais e rotineiras da área. “A diretoria ainda é muito centralizadora. Alguns personagens 

de campanhas, por exemplo, são validados por ela. Isso “engargala” um pouco, ela não 

consegue dar vazão para esse volume de trabalho”, explica a E1. Na visão da equipe, esse 

cenário está em transformação, mas o trabalho da área é ainda pouco compreendido e, por isso, 

o setor acaba sendo mais vulnerável. “A área já tem mais autonomia, mas a diretoria ainda não 

tem uma visão do trabalho da Comunicação. Na hora de cortar um colaborador, eles batem lá 

na Comunicação. Ainda falta essa clareza sobre o que a nossa área faz e entrega”, completa a 

E1.  

As profissionais relatam que o acesso à diretora é difícil em razão da alta demanda 

gerada por diferentes áreas sob seu comando. Há uma reunião mensal da gerente com a diretoria 

de RH, mas existe basicamente para alinhar indicadores e tratar planos de ação. “Como a 

diretora é muito disputada, aproveita-se esse momento para despachar algumas coisas”, conta 

a E1.  

 

7.3. Política de Comunicação 

 

De acordo com as entrevistadas, nunca existiu uma política de comunicação nos mais 

de quinze anos de existência da área. Outros setores também não contam com esse elemento, 

especialmente em razão do processo difícil e burocrático para sua criação e validação interna. 

"A gente tem isso no fio do bigode, sabe? Aqueles combinados. A gente entende o que tem que 

fazer, até aonde vamos, mas uma política desenhada não há", conta a E2. “Às vezes surge 

alguma demanda da liderança do dia pra noite e a gente tem que transformar aquilo em realidade 

em 24 horas", complementa a E3.  “Dependendo do que for, a gente tem que parar tudo para 

atender aquele pedido específico deles”, reforça a E2.   

A área aponta sobrecarga advinda também de pequenos grupos. “Por exemplo, uma 

unidade vai celebrar agora o dia do cuscuz, que só vai acontecer lá. Mesmo quando é uma ação 

que vai impactar um grupo pequeno, de umas 20 pessoas, a gente atende esse job pra ajudar na 

padronização, na questão de identidade da campanha. Então, aparecem ainda pequenas 

coisinhas, como a identidade de um workshop, um brinde. Isso gera volume de trabalho”, 

exemplifica a E1. 

Segundo relata a equipe, a falta de uma política causa também dificuldade de 

entendimento do escopo da Comunicação por parte dos clientes. “A gente ainda tem aquele tipo 
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de cliente que acha que é só passar a bola para a Comunicação, dizer o que precisa e a 

Comunicação faz acontecer. Não entende que precisa de uma reunião de briefing, de um 

alinhamento, um orçamento validado. Tem gente que usa o trabalho da Comunicação para 

deixar o projeto da área mais bonitinho”, queixa-se a E1. Se por um lado a área é sobrecarregada 

por demandas além do seu escopo; por outro, diz não ser envolvida em iniciativas que abrangem 

a comunicação organizacional. “Há áreas que são muito criativas, digamos assim, e não nos 

envolvem. Então, a gente vê pessoas usando a nossa marca da forma errada, não usando material 

oficial da comunicação ou criando um brinde aleatoriamente”, afirma a E3.  

Entretanto, de acordo com a E3, a demanda excessiva existe mais em razão da área de 

Comunicação não atuar apenas corporativamente, necessitando atender solicitações pontuais 

das 41 unidades. Em meio a tanta demanda, a área procura conscientizar os clientes e construir 

um portfólio que agilize e facilite próximos atendimentos similares. “Toda vez que uma 

solicitação chega de alguma unidade, como alguém querendo produzir um painel com ações 

locais de segurança, por exemplo, a gente procura questionar se a iniciativa seria válida para 

outras localidades ou somente para eles. Sempre que é possível, a gente tenta incluir essas 

inciativas em uma espécie de catálogo da nossa área, que já tem soluções que sirvam para todas 

as unidades”, esclarece a E3. 

Sem contar com uma política e ganhando mais visibilidade ao longo dos últimos anos, 

a área precisou traçar estratégias para evitar demandas fora de seu escopo. A saída foi criar uma 

espécie de política não oficial. “À medida que as pessoas nos viam criar uma marca para 

campanha, por exemplo, mais passamos a ser procuradas. As pessoas começaram a achar que 

as áreas tinham que ter uma marca, todo mundo queria ter a sua.  Precisávamos dizer não sem 

ter um documento que justificasse aquela negativa, então fiz eu mesma um documento interno 

para nossa área e usei aquilo como se fosse lei. Muita coisa a gente teve que frear dessa forma”, 

conta a E2. “Isso vem melhorando a cada ano, as pessoas passaram a entender melhor o que a 

gente faz”, complementa a E3. 

 

7.4. Planejamento Estratégico 

 

Não existe planejamento na área, apenas um calendário editorial com datas importantes 

a serem trabalhadas. "Até hoje a gente não consegue fazer isso da maneira que é para ser feito. 

Fica aquela coisa, de novo, só no fio do bigode. A gente sabe o que vai ter para o ano, temos 
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um calendário de campanhas a cumprir, começamos o ano sabendo quais serão as grandes 

demandas, mas colocar isso no formato de um planejamento, a gente não conseguiu", diz a E2. 

Isso parece ser reflexo da cultura da empresa, que não é voltada para o planejamento. "Nada 

existe organizado, nada existe estruturado, as coisas vão acontecendo”, completa. 

Como exemplo dessa falta de estruturação, uma das entrevistadas cita as reuniões de 

planejamento da diretoria de Recursos Humanos, de onde deveriam ser extraídas as diretrizes 

para o trabalho da área de Comunicação. “À medida que cada gerência se apresentava (em 

evento destinado ao planejamento da diretoria), nós íamos percebendo que nenhuma área tem 

planejamento. Ninguém nunca tinha sentado para fazer planejamento de RH", conta a E2.  

A série de reuniões de planejamento mencionada foi interrompida por mais uma 

demanda urgente vinda da alta liderança. “A gente estava nesse processo dentro do RH quando 

surgiu um projeto novo vindo do presidente e foi meio que "parem as máquinas" porque a gente 

teve que se concentrar nisso e o planejamento de RH não se concluiu”, explica a E2. Sem essa 

conclusão e com nova demanda urgente, a área de Comunicação paralisou a construção de seu 

próprio plano.  “De novo a gente segue o ano sem ter isso formalizado, temos muito isso só na 

cabeça. E isso é uma característica forte: alguém sabe o que tem que ser feito, mas isso não está 

formalizado no papel”, completa. 

 

7.5. Alinhamento e cascateamento estratégico 

 

A área diz enfrentar dificuldades para cascatear estratégias e objetivos organizacionais 

para os empregados.  Na visão da equipe, essa é uma lacuna importante e existe, especialmente, 

porque falta alinhamento entre a própria área e a alta liderança. “Se você perguntar hoje quais 

são os objetivos estratégicos, todo mundo sabe. Agora, por exemplo, como tudo isso que a gente 

tem para fazer dentro da nossa área vai contribuir para esses objetivos? Acho que falta isso, 

tangibilizar um pouco”, opina a E2. De acordo com a equipe, falta também segurança para 

cascatear informação. “Algo está sempre sendo validado, ajustado, revisto, então esperamos e 

a coisa acaba não se concretizando”, descreve a E1.  

Na percepção das entrevistadas, o alinhamento acaba ficando restrito aos líderes. 

“Talvez seja algo muito compartilhado nas reuniões das diretorias com seus gerentes, então 

acho que fica bem na alta liderança. Essa é a percepção que eu tenho”, diz a E1. Já para os 

demais empregados, ela apontou que o cascateamento se daria apenas no momento de 
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integração. “Na integração de novos empregados, dependendo do cargo, a pessoa passa por 

vários líderes que mostram os objetivos da empresa e de que forma tal área está envolvida com 

esses objetivos. Mas isso acontece na integração, com aquele grande volume de informação de 

quando se chega em uma empresa”, diz. 

Os resultados positivos da fase quantitativa da pesquisa a respeito do conhecimento que 

os empregados dizem ter dos objetivos organizacionais e de como podem contribuir com o 

próprio trabalho para alcançá-los surpreendeu as entrevistadas, que não enxergam o trabalho da 

área de Comunicação como responsável por esses números. Para elas, os resultados estão sendo 

impulsionados por uma comunicação direta dos líderes com os empregados, um tipo de 

comunicação que não conta com a intervenção ou apoio da área de Comunicação. “Isso pra 

mim é uma novidade. As nossas lideranças – média e baixa – devem estar fazendo um bom 

trabalho porque isso (estratégias e objetivos organizacionais) não é comunicado em massa, não 

é assunto, por exemplo, da nossa comunicação. O que eu posso te dizer é que não é a gente que 

está fazendo esse trabalho, a gente fala pouco sobre objetivos, o tema às vezes entra em alguma 

campanha, mas é muito pouco”, esclarece a E2. 

Para a equipe, a forte cultura de comunicação face a face em reuniões entre setores e 

entre níveis hierárquicos é a chave para esse bom resultado. “Essas reuniões são muito fortes, 

funcionam como um mantra e acontecem com um rigor muito grande”, conta a E2. Entretanto, 

a área de Comunicação não participa desses encontros. “Acho que é nesse momento que eles 

devem cascatear informações”, completa sobre as reuniões que, além de envolverem diversos 

setores, também acontecem de forma ascendente, partindo do nível hierárquico mais baixo até 

chegar ao presidente.   

 

7.6. Comunicação de crise  

 

A equipe conta que a organização possui um comitê de crise, mas a área de 

Comunicação é envolvida pontualmente, não sendo membro fixo desse comitê. “Acho que é 

porque as áreas se resolvem muito rapidamente com quem está diretamente envolvido (na 

crise), mas me questiono se também é porque ainda não enxergam a comunicação dentro desse 

processo”, ponderou a E1, que completou: “mas a gente foi consultado, foram levantados 

pontos de comunicação importantes (a respeito da crise gerada pela pandemia)”. 

Tomando como exemplo a gestão da crise causada pela pandemia, as entrevistadas 
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afirmaram que a área de Comunicação “entrou como membro convidada e passou a ser 

permanente no comitê porque a situação exigia”. A exigência dessa presença se deu, segundo 

relato da E1, em razão do grande volume de informações que precisaram circular na 

organização, incluindo pesquisas de saúde e orientações para prevenção ao novo coronavírus. 

De acordo com a E2, “quando as questões de saúde começaram a se avolumar por conta da 

contaminação no país, o presidente desmembrou o comitê e criou uma célula específica para 

saúde. Nessa célula, a Comunicação já não está presente”. 

Mesmo fora do comitê, a área continuou a ser bastante demandada. A organização tem 

monitorado a saúde dos empregados por meio de pesquisas e também de comunicação direta e 

diária entre os profissionais de RH e os líderes dos diversos times. O levantamento feito por 

eles direciona o trabalho da comunicação na pandemia. “Temos reuniões diárias com o RH. Ao 

final do dia, eles passam para a gente o que detectaram no monitoramento e quais são as 

necessidades de informação. Eles nos encaminham demandas, por exemplo, que são de 

determinada região ou sobre algum aspecto da pandemia, daí trabalhamos com base nesse 

direcionamento”, explica a E2.  

Ainda no que tange a crises, a equipe consegue lembrar-se apenas de um outro episódio 

crítico, dessa vez envolvendo recolhimento de produto do mercado. Na ocasião, a Comunicação 

também não fez parte do comitê de crise. “Fomos envolvidas para estarmos cientes e alinhadas 

com eles (líderes) caso fosse preciso comunicar algo internamente”, afirma a E2. Na visão das 

profissionais, a organização tem histórico de raras crises. 

 

7.7. Volume Informacional 

 

No que diz respeito aos canais de comunicação da organização, todas as unidades 

contam com um mural físico, atualizado quinzenalmente por profissionais de Recursos 

Humanos que apoiam a área. Digitalmente, há dois canais direcionados aos empregados: uma 

newsletter divulgada duas vezes por semana, contendo de 3 a 5 notícias cada uma; e um 

informativo usado para demandas urgentes e pontuais, com periodicidade sob demanda. A 

Intranet existe, basicamente, como base de dados no qual são disponibilizadas políticas, normas 

e conteúdos já divulgados por e-mail.   

Além desses canais produzidos e administrados pela área de Comunicação, há 

comunicados digitais de áreas como Benefícios e Tecnologia da Informação. Esses setores 
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ganharam autonomia para o disparo de comunicados que são feitos de forma independente. "A 

gente deu essa autonomia para algumas áreas que chegaram pra gente e mostraram que tinham 

necessidade, daí a gente acabou concedendo", justifica a E2.  

Ao serem perguntadas sobre as diretrizes para o uso dessas ferramentas pelas áreas 

autônomas, as entrevistadas explicaram que não foi oferecida capacitação ou orientação, além 

de breves direcionamentos disponibilizados no próprio modelo padrão criado para esse tipo de 

comunicação. "Não houve um treinamento, nada formal. Entregamos a eles um template com 

orientações básicas. O que acontece é que, às vezes, determinada área insiste em escrever com 

uma letra gigantesca, daí esteticamente isso não fica muito legal e a gente tem que dar um toque. 

Eu acho que por não vermos um uso muito desmedido desse recurso, não ser um uso 

extremamente exagerado, a gente nunca teve a preocupação de formalizar demais", diz a E2. 

Para os líderes, há ainda outros dois canais além dos que já foram citados. O primeiro é uma 

newsletter dedicada a quem possui, no mínimo, cargo de especialista. O segundo é via 

WhatsApp, direcionado exclusivamente a líderes com celular corporativo. A percepção da 

equipe de Comunicação, no entanto, é que esses canais nem sempre atraem a atenção almejada. 

“Às vezes você manda um e-mail só para a liderança, daí ela não olha.  Há esse costume de 

dizer: "sou muito ocupado, não tenho tempo de olhar e-mails". O e-mail é uma ferramenta de 

comunicação do grupo, precisa checar”, queixa-se a E3.” Às vezes nos perguntam sobre algo 

ou dizem que não sabiam sobre um assunto que já foi divulgado há muito tempo”, completa.  

Na visão das entrevistadas, o volume informacional é menor do que no passado, mas ainda 

grande. “Acho que tivemos uma super melhora. Quando cheguei, não havia a newsletter (que 

agrupa notícias duas vezes por semana). Chegava notícia, a gente produzia e disparava, às vezes 

acontecia de termos muitos e-mails todos os dias. As pessoas deixavam de ler coisas 

importantes”, conta a E3. No entanto, a entrevistada diz ainda existir sobrecarga informacional.  

“Já aconteceu de, em uma sexta-feira, a gente mandar, sem brincadeira, 5 ou 7 e-mails 

(considerando apenas os comunicados enviados via Comunicação)”, diz. Na perspectiva da 

profissional, “tudo era importante”, “tinha que ser divulgado”.  

Outra entrevistada reforça o grande volume de informações, apontando que a maior parte é 

disseminada pela própria área e não por outros setores com autonomia para envio de 

comunicados. “Somando todos os comunicados das demais áreas, acho que não chega a um por 

dia. A maioria é da área de Comunicação. Dos nossos comunicados, a gente chega a mandar 4 

ou 5 em um único dia", revela a E2.  
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De acordo com os relatos, o grande volume informacional não é oriundo apenas dos 

comunicados, mas também das diversas campanhas que acontecem simultaneamente. “Às 

vezes, a gente tem 5 campanhas rodando em um mesmo mês, é um volume monstruoso. Teve 

um final de ano que a gente contou e tinha feito mais de 60 campanhas no período", calcula a 

E2. A visão de que esse volume informacional é necessário se repete na visão dessa 

entrevistada, que enxerga a demanda excessiva como uma resposta à maior visibilidade 

conquistada pela área: "Eu acho muito, mas a gente não consegue não comunicar, até porque a 

gente passou a ser cada vez mais demandada à medida que nosso trabalho foi ganhando 

visibilidade. Se hoje a gente comunica muito é porque o nosso trabalho está aparecendo, a gente 

está sendo muito procurada", justifica.  

Com relação à distribuição digital desse volume de informações, há uma lista geral de e-

mails, além de outra com endereços eletrônicos de líderes e uma terceira separando empregados 

por localidade. "Até onde eu sei, a gente não tem uma lista por área de negócio (distinguindo 

funcionários industriais, administrativos e comerciais), por exemplo", diz a E3. A maioria dos 

comunicados segue para todos os empregados com acesso a e-mail. Por isso, “às vezes, uma 

comunicação para determinada área acaba sendo divulgada para toda a empresa”, explica. Para 

a E3, essa prática ocorre não pela dificuldade de se obter listas de contatos exatamente, mas 

pela necessidade que a própria diretoria da empresa tem de que todos saibam de tudo. "Acho 

que isso é um pouco reflexo da própria diretoria. O presidente mesmo fala muito que todos têm 

que saber. Na visão da comunicação, a gente pensa um pouco diferente, não é? A gente entende 

que tem que chegar a públicos específicos, mas nem sempre é assim que acontece”, diz.  

Conforme explicam as entrevistadas, para parte do público comercial que não possui e-mail 

corporativo, as mesmas informações disseminadas por e-mail chegam via liderança. Além 

disso, esses empregados participam mensalmente de uma reunião presencial (ou digital em 

tempos de distanciamento social em razão da pandemia). “É uma loucura. Em outubro, por 

exemplo, são tratados os indicadores e metas deles, o Dia do Vendedor, o Outubro Rosa, além 

da comemoração dos aniversariantes e outras questões. A área de Recursos Humanos ainda 

entra com uma pauta cultural, algo mais institucional. Tem mês que o acelerador está ligado na 

quinta marcha porque há cinco pautas para tratar dentro de uma reunião que não é só para isso. 

O que o colaborador assimila disso?”, questiona a E1. 

Já o público fabril, que também não tem acesso a e-mail corporativo, recebe informações 

via liderança e por meio do mural físico presente em cada unidade da empresa. De acordo com 



 

 

 

 

    90 

 

 

uma das entrevistadas, em razão do volume de informação diário tão intenso, muito conteúdo 

não chega aos murais ou é disseminado de forma inadequada. “Já vi o RH imprimir um 

comunicado que chegou por e-mail e colocar no mural, isso é bem comum. Daí fica um texto 

enorme com letras pequenas, inadequadas, às vezes com um “clique aqui” no meio do texto que 

não faz sentido algum para eles”, diz a E3.  

Conforme relatam as entrevistadas, todo o fluxo de comunicação é voltado especialmente 

para o alinhamento dos empregados com objetivos e metas organizacionais, por isso tem foco 

sempre no trabalho. “Até nossas confraternizações falam de trabalho. A live de fim de ano não 

é um evento comemorativo, de celebração, é o momento no qual diretores falam com outros 

funcionários sobre trabalho, de forma descontraída, mas sempre de trabalho”, diz a E1. Os 

brindes oferecidos aos empregados nessas ocasiões festivas também têm foco no trabalho. 

“Normalmente, nosso brinde de fim de ano é uma mochila, algo voltado para o trabalho, nunca 

é uma cesta para celebrar com a família”, comenta a E1. 

 

7.8. Papel consultivo 

 

A área tem poucas oportunidades de atuar consultivamente. “Isso não é só com a 

Comunicação, é uma prática geral. Tudo é decidido pela diretoria que envolve somente depois 

a gerência”, conta a E2. Para ela, isso é fruto da relação de alta confiança entre os diretores, que 

gerem a organização juntos há mais de 25 anos.  “Eles têm uma dinâmica muito própria, 

começaram a empresa juntos. Estão tão acostumados a fazer tudo que acabam fazendo as coisas 

do mesmo jeito”, completa. 

Segundo os relatos da equipe, a consulta de clientes à gerência de Comunicação é, de forma 

geral, voltada a aspectos operacionais, sem envolvimento da área em fases de decisão ou 

planejamento. “A gente entra depois, não somos chamadas para a decisão. Na maioria das 

vezes, a gente entra no "agora precisamos comunicar, então vamos chamar a Comunicação para 

ver como ela pode contribuir”, mas não exatamente no processo de decisão da coisa”, afirma a 

E3.  

A equipe de Comunicação não participa de reuniões estratégicas de alinhamento das 

áreas ou de projetos da organização. Nesse aspecto, sua atuação também se restringe a apoio na 

disseminação de informações, mais especificamente ao preparo de materiais com informações 

a serem cascateadas nessas reuniões. Isso acontece de forma pontual e sempre como suporte à 
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diretoria de Recursos Humanos, para a qual a área se reporta. “A gente não participa de forma 

ativa, já participamos de algumas reuniões com a diretoria, mas sempre para apresentar 

campanha ou projeto”, conta a E1. “Nosso time é pequeno e concentrado em um mesmo local”, 

justifica a E3. 

O fato da equipe ser hoje mais procurada pela liderança e por clientes internos é citado 

repetidamente pelas entrevistadas como um sinal de que a área tem atuação mais estratégica 

atualmente. “Diferentemente do começo, a gente raramente faz uma reunião de pauta indo atrás 

do assunto, geralmente tem muito assunto porque a gente passou a ser muito procurado”, afirma 

a E2. “A liderança é muito próxima da área de Comunicação, está sempre indicando algo para 

a gente divulgar”, complementa a E3.  

Ainda sobre a relação com a liderança, a E1 detalha: “a gente se relaciona muito com 

eles quando têm alguma campanha em andamento. Fora isso, com o presidente, a gente trata 

muito ainda essa questão de ambientação, atualização de quadro de fábrica, ele ainda 

acompanha muito no detalhe”. Já assuntos estratégicos acabam não sendo tratados, por isso há 

relato de que a equipe acaba tendo conhecimento de informações organizacionais relevantes e 

estratégicas por meio da imprensa. “Às vezes, o presidente dá uma entrevista para um 

determinado veículo e cita números, resultados, daí a gente puxa dali as informações para 

noticiar internamente”, exemplifica a E3. 

Apesar disso, a equipe enxerga avanços e diz notar que a Comunicação conquistou respeito 

e atuação mais estratégica ao longo dos últimos três anos. “Nossa área era vista como 100% 

operacional, uma equipe que estava ali só para fazer o que alguém dissesse que era para fazer, 

mas, aos poucos, a gente tem conseguido mudar essa percepção. Quando alguém chega 

querendo realizar algo de determinada forma e vejo que não é o ideal, já consigo chegar a um 

ponto de equilíbrio. Sinto que sou mais respeitada", conta a E2.  

As poucas oportunidades de atuar de forma consultiva são aproveitadas ao máximo pela 

equipe, que vê nisso uma forma de construir um portfólio e reforçar seu papel estratégico. 

“Recentemente tivemos uma campanha muito bem avaliada, foi algo construído desde o início 

em conjunto pela área de Comunicação e o setor cliente. Uma outra área viu o que foi feito e já 

nos procurou mencionando isso”, conta a E2. “A maneira como enxergam nosso trabalho está 

mudando. Não é do dia para a noite, mas a gente está no caminho”, reflete. 
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7.9. Empregados protagonistas 

 

Há aproximadamente três anos, a área de Comunicação substituiu o usual banco de 

imagens por fotos reais de empregados, com o intuito de humanizar a relação da empresa com 

seus públicos internos. Para garantir que os diferentes públicos se sentissem representados, a 

equipe disse contar com o apoio de profissionais da área de Recursos Humanos em cada unidade 

da empresa. Eles fazem a ponte entre o setor e líderes locais para identificar e definir 

personagens para as campanhas e peças de comunicação.  

Uma das entrevistadas enxerga o apoio desses profissionais de Recursos Humanos como 

algo fundamental para que a área consiga incluir em suas ações e projetos diferentes 

personagens representando os públicos internos, mas se diz desconfortável com a dependência 

desse suporte. “Não chegamos mais diretamente nessas pessoas, dependemos de intermediários 

e isso dificulta. Vai que algum líder não lembra de fazer isso (indicar empregados como 

personagens), não é?”, diz a E3. 

Como forma de buscar maior representatividade dos diversos públicos internos nas 

campanhas, a área de Comunicação contou ter optado, recentemente, por oferecer peças 

comunicacionais editáveis para as diferentes unidades, possibilitando que sejam facilmente 

personalizadas pelos profissionais apoiadores com personagens locais, sempre indicados pelos 

líderes de cada unidade.  

 

7.10. Voz dos empregados (livre expressão e busca ao feedback) 

 

No que diz respeito às oportunidades para expressão e opinião dos empregados, há 

disponível um e-mail dirigido à área de Comunicação, ferramenta que, segundo a equipe, é 

pouco utilizada pelos funcionários e a qual parte importante do público, como empregados 

industriais e parcela do comercial, não tem acesso. Outro instrumento utilizado para coleta de 

feedback dos empregados é um espaço localizado dentro do quiz mensal, adotado pela equipe 

para identificar a absorção de informações e campanhas divulgadas no mês. Nele, há um campo 

livre para sugestões de pauta, apresentação de dúvidas, questionamentos e críticas. Segundo a 

equipe, esse espaço costuma ser mais usado, mas também é restrito a quem tem acesso a e-mail 

corporativo. 
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A área de Comunicação tem trabalhado em um projeto de implantação de rede social 

corporativa com o objetivo de oferecer mais espaço de fala aos empregados. A iniciativa, 

entretanto, encontra-se paralisada durante a pandemia. “Será uma forma de ter mais feedback 

dos empregados. Todos poderão ter acesso, inclusive baixando o aplicativo em celular pessoal, 

caso queiram. Isso vai nos permitir chegar nos públicos mais distantes”, explica a E2. 

Sobre outras oportunidades para expressão dos empregados, é citado um projeto ainda 

em desenvolvimento na área industrial. Trata-se de um espaço para sugestões relacionadas a 

práticas fabris, com o intuito de permitir maior envolvimento dos empregados das fábricas nos 

processos. No entanto, as entrevistadas não tinham mais informações sobre a iniciativa, que 

está sendo desenvolvida por área técnica da fábrica, sem intervenção ou suporte da 

Comunicação. 

 

7.11. Espaço para comunicação interpessoal 

 

Como mencionado anteriormente, a área de Comunicação fica toda sediada em uma 

cidade no Nordeste e tem pouco ou nenhum trânsito entre as demais unidades da organização, 

por isso desconhece os espaços destinados à comunicação interpessoal nas diferentes 

localidades. As entrevistadas puderam indicar apenas que todas as unidades devem contar com 

uma copa, embora não consigam descrever com segurança as características do espaço.  

 

7.12. Valores organizacionais e cultura como parte da comunicação  

 

Com relação à grande diversidade cultural dos públicos internos da organização distribuídos 

por todo o Brasil, a equipe não a considera no processo de gestão ou nas ações comunicacionais. 

“A gente tenta não ser tão regionalista porque, se deixar, fica tudo muito a cara do Nordeste, 

mas esse intercâmbio cultural não existe. É mais daqui pra lá do que de lá pra cá. Por mais que 

a gente procure redigir um texto ou fazer material de campanha evitando regionalismo, a gente 

sabe que a influência é grande”, diz a E2.  

A respeito da cultura organizacional, a equipe afirma ser esse elemento uma 

responsabilidade compartilhada com a área de Desenvolvimento Organizacional, que atua mais 

fortemente nessa frente. A Comunicação procura trabalhar na disseminação dos valores, 

aproveitando as oportunidades que surgem para mencionar esses valores em materiais de 
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campanhas e em comunicados. “Mas é algo mais voltado para reforçar quais são os valores, 

não como eles podem ser aplicados na prática”, esclarece a E3.  

As profissionais mostraram especial preocupação com o atual momento da empresa. “O 

que a gente sente é que fomos crescendo, comprando outras empresas, mas não houve uma 

integração cultural. É mão única. A gente só leva para eles a linguagem institucional do grupo, 

mas de lá pra cá não acontece muito”, afirma a E1.  

Para as entrevistadas, a organização trabalhou fortemente a cultura organizacional no 

passado e ainda há frutos desse esforço, mas é preciso retomá-lo. “Esse momento foi há mais 

de 10 anos. Quem viveu essa época internalizou muito isso; quem não viveu, tem um contato 

fragmentado com esse tema: é um aspecto que ele vê em uma campanha, uma coisa que um 

gestor antigo fala, mas já não há uma visão clara da persona da empresa”, opina a E1.  

 

7.13. Comunicação de liderança 

 

A comunicação direta dos líderes com os empregados também não conta com suporte da 

área. No entanto, as entrevistadas reconhecem ser a comunicação da liderança o motivo para os 

bons resultados obtidos na fase quantitativa da pesquisa, que revelou alto conhecimento dos 

empregados quanto aos objetivos organizacionais e como alcançá-los com o próprio trabalho.   

A comunicação da liderança ocorre de forma completamente espontânea, sem diretrizes ou 

capacitação oferecida pela área de Comunicação. O que existe é um apoio pontual da equipe 

em campanhas. “A gente monta uma apresentação com os pontos principais para que os líderes 

cascateiem. Podemos dar apoio em programas específicos, mas não é algo que está no nosso 

escopo, por exemplo. A gente ajuda em épocas específicas”, explica a E3. 

Uma das entrevistadas revela que a diretoria Financeira foi a única a implantar um 

programa mensal no qual o diretor da área toma café da manhã e dialoga com os profissionais 

de sua equipe, abordando assuntos específicos do setor. A iniciativa partiu da própria diretoria 

e também não conta com apoio ou orientação da área de Comunicação. Além dessas, não há 

outras ações voltadas ao diálogo entre líderes e liderados que sejam de conhecimento das 

entrevistadas.  
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8. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

8.1. Achados da comunicação com empregados 
 

 

A forma como as dimensões da comunicação têm se equilibrado sob o ponto de vista 

dos públicos internos aponta para uma comunicação mais funcional e técnica, concentrada 

especialmente no alinhamento dos empregados com objetivos organizacionais, políticas e 

normas, mas menos eficiente em processos que se voltam para o outro, como a escuta e 

valorização da opinião dos empregados e o gerenciamento do volume informacional 

direcionado a eles.  

A predominância da dimensão instrumental da comunicação mostra-se em linha com 

achados de estudos anteriores, que apontam ser essa a dimensão mais presente nas organizações 

em geral (KUNSCH, 2014). Da mesma forma, a dimensão humana, posicionada como a mais 

enfraquecida nos resultados desta pesquisa, confirma a percepção de Kunsch (2014, p.48) de 

que, embora seja “a mais importante, pode ser considerada a mais esquecida, tanto na literatura 

sobre comunicação organizacional quanto nas práticas cotidianas nas e das organizações”.  

A fase qualitativa da pesquisa corroborou esses achados e identificou os principais 

aspectos que têm contribuído para a atual configuração da comunicação com empregados na 

empresa objeto deste estudo. Os primeiros indícios de que a área de Comunicação teria uma 

atuação preponderantemente instrumental começaram a surgir ainda no início das entrevistas 

com a equipe, quando foram abordados aspectos como a estrutura, a posição no organograma 

e o reporte na prática. 

A começar pela estrutura da área, os recursos humanos se mostram insuficientes diante 

da demanda. São apenas três profissionais atuando na estratégia e operação, atendendo não 

somente as necessidades da comunicação corporativa, mas também solicitações pontuais das 

41 unidades espalhadas pelo país. Sabemos que essa não é a realidade apenas da organização 

aqui analisada. As equipes de Comunicação têm se tornado cada vez mais enxutas, “com 

profissionais desempenhando múltiplos papéis e assoberbados com as instâncias de execução e 

controle” (BUENO, 2005). Isso consequentemente leva a gestão da área a ocupar parte 

importante de sua rotina com atividades operacionais, restando pouco ou nenhum tempo para a 

reflexão, tomadas de decisão e tratamento estratégico da comunicação.  

A falta de tempo para refletir e contemplar, tão necessárias para a criatividade e a 

https://7dbfa4c5-071c-4cd1-983f-1d9773bd9056.filesusr.com/ugd/da6ae4_27b313a36eae4f038c5bb59f1ce16a1c.pdf
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produção de conhecimento (HAN, 2021), mostra-se um problema generalizado que se instalou 

em todas as esferas da vida humana; entretanto, no caso da comunicação organizacional, esse 

contexto oferece riscos ainda mais importantes. Migrando de uma abordagem inicialmente 

instrumental para uma atuação mais estratégica (KUNSCH, 2016), a comunicação 

organizacional ainda luta para se posicionar nesse novo lugar. Exemplo disso é que a área 

costuma figurar entre as mais afetadas em momentos de restrição de custos nas organizações. 

Em uma pesquisa realizada pela Social Base (2020) em 2020, abrangendo mais de 500 

profissionais de comunicação organizacional, 33,3% deles disseram ter sofrido redução no 

orçamento de comunicação interna de um ano para o outro. Uma das entrevistadas para a 

presente pesquisa, inclusive, citou recente ameaça de redução da equipe, já tão enxuta, 

confirmando que essa é também a realidade da organização. Carecer de tempo para pensar as 

estratégias da área impossibilita uma atuação estratégica e a torna ainda mais vulnerável em um 

cenário como esse. 

Com um campo tão vasto e uma equipe tão reduzida, a área conta com profissionais de 

Recursos Humanos como suporte nas unidades. São pessoas que apoiam na atualização de 

murais de forma voluntária, sem orientação para a tarefa que, embora seja operacional, requer 

algum nível de entendimento comunicacional. Em algumas situações, por exemplo, esses 

voluntários tomam a decisão de fixar nos murais comunicados enviados por e-mail. Além de 

impactar negativamente a padronização e alinhamento de informações entre as unidades, essa 

divulgação espontânea é feita em formato inadequado para os trabalhadores da fábrica e centros 

de distribuição, pois os textos que seguem por e-mail são naturalmente mais extensos, com 

letras menores do que aqueles elaborados para os murais. Além disso, costumam conter links 

que acabam perdendo sua função e se tornando incoerentes para o público, o que pode 

representar descaso.  

Sabemos que o desempenho da função estratégica da comunicação depende do lugar 

que a área ocupa na estrutura da organização (KUNSCH, 2006a).  Essa posição e a forma como 

se deslocou nos últimos anos na organização em questão são forte indicador da falta de 

reconhecimento por parte da liderança quanto ao potencial estratégico da comunicação. 

Inicialmente reportando-se ao presidente da empresa, a equipe passou a responder para a 

diretoria de Recursos Humanos, que mantém uma gestão centralizadora ao ponto de validar 

questões meramente operacionais que deveriam ser tratadas com autonomia pela equipe de 

Comunicação, como a definição de personagens para canais e campanhas.  
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Não se tem conhecimento do motivo que levou a essa alteração importante no 

organograma, ocorrida antes da atual equipe ser formada. Na visão das entrevistadas, isso 

provavelmente se deu por uma suposta sobrecarga que a área estaria gerando para o presidente 

da empresa. A equipe não parece considerar, no entanto, que tal sobrecarga possivelmente 

estaria atrelada ao tipo de gestão, que é centralizadora e requer acompanhar o trabalho em 

aspectos operacionais. Tomando como base a relação que a gerência de Comunicação ainda 

mantém com o presidente em situações pontuais, fica claro o modelo centralizador.  

Bueno (2005) aponta esse tipo de gestão como um impedimento à atuação estratégica 

da comunicação. O autor ressalta que uma comunicação realmente estratégica dificilmente será 

encontrada em uma organização “avessa a um sistema de gestão comprometido com esse 

paradigma organizacional” (BUENO, 2005, p. 16). Para ele, são poucas as organizações que 

realmente assumem a administração estratégica, especialmente em razão da gestão 

centralizadora, tão presente no Brasil, que desconsidera diversos públicos. 

Mas, se por um lado há acompanhamento intenso do trabalho operacional da área de 

Comunicação; por outro, a alta gestão não se mostra disponível para tratativa de assuntos 

estratégicos. As reuniões realizadas entre a gerente da área e sua diretoria são mais voltadas a 

“despachar” assuntos operacionais. A gestão promove pouco ou nenhum alinhamento 

estratégico entre a organização e a área de Comunicação, tampouco discute assuntos relativos 

às estratégias comunicacionais.  

Como alerta Bueno (2005), não existe administração parcialmente estratégica, do tipo 

que não abrange todos os setores e atividades, mas muitas vezes é o que se encontra na prática, 

com a área de Comunicação sendo comumente uma das excluídas. Permanecendo à margem do 

alinhamento estratégico, resta a ela uma “instância operacional do processo amplo de gestão” 

(BUENO, 2005, p.17), embora ela muitas vezes permaneça como estratégica no discurso. 

Frequentemente, a área ocupa lugar menos destacado na estrutura organizacional, com 

comunicadores alcançando, no máximo, posição de gerentes ou assessores, tendo participação 

restrita ou nula no processo de definição de estratégias (BUENO, 2005, p. 17). Esse é o caso da 

organização em questão. 

Resta claro que a decisão de migrar a área de um reporte direto ao presidente para 

vínculo com a diretoria de Recursos Humanos mostrou-se um erro importante que tem 

impactado a atuação e o desenvolvimento da comunicação organizacional. Como aponta 

Kunsch (2006a), as organizações que atribuem à área de Comunicação um valor estratégico 
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garantem para ela um lugar junto à presidência ou em nível de diretoria na estrutura da empresa. 

Alterar essa posição no organograma significa limitar a atuação estratégica da área: 

 

Há muitos casos em que a comunicação interna está vinculada à área de recursos 

humanos. Eu defendo que a comunicação deve estar situada no topo da estrutura 

organizacional. Até porque a comunicação deve perpassar todos os setores e 

apoiar as ações comunicativas da organização como um todo. Ela é transversal 

e feita por todos (KUNSCH, 2006a, p. 26). 

 

Um outro elemento vital para o exercício da função estratégica da comunicação, mas 

inexistente no contexto da empresa objeto deste estudo, é o planejamento (KUNSCH, 2006b), 

que não se apresenta como gargalo apenas para a área, mas sim para toda a companhia. Segundo 

as entrevistadas, o ato de planejar não faz parte da cultura organizacional. Tal realidade impõe 

grandes desafios, pois o planejamento estratégico da empresa é a melhor fonte e também o 

ponto de partida para planejar a comunicação. Como esclarece Kunsch (2006b), o planejamento 

de comunicação não existe de forma isolada, mas deve estar diretamente vinculado ao 

planejamento estratégico da empresa, aliado à missão, aos valores, aos objetivos, às metas e às 

políticas da organização.  

É por meio do ato de planejar que se conhece a realidade da empresa frente ao ambiente 

e ao mercado, levando-se em consideração o contexto no qual ela está inserida (KUNSCH, 

2006b), o que inclui aspectos culturais da organização e dos públicos internos que a constituem. 

Uma gestão estratégica não se restringe à análise e à estrutura de mercados (KUNSCH, 2006b), 

mas considera “o impacto da cultura organizacional e das atividades da política interna na 

formulação e implementação das estratégias” (STACEY, 1993, p. 22). Sem contar com essa 

etapa essencial, a área acaba não considerando em seus processos e ações elementos culturais 

dos empregados que estão distribuídos pelas cinco regiões brasileiras, e passa a atuar em prol 

dos valores organizacionais de forma pontual e não planejada.  

A organização ainda se apoia nos resultados de um intenso trabalho de disseminação e 

reforço dos valores organizacionais realizado há quase uma década, antes da atual equipe ser 

formada. De acordo com o relato das entrevistadas, os ótimos resultados desse esforço 

perduram até os dias de hoje porque parcela importante dos empregados daquela ocasião ainda 

trabalha na empresa – muitos ocupando posição de liderança –, e tem mantido vivos os valores 

da organização por meio de suas práticas e comunicação interpessoal. De fato, os integrantes 

de uma empresa desenvolvem e compartilham os padrões de comportamento e pensamento que 
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constituem a cultura organizacional, especialmente por meio da interação entre líder e 

empregado (MARCHIORI, 2014). Entretanto, o fato da Comunicação não atuar nessa esfera 

oferece riscos adicionais à organização nesse momento no qual ela se encontra em franca 

expansão, seja adquirindo outras marcas, seja abrangendo mais intensamente outras regiões do 

país e, consequentemente, sofrendo impacto sobre sua cultura organizacional.  

A comunicação interna tem responsabilidade na construção do universo simbólico que 

aproxima e integra os públicos aos princípios de uma empresa. Exercê-la requer analisar o 

contexto no qual a empresa está inserida, abrangendo aspectos ideológicos, sociais e culturais. 

É a partir dessa instância que se capta o funcionamento das relações internas e se pode 

compreender as facilidades e dificuldades impostas por mudanças institucionais como as que a 

organização em análise atravessa em seu crescimento (CURVELLO, 2012). Para Vercic e 

Sriramesh (2012), a comunicação interna é um processo essencial no gerenciamento de 

mudança. Portanto, atuar de forma restrita, apenas fazendo menção aos valores em materiais de 

comunicação interna está aquém das responsabilidades da área. Coaduna-se com o pensamento 

de Argenti (2006), que entende a comunicação interna de nossos dias como algo que está além 

de publicações e transmissões, e que envolve desenvolver uma cultura organizacional e ter 

potencial para impulsionar a mudança organizacional.  

A equipe se mostra frustrada pela falta de planejamento, mas enfrenta grandes 

obstáculos ao tentar mudar essa realidade. Primeiramente porque falta acesso a informações 

estratégicas que permitam o alinhamento da área com a organização, visto que a diretoria 

responsável pela comunicação organizacional oferece pouco esse direcionamento. Há apenas 

um acesso limitado da equipe a informações estratégicas que soam difíceis e causam dúvidas, 

gerando empecilhos para sua correta interpretação pela área e, consequentemente, para o 

cascateamento de estratégias e objetivos aos públicos internos. Em segundo lugar, faltam 

recursos financeiros e humanos para que a equipe transite pela organização e reconheça sua 

diversidade de forma a estar apta para a análise de cenários que exige o ato de planejar.   

Sem planejamento e com acesso difícil a informações estratégicas, a área não consegue 

atuar no sentido de auxiliar no alinhamento dos públicos internos com os objetivos 

organizacionais. Apesar disso, a etapa quantitativa desta pesquisa apontou ser esse o aspecto 

comunicacional mais forte na visão dos três públicos – administrativo, comercial e industrial. 

O resultado surpreendeu a equipe, que apontou imediatamente a comunicação da liderança 

como elemento-chave. Todas as camadas hierárquicas da empresa participam das chamadas 
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reuniões setoriais, uma série de encontros presenciais (com exceção do período de pandemia, 

quando as atividades passaram a ser majoritariamente on-line) que garantem alinhamento 

estratégico entre os envolvidos. Com base nas informações obtidas nessas reuniões, 

consideradas um “mantra” segundo as entrevistadas, os líderes têm promovido o alinhamento 

da organização com suas equipes. 

A comunicação entre a liderança e empregados, no entanto, ocorre de forma espontânea, 

sem qualquer suporte ou capacitação oferecida pela área de Comunicação. Em razão disso, não 

se pode garantir o alinhamento de informações em mesmo nível para todos os setores nem 

mesmo práticas comunicacionais adequadas, em linha com os valores da organização. Sabemos 

que a Comunicação Interna tem papel fundamental e estratégico no que tange à comunicação 

entre líderes e liderados, pois pode e deve atuar no sentido de desenvolver na liderança a 

habilidade comunicativa, estimulando o diálogo (MARCHIORI, 2008). Para Marchiori (2008), 

é importante que a área de Comunicação forme e eduque em comunicação. Prado (2008) reforça 

isso ao citar a confiança e o respeito mútuo entre líderes e seus times como a chave para o 

sucesso de uma organização, ressaltando que ambos são obtidos por meio da comunicação entre 

os indivíduos. No entanto, essa é uma esfera na qual a equipe de Comunicação não tem atuado 

e que tem sido pouco percebida, inclusive por ela mesma, como parte fundamental do escopo 

da área. 

Outro aspecto que aponta para uma comunicação menos estratégica é a inexistência de 

uma política de comunicação. Kunsch (1999) deixa clara a importância desse elemento, 

especialmente no que diz respeito à mediação que o comunicador necessita fazer entre a 

organização e seus públicos, de forma a garantir uma comunicação simétrica que não seja 

pautada apenas nos interesses da organização. A autora explica que o processo comunicacional 

depende de bases sólidas, como a que as políticas oferecem, para que tenha consistência e 

continuidade. No entanto, conforme informado pelas entrevistadas, a empresa nunca contou 

com uma política nos mais de quinze anos de existência do setor.  

A inexistência de uma política acarreta uma série de problemas, a começar pela falta de 

delimitação do escopo da área, tanto para a própria equipe quanto para seus clientes internos. 

Aspectos comunicacionais estratégicos e essenciais, como o fomento ao diálogo, a capacitação 

dos líderes em comunicação, a participação da Comunicação em reuniões que abordem assuntos 

estratégicos da companhia e assegurem à equipe algum nível de entendimento dos negócios e 

alinhamento, além de orientação para voluntários que apoiam a comunicação nas unidades e 
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um papel mais consultivo em crises não são claramente considerados como escopo por parte da 

equipe. 

O escopo é indefinido também para os clientes, o que leva à desorganização e à urgência 

em caráter permanente. A equipe vive um ciclo de demandas emergenciais sem fim que lhe 

prendem em um modo operacional sem saída. O trabalho é constantemente interrompido por 

solicitações sinalizadas como prioritárias pelos clientes, especialmente pela alta liderança. 

Além disso, há perda de tempo e energia com trabalhos que não fazem parte do escopo de um 

comunicador, como deixar a apresentação de uma área visualmente mais bonita, ou com 

problemas causados por decisões de comunicação tomadas de forma independente pelas áreas, 

sem alinhamento com a empresa ou fora do padrão da marca.  

Atuando com uma equipe enxuta, sem planejamento, sem contar com uma política de 

comunicação e lidando com demandas emergenciais a todo o momento, a área claramente 

perdeu o controle sobre a gestão informacional. Como consequência, a sobrecarga de 

informação se apresentou como o aspecto mais crítico da pesquisa quantitativa para os públicos 

administrativo e comercial, e o segundo pior para o público industrial.  

No que tange à sobrecarga via comunicação digital, pesa o fato da área contar apenas 

com listas básicas de distribuição de e-mails. Os empregados acabam sendo considerados um 

público homogêneo e recebem mensagens que, muitas vezes, não têm relevância ou aplicação 

para eles.  Fígaro (2002) chama a atenção para essa falha no entendimento dos públicos internos 

de forma singular, como se todos fossem iguais. Maximizar o relacionamento com os públicos 

exige considerar sua pluralidade, ou seja, as particularidades, necessidades e desejos dos 

diversos perfis.  

A sobrecarga informacional é ainda mais intensa para a liderança, visto que os líderes 

recebem as mesmas informações que os demais empregados, mas também conteúdo advindo 

de outros dois canais direcionados exclusivamente a eles. Sem conseguir absorver tanta 

informação, a liderança tem ignorado parte do conteúdo recebido, causando frustração na 

equipe de Comunicação, que entende ser em vão o seu esforço.  

É interessante observar essa frustração que a equipe demonstra. Estando ela mesma 

sobrecarregada, parece ter perdido a visão crítica e assumido o ponto de vista da alta gestão da 

empresa, para quem tudo é importante, urgente e precisa ser noticiado a todos. Essa perspectiva 

é agravada pelo fato das comunicadoras interpretarem, equivocadamente, o grande volume 

informacional como um sinal de maior reconhecimento da área de Comunicação. Para elas, essa 
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sobrecarga é resultado de maior procura por parte dos clientes internos para divulgações, 

especialmente a liderança, o que seria um indício positivo da importância que a área adquiriu.  

De fato, a Comunicação Interna passou a ser notada e requisitada nos últimos três anos, 

mas o tipo de demanda – exclusivamente operacional – sinaliza que a comunicação ainda é 

entendida e tratada como mera ferramenta pela liderança da organização. Kunsch (2014) alerta 

que a comunicação precisa ser considerada não um instrumento de divulgação ou transmissão 

de informações, mas sim um processo social básico. 

Embora a comunicação da empresa seja majoritariamente digital, a sobrecarga de 

informações se faz presente também nos murais, que acabam abarrotados de conteúdo, muitas 

vezes em formato inadequado para o canal. Ela existe, ainda, na comunicação via liderança, 

que precisa dar conta de absorver e cascatear verbalmente um grande volume de informações. 

Somam-se a isso os estímulos incessantes de várias campanhas de comunicação simultâneas, 

que chegaram a sessenta em um único ano.  

Grates (2006) alerta que o excesso de informação gera barulho e distração, levando a 

um cinismo por parte dos empregados. Tal dinâmica faz com que as informações veiculadas 

internamente tenham menos credibilidade, efetividade e necessitem concorrer por atenção, 

gerando um desafio para os agentes de comunicação, que precisam conquistar visibilidade e 

obter engajamento das audiências, envolvendo-as efetivamente nas demandas da organização. 

Há aqui um paradoxo: se de um lado a área de Comunicação estabelece a abundância e o 

excesso; de outro, luta contra os obstáculos que ela mesma impõe para conseguir a real atenção 

dos seus públicos internos.  

Há também um fator importante com risco de agravar a situação. Alguns setores da 

empresa ganharam autonomia para elaborar e divulgar seus próprios comunicados via e-mail. 

O problema não está na autonomia em si, mas na falta de capacitação desses setores para o 

processo comunicacional, uma vez que a área não oferece orientação e não demonstra 

considerá-la como parte de seu escopo. Aspectos textuais, periodicidade, horários de 

divulgação, definição de público-alvo, tudo fica a cargo de profissionais que não são do campo 

da comunicação e não recebem capacitação básica para isso. Coaduna-se com a visão de 

Marchiori (2014), que entende ser preciso direcionar esforços para dotar a comunicação a fim 

de que ela forme e eduque seus públicos em comunicação, assegurando difusão coerente da 

informação.  

Outro aspecto importante a respeito do volume informacional é seu foco exclusivo nos 
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interesses da organização. Mesmo confraternizações são direcionadas a questões da empresa, 

mais especificamente ao trabalho. A referência ao labor está presente, inclusive, nos brindes 

entregues aos empregados por ocasião do fim do ano. A mochila, presente usual, é um símbolo 

bastante forte dessa abordagem voltada sempre ao trabalho, o que causa incômodo à esquipe de 

Comunicação. O desconforto encontra respaldo. De fato, uma comunicação com características 

estratégicas e humanas não sufoca seus empregados com excessiva informação técnica e 

instrumental, focada apenas nos interesses da organização (KUNSCH, 2016). 

Mas se por um lado existe excesso na comunicação descendente; por outro, falta 

oportunidade de fala e valorização da voz do empregado. Não por acaso, a busca ao feedback 

dos públicos internos elenca como o aspecto mais frágil para os empregados das áreas 

Comercial e Industrial, sendo esse segundo aquele que se sente menos ouvido. É certo que esse 

item mostra-se bastante restrito, tanto no que diz respeito aos públicos que têm oportunidade 

de fala quanto no que tange ao tipo de feedback para o qual a empresa está disponível. 

Considerando que o principal meio de obtenção desse feedback é digital, a maior parte dos 

públicos internos não têm a oportunidade de se fazer ouvir, pois o público industrial não tem 

acesso a e-mail, bem como parte importante dos empregados que atuam na área Comercial. 

Além disso, a ferramenta utilizada para esse fim é limitada e inadequada: basicamente uma 

caixa de comentário dentro de um quiz enviado por e-mail.  

O quiz no qual a caixa de comentários é disponibilizada tem o objetivo de medir o 

conhecimento dos públicos internos sobre as diversas campanhas e assuntos divulgados ao 

longo do mês, ou seja, a intenção é identificar se as mensagens-chave estão sendo absorvidas, 

objetivo que é voltado exclusivamente aos interesses da empresa. Uma caixa de comentários 

dentro de um instrumento com esse propósito está distante de ser um real espaço de fala e 

expressão para os empregados. Possivelmente por isso, esse espaço é pouco explorado e os 

empregados mostram maior insatisfação quanto à busca ao seu feedback. Marchiori (2014) 

alerta que a comunicação pode facilmente perder sua credibilidade caso não gere feedback e 

questiona: “Se isso não acontecer internamente, como uma organização pode fortalecer relações 

com outros públicos?” (MARCHIORI, 2014, posição 1773).  

Está claro que o cenário de abundância comunicativa (ERCAN; HENDRIKS; 

DRYZEK, 2019) que vivemos há algumas décadas não nos trouxe a um diálogo equilibrado. 

Como pondera Saad (2020); por um lado, lidamos com um volume incontável de informação a 

ser absorvida; mas, por outro, falta escuta, falta reciprocidade. A intensificação da comunicação 
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nas organizações em razão da tecnologia não veio acompanhada de uma mudança de 

paradigma, que requer substituir a ideia do fluxo unilateral e do receptor passivo pela 

perspectiva de um processo interativo com um receptor que hoje também ocupa lugar de 

emissor. O digital trouxe muito mais conteúdo, mas a lógica se manteve no analógico 

(KUNSCH, 2014).  

Analisando as práticas comunicacionais de nossos dias, Fígaro (2002) afirma que, 

apesar de todos os recursos tecnológicos à disposição, a comunicação organizacional ainda é 

percebida da forma linear e positivista do começo do século passado, como se esse fenômeno 

fosse restrito a um fluxo no qual alguém produz algo para outro alguém que o recebe. Martín-

Barbeiro (apud FÍGARO, 2002, p. 75) e outros teóricos da comunicação ressaltam que 

precisamos olhar por outra perspectiva, entendendo a comunicação finalmente como um 

processo que é relacional.  No entanto, Rebechi e Fígaro (2013) alertam para o fato das 

organizações muitas vezes fazerem desse processo algo voltado exclusivamente aos seus 

próprios interesses e objetivos:  

 

O que a organização empresarial faz é consultar seus empregados - por meio 

de pesquisas internas, por exemplo, sobre assuntos que contribuam 

diretamente para o aprimoramento do processo produtivo e para a manutenção 

e o fortalecimento de seu discurso hegemônico (REBECHI, FÍGARO, 2013, 

p. 10). 

 

Ainda no que tange aos processos interativos entre a organização e seus empregados, 

com espaço de fala para esses, a área de Comunicação em questão não adota estratégias ou 

práticas voltadas ao fluxo comunicacional dentro e entre áreas, aspecto apontado como o mais 

fraco da dimensão instrumental por todos os públicos. Quando perguntadas sobre as 

oportunidades que os empregados têm de contribuir com suas ideias para a rotina laboral, a 

equipe cita apenas uma iniciativa da área Industrial voltada a coletar sugestões desses 

empregados com vistas a um maior envolvimento deles na otimização de processos. No entanto, 

esse é um projeto que não acontece com suporte da área de Comunicação e sobre o qual a equipe 

mostra pouco conhecimento e interesse. Uma vez que a área não é envolvida em reuniões que 

tratem estratégias e projetos corporativos, não há atuação no sentido de apoiar o fluxo de 

comunicação dentro e entre setores. Essa se apresenta como mais uma oportunidade de atuação 

consultiva desperdiçada.  

Nesse cenário, o protagonismo dos empregados fica restrito à representatividade deles 
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em canais e campanhas. Quanto a esse aspecto, a decisão de substituir o banco de imagens 

profissionais por fotos e vídeos de empregados mostrou-se acertada. De forma geral, os 

empregados sentem-se bem representados. A equipe tem atuado de maneira organizada e 

estratégica ao garantir a presença de empregados de diferentes áreas e distintas regiões em seus 

meios de comunicação. A parceria com o setor de Recursos Humanos tem ajudado a garantir 

maior diversidade e alcance. Além disso, a recente autonomia dada às unidades para 

customização das peças comunicacionais com personagens locais parece atender ainda melhor 

a necessidade de cada região e a diversidade que compõe a empresa. Tais estratégias têm 

garantido que os empregados se sintam “protagonistas e não cúmplices de um processo de 

comunicação” (BUENO, 2009, P. 24). 

No que diz respeito ao papel da Comunicação em situações de mudança ou crise, a 

organização tem histórico de raros episódios, tendo as comunicadoras presenciado apenas um 

outro evento nos últimos 3 a 4 anos, além da pandemia, o que restringe bastante a análise. 

Tomando como exemplo a crise gerada pela disseminação da Covid-19, a atuação da equipe é 

bastante intensa, embora focada em aspectos operacionais por falta de reconhecimento de seu 

papel estratégico pela liderança. Apesar da organização contar com um comitê de crise, a área 

é envolvida pontualmente, não sendo membro fixo, por isso acaba atuando de forma mais 

reativa, focada na disseminação de informações.  

Chama atenção o fato das comunicadoras não mostrarem incômodo quanto ao papel 

estritamente operacional oferecido a elas em situações de crise. A pouca demanda nessa frente 

pode ter dado à área menos oportunidade para atuar e refletir sobre seu papel nessas 

circunstâncias, mas preocupa a fácil aceitação das profissionais quanto ao posicionamento da 

Comunicação apenas como instrumento de disseminação de informação em períodos mais 

críticos.  É fato que não é da área de Comunicação a responsabilidade de gerenciar a crise em 

si, mas ela é pilar importante desse gerenciamento e deve auxiliar a organização a amenizar o 

quanto for possível a repercussão da crise, considerando os diversos públicos com os quais a 

empresa se relaciona (FORNI, 2007). 

Ainda assim, o posicionamento adequado da empresa em situações de mudanças e crises 

figurou como uma característica comunicacional bem presente, a mais forte da dimensão 

humana para os três públicos. O resultado é ainda mais relevante quando consideramos que foi 

obtido em meio à pandemia. Para os empregados, a empresa tem se posicionado de forma ágil 

e transparente nesse período, o que tem lhes conferido segurança. De fato, o trabalho da área 
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de Comunicação, ainda que mais técnico e funcional, tem sido robusto e incansável, sendo 

realizado até mesmo sete dias por semana em momentos de pico da crise no país.  

Mensagens em formatos de texto e vídeo, com os empregados como personagens ou até 

mesmo o presidente, são produzidas e divulgadas rapidamente com os objetivos de orientar 

quanto à prevenção da doença, informar medidas tomadas pela empresa e reforçar que a saúde 

e a segurança dos empregados e de seus familiares são prioridade para a organização. Todo esse 

conteúdo é produzido em linha com as necessidades detectadas diariamente pelo núcleo de 

Saúde da companhia, que realiza um levantamento denso sobre a saúde dos empregados por 

meio de pesquisas e via comunicação direta com as lideranças. Tal atuação tem claramente 

transmitido segurança aos trabalhadores, que enxergam nesse posicionamento da organização 

seu aspecto mais humano na comunicação. 

Diante de todo o exposto, é possível concluir que a comunicação interna encontrada na 

organização em questão tem fortes características instrumentais e enfrenta grandes obstáculos 

para desenvolver uma atuação estratégica, como estrutura insuficiente, posição desfavorável no 

organograma, gestão fortemente centralizadora, acesso difícil a informações estratégicas, além 

da falta de planejamento e de uma política que delimite melhor o escopo da área para os clientes 

internos e para a própria equipe, que parece ter perdido parte da visão crítica a respeito do seu 

propósito, algumas vezes assumindo equivocadamente um papel aquém de suas possibilidades 

e de menor valor para si e para a organização. A afirmativa de Pérez (2008, p. 445) de que “a 

comunicação tem um poder muito superior do que costumamos conceder a ela” parece caber 

perfeitamente na realidade da organização analisada.  

O problema não reside na forte presença da dimensão instrumental em si. Ela é, de fato, 

uma dimensão importante e necessária para o funcionamento organizacional (KUNSCH, 2012), 

mas a comunicação não deve se restringir ou se concentrar apenas nela. Uma comunicação 

estratégica e não apenas tática implica considerar a questão humana e agregar valor à 

organização, o que exige uma perspectiva mais abrangente e complexa que considere todos os 

processos comunicativos e seus elementos, contemplando os significados construídos pelos 

indivíduos, os relacionamentos interpessoais, as mais diversas interações e as práticas 

comunicativas cotidianas (KUNSCH, 2014). Ou seja, a comunicação com o valor estratégico 

tão almejado pelas organizações e pelos comunicadores requer ser considerada um processo 

relacional e não apenas uma ferramenta para viabilizar processos. 

A força que a dimensão estratégica demonstra na etapa quantitativa em razão do forte 
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alinhamento dos empregados com os objetivos organizacionais perde intensidade quando são 

considerados os outros elementos que constituem essa dimensão, como a busca ao feedback dos 

empregados e aspectos analisados qualitativamente, a exemplo da estrutura da área, sua posição 

no organograma, a existência de política e planejamento e o espaço para um papel consultivo. 

Para que a comunicação seja considerada estratégica, é indispensável que a organização atente 

para esses pontos críticos e encontre novos caminhos para garanti-los.  

É imprescindível também que os aspectos mais frágeis das demais dimensões ganhem 

maior atenção. No caso da dimensão instrumental, uma atuação mais consultiva da área pode 

auxiliar na otimização dos fluxos de comunicação dentro e entre setores, seja apoiando 

pontualmente em projetos e programas corporativos, seja orientando e capacitando as 

lideranças das áreas em comunicação.  

A capacitação dos líderes mostra-se estratégica também para aperfeiçoar a característica 

comunicacional que se mostrou mais frágil na dimensão cultural: a abertura da liderança ao 

diálogo com suas equipes de forma igualitária, sobretudo para o público industrial. O diálogo 

requer habilidades comunicacionais que naturalmente se encontram em diferentes níveis de 

desenvolvimento em cada ser humano; portanto, é essencial que esses líderes sejam capacitados 

em comunicação, de forma que atuem como comunicadores e mediadores entre a organização 

e os empregados. Soares e Del Gáudio (2017) salientam a importância dos líderes nos processos 

comunicacionais ao afirmarem que os resultados positivos nos processos da comunicação 

interna ocorrem quando é estabelecido um envolvimento entre líderes e liderados que permita 

que todos assumam o papel de cocriadores no contexto organizacional.  

No que diz respeito à dimensão humana, a mais enfraquecida, mostram-se emergenciais 

o melhor gerenciamento informacional, o reconhecimento da heterogeneidade dos públicos 

internos, a garantia de oportunidades para que eles contribuam com suas opiniões e ideias e a 

análise dos espaços destinados à comunicação interpessoal dos empregados. Esse último 

aspecto, inclusive, ficou descoberto nesta pesquisa em razão da equipe de Comunicação não 

conhecer esses espaços e, portanto, não poder descrevê-los. 

Espaços para comunicação interpessoal são essenciais, mas pouco valorizados porque 

as organizações tendem a ignorar a comunicação informal ou até mesmo considerá-la um mal. 

É importante compreender que esse tipo de comunicação é natural de qualquer organização e 

que “a morte desse sistema tornaria impraticável o desenvolvimento do espírito de equipe, das 

motivações e da identificação do pessoal com a empresa” (GRANDO, 2014, posição 2113). 
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Balcão e Cordeiro (1979) dizem até mesmo que as empresas sucumbiriam se a comunicação 

informal não existisse para preencher as lacunas da rede formal de comunicação. Portanto, é 

indispensável que comunicadores e organizações atentem para esse aspecto.  

Para que tantas mudanças ocorram, entretanto, faz-se necessário substituir a visão linear e 

instrumental da comunicação por uma mais complexa e abrangente, que compreenda a 

comunicação de forma ampla e holística (KUNSCH, 2014). É sob essa perspectiva que a 

comunicação deixa de ser mera ferramenta e assume função realmente estratégica. Para isso, 

ela precisa atuar no sentido de auxiliar as organizações “a valorizar as pessoas e a cumprir sua 

missão, atingir seus objetivos globais, contribuir na fixação pública dos seus valores e nas ações 

para atingir seu ideário no contexto de uma visão de mundo, sob a égide dos princípios éticos” 

(KUNSCH, 2014, p. 46). É igualmente importante que a comunicação seja guiada por uma 

filosofia e uma política que considerem igualmente as demandas, interesses e exigências dos 

diferentes públicos com os quais se relaciona, a começar pelos empregados.  

Como indica Kunsch (2014), o fator humano, subjetivo, relacional e contextual se constitui 

como pilar fundamental para qualquer ação comunicativa que seja produtiva e duradoura. A 

autora aponta que organizações mais produtivas, admiradas e criativas consideram a qualidade 

de vida do trabalhador e se preocupam com as consequências de sua comunicação; afinal, como 

ressalta Martínez (2007), empresas são criativas somente em função de seus empregados. Por 

isso, Kunsch (2014, p.54) sinaliza que “a valorização das pessoas nas organizações deve ser um 

parâmetro determinante para a produção da comunicação organizacional”.  

A essa altura, está claro que o processo de evolução requerido para que a área de 

Comunicação desempenhe um papel mais estratégico e também mais humano, equilibrando 

melhor as características que compõem as quatro dimensões da comunicação, não depende 

somente dela. Na realidade, há muito que está além de seu controle. Como esclarece Bueno 

(2005), para que a comunicação assuma postura estratégica, é necessário que essa oportunidade 

seja concedida pela gestão, pela cultura e pela alocação adequada de recursos. A comunicação 

não passa a ser estratégica apenas em razão de um trabalho eficiente por parte da equipe 

responsável por ela, mas também devido a outros aspectos que requerem consciência por parte 

da empresa (BUENO, 2005).  

Somente trilhando esse caminho de mudança de perspectiva que a empresa poderá 

assumir o que Gareth Morgan (1996) chama de natureza verdadeiramente humana das 

organizações: “a necessidade de construí-la em função das pessoas e não das técnicas” (1996, 
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p. 142). Afinal, são os empregados que “percebem as novas possibilidades, produzem novas 

ideias, elaboram projetos inovadores, são ousados ao tomar decisões” (MARTÍNEZ, 2007, 

p.62) e geram produtos criativos, mas o fazem buscando realização pessoal, propósito e 

qualidade de vida.  

Kunsch (2014) explica que é por meio do discurso e da ação que os indivíduos devem 

ser capazes de revelar sua identidade e construir sua história de vida, e parte importante disso 

se desenvolve no contexto do trabalho. Como pontua Marchiori (2011, p. 145), os objetivos 

básicos de toda organização são: “sustentar a sua própria existência e melhorar a vida daqueles 

com os quais se relaciona”. Kunsch (2014) reforça que é alinhando melhor esses dois objetivos, 

atuando em prol não somente dos interesses das organizações, mas também da realização e 

qualidade de vida dos trabalhadores, que a comunicação tem sua missão a cumprir em nossos 

dias.  
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Quadro 9 – Síntese dos achados sobre a comunicação com empregados 

DIMENSÃO ASPECTOS INVESTIGADOS SÍNTESE DOS ACHADOS 

INSTRUMENTAL 

Acesso dos empregados a 

informações necessárias para a 

execução do trabalho. 

 

• Apesar de apresentar pontuação alta, esse é o aspecto mais enfraquecido da 

dimensão instrumental na opinião dos empregados. Os resultados apontam para a 

necessidade de aperfeiçoar os fluxos de comunicação dentro e entre áreas, de forma 

a garantir que os funcionários tenham melhor acesso às informações necessárias para 

o bom desempenho em suas atividades laborais.  

Acesso, conhecimento e 

compreensão dos empregados quanto 

a políticas e normas da organização. 

• Os empregados dizem conhecer e compreender bem as políticas e normas, o que 

ajuda a garantir o pleno funcionamento da organização. O acesso a esses elementos 

é apenas digital, com disseminação também por meio da comunicação direta. 

ESTRATÉGICA 

Alinhamento do plano de 

Comunicação com as estratégias e 

objetivos organizacionais. 

 

• O acesso da área de Comunicação às estratégias e objetivos organizacionais é difícil 

e restrito em razão do modelo de gestão administrativa adotado pela empresa. 

 

• Não há planejamento de comunicação. O ato de planejar não faz parte da cultura da 

organização como um todo. 

Existência de política e normas de 

Comunicação. 
• Não há política e normas de comunicação. 

Clareza dos públicos internos quanto 

aos objetivos organizacionais e 

entendimento de como podem 

contribuir para alcançá-los. 

• Os públicos internos apontam para um bom alinhamento com os objetivos 

organizacionais, uma vez que dizem conhecer esses objetivos e ter clareza quanto a 

como podem contribuir com seus trabalhos para alcançá-los. Aspectos relacionados 

a esse alinhamento são aqueles com melhor avaliação dos empregados. 

Cascateamento de estratégias e 

objetivos organizacionais para os 

empregados. 

 

• A área de Comunicação não consegue auxiliar no alinhamento dos públicos internos 

com as estratégias e objetivos organizacionais por ter acesso difícil e restrito a essas 

informações. 

 

• Tal alinhamento entre a organização e os empregados tem se dado exclusivamente 

por práticas de comunicação da liderança, que tem acesso às estratégias e objetivos 

da organização e cascateia essas informações efetivamente, embora o faça de forma 

espontânea, sem seguir um padrão e sem contar com capacitação em comunicação. 

Continua  
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Continuação do quadro 9 

 

ESTRATÉGICA 

Percepção dos empregados de que a 

empresa busca e considera sua 

opinião. 

 

• Esse é o aspecto pior avaliado pelos públicos industrial e comercial, e o segundo 

mais fraco na perspectiva dos empregados administrativos.  Os resultados apontam 

para uma dimensão fortemente estratégica no que diz respeito ao alinhamento dos 

públicos internos com os objetivos organizacionais, mas pouco eficiente no pilar que 

se volta para a escuta e a valorização da opinião dos empregados. 

Estratégias e práticas para obtenção 

de feedback dos públicos internos. 
• A prática de busca ao feedback é ineficaz, abrange parte minoritária dos públicos 

internos e mostra-se muito mais voltada aos interesses da organização do que à real 

prática de escuta aos empregados. 

Posição estratégica da área de 

Comunicação no organograma e 

reporte na prática. 

 

• Há alguns anos, a área deixou de se reportar diretamente ao presidente e passou a ser 

vinculada à diretoria de Recursos Humanos, posicionando-se de forma menos 

favorável no organograma, o que lhe atribui menor valor e difícil acesso a 

informações estratégicas necessárias para sua atuação. 

 

• A gestão é altamente centralizadora, focada em aspectos operacionais e não oferece 

alinhamento estratégico da área de Comunicação com a organização. 

Nível de envolvimento da área de 

Comunicação em assuntos 

estratégicos da companhia. 

 

• A alta liderança adota uma perspectiva funcional sobre a comunicação, 

considerando-a ferramenta para disseminação de informações. Em razão disso, é 

raro o envolvimento da área em momentos de decisão. Há poucas oportunidades 

para uma atuação consultiva e, quando elas existem, a área não costuma aproveitá-

las, seja pela falta de recursos humanos e financeiros necessários para atendimento 

às demandas e/ou por assumir ela mesma, em algumas ocasiões, uma perspectiva 

mais instrumental para sua atuação.  

Continua 
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Continuação do quadro 9  

 

 

 

HUMANA 

 

Volume informacional (canais, 

meios, periodicidade e perspectiva 

dos públicos internos) 

 

• O volume informacional é, juntamente com o aspecto já mencionado na esfera da 

dimensão estratégica, o item pior avaliado por dois dos públicos: administrativo e 

comercial, sendo a segunda característica comunicacional mais frágil também na 

visão dos empregados da área industrial.  

 

• O volume informacional é excessivo e tem sobrecarregado os empregados em todas 

as práticas comunicacionais, sendo a liderança também fortemente impactada nesse 

aspecto por ter dois canais de comunicação a mais direcionados a ela. 

Posicionamento da organização e da 

área de Comunicação em situações 

de crise ou mudança e existência de 

comitê de crise com participação da 

área. 

 

• Com uma alta pontuação, o posicionamento da organização em momentos de crise 

ou mudança é o elemento comunicacional mais forte da dimensão humana na 

perspectiva dos três públicos: administrativo, comercial e industrial. Apesar de um 

papel mais funcional e técnico, com atuação restrita no comitê de crises da empresa, 

a área de Comunicação tem contribuído fortemente para esse resultado com um 

trabalho voltado à disseminação de informações de forma clara, contextualizada e 

ágil.  

Espaços para a comunicação 

interpessoal. 

 

• Apesar de apresentar pontuação considerada alta, esse é um aspecto que mostra 

menor força na visão dos públicos.  

 

• Não foi possível analisar tal elemento em razão da equipe não conhecer as 

características desses espaços em diferentes localidades da empresa. Sem recursos 

humanos e financeiros suficientes, as profissionais da área têm dificuldades para 

transitar pelas unidades da organização e analisar os diferentes cenários e contextos 

que a compõem. 

Liberdade para os empregados se 

expressarem, opinarem e 

contribuírem, e práticas 

comunicacionais que fomentem essa 

participação. 

 

• De forma geral, os públicos entendem que há oportunidades para que se expressem e 

contribuam com suas opiniões na rotina laboral, embora os empregados da área 

industrial mostrem menos satisfação quanto a esse ponto do que os demais. 

 

• A área de Comunicação não atua no sentido de apoiar o fluxo comunicacional 

dentro e entre setores e apresenta baixo nível de conhecimento a respeito de práticas 

que têm sido desenvolvidas pelas áreas de forma espontânea no sentido de oferecer 

mais oportunidades de expressão aos empregados. 

Continua 
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Continuação do quadro 9 

 

HUMANA 

Representatividade dos públicos 

internos. 

 

• A comunicação tem tido sucesso e alcançado bons resultados ao posicionar os 

empregados como protagonistas dos canais e campanhas. Há práticas organizadas 

que garantem a representatividade de empregados de diferentes regiões e ambientes 

de trabalho, o que tem gerado maior identificação e satisfação por parte dos públicos 

internos. 

CULTURAL 

Aspectos culturais como parte do 

planejamento, das ações 

comunicativas e dos processos de 

gestão. 

• Por não haver planejamento, a área de Comunicação não analisa cenários e 

contextos e, portanto, tem conhecimento restrito quanto aos aspectos culturais tão 

diversos que compõem a organização. Imperam elementos culturais da região onde a 

empresa surgiu – Nordeste. 

 

Clareza dos públicos internos quanto 

aos valores organizacionais e como 

colocá-los em prática. 

• O alinhamento com os valores organizacionais foi o terceiro aspecto melhor 

avaliado pelos públicos internos, com discreta diferença do alinhamento com 

objetivos organizacionais e com políticas e normas da empresa.  

Estratégias e práticas 

comunicacionais para disseminação e 

reforço dos valores organizacionais. 

• Apesar de enfrentar dificuldades pela ausência da etapa de planejamento, a área de 

Comunicação tem colhido bons resultados dos esforços feitos no sentido de 

disseminar e reforçar os valores organizacionais, embora o faça sem contar com 

planejamento. 

Percepção de que todo o empregado 

tem o mesmo acesso e oportunidade 

de dialogar com a liderança. 

 

• Apesar da pontuação alta obtida na pesquisa, a abertura dos líderes ao diálogo com 

todos os membros da equipe de forma igualitária foi o aspecto pior avaliado, 

sobretudo pelo público industrial, apontando para a importância de apoiar e 

capacitar os líderes em comunicação. 

Estratégias e práticas para 

capacitação da liderança em 

comunicação e fomento ao diálogo 

organizacional. 

• As práticas de comunicação face a face (substituídas majoritariamente por 

comunicação digital em tempos de pandemia) são fortemente presentes na 

organização, mas ocorrem de forma espontânea, sem apoio ou capacitação dos 

líderes em comunicação. 
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8.2. A comunicação como estratégia para o comprometimento de empregados 

 

Com base nos achados das fases quantitativa e qualitativa desta pesquisa, foi possível 

detectar que a comunicação com empregados tem oferecido contribuição relevante para o alto 

nível de comprometimento organizacional, apesar da área de Comunicação enfrentar grandes 

obstáculos. Utilizando uma escala de 0 a 100% para valorar o potencial atingido nesse sentido 

(baseando-se nos dados do teste de modelagem de equações estruturais), a comunicação interna 

mostra ter atingido 70% de seu potencial no atual cenário. A dimensão estratégica da 

comunicação apresentou-se como o pilar principal, sendo responsável por quase 42% da 

influência detectada sobre o comprometimento, enquanto a dimensão cultural tem pouco mais 

de 23% de participação, a humana tem quase 20%, e a instrumental é a que menos contribui, 

com pouco mais de 15%.  

A pesquisa identificou que o nível de comprometimento varia de acordo com a 

perspectiva dos empregados sobre a comunicação, elevando-se conforme as dimensões da 

comunicação se mostram mais presentes na visão desses públicos, sobretudo as dimensões 

estratégica e cultural. O inverso também ocorre. O público industrial, que apresenta o nível 

mais baixo de comprometimento, é aquele também que se mostra menos satisfeito com a 

comunicação interna, avaliando os aspectos comunicacionais das dimensões com as notas mais 

baixas. 

O alinhamento dos empregados com os objetivos organizacionais, aspecto da dimensão 

estratégica, mostrou-se o principal elemento responsável pela contribuição da comunicação 

para o comprometimento organizacional, o que aponta para a importância do trabalho com 

propósito. Os membros de uma organização precisam “perceber que seu trabalho está 

contribuindo para algo que ela valoriza. Ou seja, as pessoas têm de encontrar razão para o 

porquê de trabalharem” (MORIN, 2005, p. 53). Nessa esfera, a comunicação interna tem 

contribuído ao garantir clareza quanto aos objetivos da empresa e contextualizá-los, de forma 

que tais objetivos façam sentido para as diferentes áreas. Esse resultado tem sido alcançado por 

meio da comunicação direta da liderança com seus empregados. 

O alinhamento dos empregados com os valores organizacionais posicionou-se como o 

segundo elemento comunicacional de maior influência sobre o nível de comprometimento. De 

fato, autores como Robbins (2002), Tamayo, Mendes e Paz (2000) ressaltam que as pessoas 

tendem a se comprometer com aquilo que julgam mais importante, o que faz dos valores um 

apoio essencial na criação de sentido e significado do trabalho. No caso da organização objeto 

deste estudo, os líderes novamente mostraram desempenhar papel fundamental no alinhamento 
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dos empregados com os valores da companhia. A área de Comunicação tem contribuído ao 

abordar tais valores em campanhas e canais de comunicação, embora o faça sem guiar-se por 

planejamento e sem oferecer contextualização para que esteja claro aos públicos como os 

valores organizacionais podem ser praticados no dia a dia da empresa.    

Como se pode notar, os achados apontam uma maior relevância da comunicação de 

liderança para o comprometimento organizacional, com menor contribuição do trabalho 

realizado pela área de Comunicação. Essa limitação ocorre por duas razões. Primeiramente 

porque a área não tem atuado no sentido de apoiar e capacitar os líderes em comunicação. Há 

aqui um claro chamado para que ela impacte ainda mais positivamente o comprometimento dos 

indivíduos ao fortalecer a confiança entre líderes e liderados, o que pode ser buscado por meio 

da educação em comunicação (MARCHIORI, 2014). 

Em segundo lugar, a equipe não aborda os valores organizacionais de forma 

contextualizada, o que possibilitaria melhor compreensão de como eles podem existir na 

prática.  Além disso, em razão das limitações impostas à área pelo modelo de gestão 

administrativa da empresa, esse trabalho é realizado sem uma etapa prévia de análise de 

cenários e planejamento. Portanto, o chamado que os resultados trazem aqui é direcionado não 

apenas à equipe de Comunicação, mas também à alta gestão da companhia, da qual a 

Comunicação Interna depende para desempenhar um papel mais relevante e estratégico. 

A contribuição da dimensão humana da comunicação, apesar de mais restrita no cenário 

da organização analisada, está presente e tem se dado especialmente por meio do 

posicionamento ágil e transparente da empresa durante a pandemia e da boa representatividade 

dos empregados em canais e campanhas, esferas de maior atuação da área de Comunicação. Já 

a mais tímida contribuição da dimensão instrumental para o comprometimento ocorre em razão 

do conhecimento que os públicos dizem ter a respeito de políticas e normas, o que permite a 

todos atuar de forma alinhada e organizada, garantindo o pleno funcionamento da organização. 

Considerando que o meio de divulgação dessas informações é exclusivamente digital e restrito 

à menor parcela dos públicos, conclui-se que o conhecimento tem sido disseminado 

majoritariamente por meio das práticas de líderes e empregados na rotina de trabalho. 

Além das lacunas que se apresentam como oportunidade para a comunicação no que se 

refere à capacitação de líderes e a uma abordgem mais estratégica para os valores 

organizacionais, a área de Comunicação Interna pode oferecer maior contribuição para o 

comprometimento ao atuar no sentido de fortalecer aspectos comunicacionais que se 

apresentaram menos presentes nas dimensões estratégica e cultural, tão importantes para o 

comprometimento.  
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A primeira característica que requer mais atenção diz respeito à busca ao feedback dos 

empregados, item que se apresenta mais crítico na dimensão estratégica e que se constitui em 

um pilar indispensável (MUMBY, 2010). Como já abordado, é fundamental que a organização 

ofereça real espaço para a voz dos empregados, abrindo-se para o diálogo a partir dessa 

expressão de seus públicos internos. A segunda lacuna, da dimensão cultural, refere-se à 

comunicação da liderança com os empregados de forma igualitária, ou seja, sem distinção de 

pessoas. Apesar de apresentar uma pontuação alta, sobretudo para os públicos administrativo e 

comercial, esse é o item de menor força da dimensão e mais crítico para o público industrial. 

Há, portanto, mais um fator que reforça a importância e necessidade da capacitação de líderes 

em comunicação.  

Oferecer esforços para fortalecer também aspectos comunicacionais mais frágeis nas 

dimensões humana e instrumental se mostra indispensável. Primeiramente porque as dimensões 

comunicacionais interagem entre si, são parte de um mesmo fenômeno – a comunicação – e, 

portanto, devem existir em harmonia para que contemplem as necessidades da organização e 

de seus públicos no contexto complexo no qual estamos inseridos. Em segundo lugar, acredita-

se que tais dimensões, sobretudo a humana, podem gerar contribuição importante para o 

comprometimento se ganharem mais força na organização. Portanto, mostra-se necessário 

apoiar as áreas em seu fluxo comunicacional, analisar os espaços destinados à comunicação 

interpessoal, gerenciar melhor o volume informacional e assegurar aos trabalhadores da área 

industrial oportunidades para que contribuam mais com ideias e opiniões.  

Como ressalta Marchiori (2014, posição 1713), “quanto maior for o envolvimento do 

funcionário com a organização, maior será seu comprometimento”. Os achados da investigação 

corroboram essa afirmação ao apontarem que o alinhamento dos empregados com objetivos e 

valores organizacionais, possível graças ao fenômeno da comunicação organizacional, tem 

gerado contribuição importante para o comprometimento. 
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9. CONCLUSÃO 

 

9.1. Síntese e conclusões 

 

Embora o comprometimento organizacional seja um tema amplamente estudado na 

academia (BORGES; MOURÃO, 2013), sobretudo no campo da Administração, há raras 

contribuições de pesquisas sob a perspectiva da comunicação, ainda que o mercado exija 

constantemente dos gestores de comunicação atuantes nas organizações a apresentação de 

estratégias e práticas que contribuam para o vínculo afetivo de empregados com as empresas 

nas quais atuam. Diante dessa lacuna, o presente estudo objetivou analisar a relação entre o 

comprometimento e a comunicação organizacionais sob nova ótica, a da comunicação, 

identificando de que forma o segundo elemento pode contribuir para o primeiro. 

Para isso, foi realizado um estudo de caso único integrado, com múltiplas unidades e 

combinação de técnicas quantitativa e qualitativa, abrangendo 1.763 empregados de uma 

empresa do setor alimentício no Brasil. A investigação permitiu identificar o nível de 

comprometimento organizacional dos empregados; de que forma as dimensões da comunicação 

se equilibram no contexto da organização; as características comunicacionais que têm 

fortalecido ou enfraquecido cada uma das quatro dimensões; bem como estratégias e práticas 

de comunicação que têm contribuído para o comprometimento organizacional no contexto 

investigado. 

Dessa forma, foi possível concluir que a comunicação interna tem tido papel relevante 

no fortalecimento do vínculo afetivo dos empregados com a organização, alcançando 70% de 

seu potencial nesse sentido. As dimensões estratégica e cultural da comunicação demonstraram 

maior relevância para os resultados. A comunicação de liderança voltada ao alinhamento dos 

públicos internos com objetivos e valores organizacionais, bem como práticas da área de 

Comunicação focadas na disseminação e reforço desses valores, apresentaram-se como as 

maiores responsáveis pelos resultados, tendo a atuação da liderança maior destaque nesse 

cenário.  

 

9.2. Contribuições teóricas e práticas 

 

Como contribuições teóricas e práticas, este estudo ofereceu um percurso metodológico 

para análise do comprometimento organizacional vinculado às práticas comunicacionais, 

combinando escala elaborada e validada por Bastos e Aguiar (2015) para a mensuração do 
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comprometimento organizacional com instrumento de comunicação desenvolvido e validado 

no decorrer desta pesquisa; adotando testes estatísticos para melhor identificação da correlação 

entre as variáveis; e aprofundando a investigação por meio de entrevistas semiestruturadas com 

profissionais de comunicação da empresa objeto do estudo.  

O instrumento criado por Bastos e Aguiar (2015) para mensuração do comprometimento 

organizacional foi fundamental para a pesquisa. Criado em linha com a perspectiva 

unidimensional (base afetiva), ele foi elaborado a partir da revisão de medidas nacionais e 

estrangeiras previamente propostas e já validadas para a mensuração do construto, tendo sido 

validado com ótimos resultados no Brasil. Em linha com estudos anteriores nos quais a escala 

foi aplicada, ela mostrou-se altamente confiável e adequada para uso também em combinação 

com a escala de comunicação desenvolvida durante a pesquisa. 

O novo instrumento de comunicação foi elaborado com base na concepção teórica de 

Kunsch (2012, 2014, 2016) sobre as dimensões da comunicação e permite identificar de que 

forma essas dimensões se equilibram, bem como as características comunicacionais que 

mostram fortalecer ou enfraquecer cada uma dessas dimensões no contexto da comunicação 

com empregados. Tal escala também alcançou bons resultados na validação, tendo sua 

confiabilidade confirmada. Adotando o percurso metodológico descrito neste estudo, a medida 

poderá ser testada em combinação com outros instrumentos com o objetivo de identificar e 

analisar possíveis relações e contribuições da comunicação interna para outros fenômenos 

organizacionais além do comprometimento. 

 

9.3. Limitações e futuros estudos 

 

Embora tenha oferecido achados sobre a relação da comunicação com o 

comprometimento organizacional, atestando a importante contribuição do primeiro elemento 

para o segundo, esta pesquisa apresenta limitações que podem ser desafiadas em estudos 

futuros. Em primeiro lugar, o método adotado consiste em um estudo de caso único que, embora 

tenha múltiplas unidades, diz respeito ao contexto de uma única empresa, por isso aponta 

resultados que não podem ser generalizados.  

Segundo, a atuação preponderantemente instrumental da comunicação organizacional 

alvo deste estudo limita a análise de aspectos comunicacionais relevantes de outras dimensões 

e menos presentes no contexto da organização estudada, o que consequentemente restringe o 

entendimento do nível de contribuição que tais elementos poderiam oferecer para o 
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comprometimento organizacional em um cenário diferente. Seria a contribuição da dimensão 

humana maior para o comprometimento organizacional se ela se mostrasse mais fortalecida em 

determinada organização ou o impacto da dimensão estratégica se manteria como 

predominante? Essa é uma indagação que pode ser respondida apenas em cenários distintos do 

que se desenrolou esta investigação. 

Terceiro, apenas três pessoas foram entrevistadas na etapa qualitativa da pesquisa em 

razão da equipe enxuta que a organização mantém em seu setor de Comunicação, o que também 

limita reflexões e achados que poderiam ser mais ricos se houvesse a participação de mais 

comunicadores. Além disso, estudos futuros poderiam procurar expandir a etapa qualitativa de 

forma a enriquecer os achados e reflexões com a contribuição também das perspectivas dos 

empregados. 

 Por fim, vale lembrar que esta pesquisa se restringiu à relação da comunicação interna 

com o comprometimento organizacional. Estudos mais amplos, que investiguem 

simultaneamente a relação de outras variáveis com o comprometimento, além da comunicação, 

podem oferecer achados relevantes ao permitirem mensurar e comparar a contribuição que cada 

variável oferece ao comprometimento de empregados.    
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APÊNDICE 

 

 

Apêndice 1 – Roteiro para entrevistas semiestruturadas 
 

 

Objetivos 

Identificar aspectos comunicacionais das dimensões que requerem levantamento de informações  

junto dos profissionais de comunicação da organização e aprofundar achados da etapa quantitativa  

da investigação. 

Dimensão Aspectos a serem 

investigados 

Perguntas  Categorias 

Aspectos gerais 

- Quantos profissionais atuam na 

área? 

- Qual a formação? 

- Quais os cargos? 

- Há quanto tempo trabalham na 

empresa? 

- Em qual unidade ficam situados? 

- Transitam pelas unidades 

periodicamente? 

Geral 

Estratégica  

Alinhamento do plano 

de comunicação com as 

estratégias e objetivos 

da organização 

- A área executa a etapa de 

planejamento? 

 - De que forma é garantido o 

alinhamento do plano de 

comunicação com as estratégias e 

objetivos organizacionais? 

Planejamento 

estratégico 

Estratégias e práticas 

para o cascateamento 

dos objetivos 

organizacionais 

- De que forma os objetivos 

organizacionais são cascateados aos 

públicos internos? 

Cascateamento 

estratégico 

Estratégias e práticas 

para obtenção de 

feedback dos públicos 

internos 

- Quais são as estratégias, práticas e 

meios existentes para a obtenção de 

feedback dos diferentes públicos 

internos? 

Busca ao 

feedback 

Posição da área de 

Comunicação no 

organograma 

- Onde a área se posiciona no 

organograma? 
Organograma 

O reporte da área na 

prática 

- O reporte corresponde ao 

organograma oficial? 

- Como é o modelo de gestão da 

organização e quais impactos  gera 

no trabalho da área? 

Reporte na prática 

Existência de política e 

normas de comunicação 

- A área de Comunicação possui 

política e normas? 

- Esses documentos são conhecidos 

e respeitados pelos diferentes 

públicos, especialmente os clientes 

internos? 

Política de 

Comunicação 

Continua 

 

 
Continuação 
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Nível de envolvimento 

da área de 

Comunicação em 

assuntos estratégicos 

da companhia 

- A área participa de reuniões nas 

quais são discutidas e decididas 

questões estratégicas da organização? 

- A comunicação é envolvida nos 

assuntos organizacionais desde o 

início ou apenas em momentos de 

execução? 

- De que forma e em quais situações 

a equipe de Comunicação consegue 

desempenhar papel consultivo? 

Papel consultivo 

 

Humana 

Canais, periodicidade, 

formas de distribuição 

- Quais são os canais da organização, 

sua periodicidade e formas de 

distribuição? 

Volume 

informacional 

Existência de um 

comitê de crise com 

participação da área de 

Comunicação 

- A organização conta com um 

comitê de crise? 

- A área de Comunicação é membro 

do comitê? 

- Qual é o tipo de atuação que a 

Comunicação desempenha no 

comitê? 

- Qual tem sido o escopo da área 

durante a pandemia? 

Comunicação de 

crise 

Características dos 

espaços destinados à 

comunicação 

interpessoal (CI) 

- Todas as unidades possuem espaço 

para comunicação interpessoal dos 

empregados? 

- Como são esses espaços? 

Espaços para CI 

Estruturas e práticas 

que permitam que os 

membros da 

organização se 

expressem e sejam 

ouvidos em suas 

rotinas laborais 

- Há estratégias e práticas voltadas a 

garantir oportunidade de fala e 

contribuição dos empregados com 

suas ideias e opiniões na rotina 

laboral? 

- Caso a resposta seja sim, quais 

delas são coordenadas pela área ou 

recebem algum tipo de suporte? 

Quais não? 

Livre expressão 

Estratégias e práticas 

que garantam 

representatividade dos 

públicos internos na 

comunicação 

- Os empregados são posicionados 

como protagonistas da história 

organizacional nos canais e 

campanhas? 

- Como é feita a escolha de 

personagens e garantida a 

representatividade de públicos tão 

diversos? 

- Até que ponto os empregados são 

envolvidos nas decisões referentes à 

comunicação, como na definição de 

pauta, por exemplo? 

Empregados 

protagonistas 

Continua 
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Continuação 

 

Cultural  

Cultura como parte do 

planejamento, das 

ações comunicativas e 

dos processos de 

gestão 

- Aspectos culturais da organização e 

dos empregados fazem parte do 

processo de planejamento e de gestão? 

- De que forma a diversidade cultural e 

os valores organizacionais se fazem 

presentes nas ações comunicacionais? 

Cultura 

Estratégias e práticas 

para fomentar o 

diálogo organizacional 

e capacitar a liderança 

em comunicação 

- Há estratégias e práticas de 

comunicação voltadas ao fomento ao 

diálogo organizacional? Quais? 

- A área de Comunicação atua na 

capacitação dos líderes em 

comunicação? 

Comunicação de 

liderança 

Estratégias e práticas 

de disseminação e 

reforço dos valores 

organizacionais 

- Há estratégias e práticas voltadas à 

disseminação e reforço dos valores 

organizacionais? Quais? 

Valores 

organizacionais 

 


