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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma análise da comunicação interna em um 
Hospital Militar, sob a questão de sua eficácia como ferramenta de 
endomarketing. Apresenta também o processo atual de comunicação interna, 
as barreiras à comunicação e os meios de comunicação. O método da 
pesquisa constitui-se de um questionário com abordagem quantitativa aplicado 
a alguns colaboradores e foram tratados assuntos relacionados à comunicação 
interna como: motivação, relações interpessoais, ferramentas da comunicação 
da organização e suas falhas. A organização pesquisada é um hospital, de 
nível terciário. A apresentação dos resultados do questionário foi baseado nas 
respostas de alguns dos seus colaboradores. Com base na pesquisa pode-se 
perceber que a organização apresenta um sistema de comunicação eficiente e 
satisfatório na percepção da maioria dos colaboradores, apesar de existirem 
barreiras à comunicação.  
 

Palavras-chave: comunicação interna, endomarketing, barreiras à 
comunicação. 

  



 
 

METODOLOGIA 

 

        O presente estudo foi realizado através de pesquisas bibliográficas com 

levantamentos de fontes teóricas como livros, revistas e internet, sendo 

selecionado o material pertinente, a partir do qual está sendo elaborada a 

presente monografia. Os principais autores utilizados para a realização desta 

pesquisa foram Costa, Brum e Chiavenato. 

        Quanto à técnica, vai ser realizada a aplicação de questionário fechado 

com alguns colaboradores.   

        Quanto à finalidade da pesquisa tem como principal propósito descrever e 

estabelecer correlações entre o processo de comunicação interna e a 

possibilidade de ser utilizada como ferramenta do endomarketing na 

organização pesquisada.  
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INTRODUÇÃO

        

        O presente estudo tem como objetivo descrever e estabelecer correlações 

entre o processo de comunicação interna e a possibilidade de ela ser utilizada 

como ferramenta do endomarketing nas organizações. 

Pode-se classificar esta pesquisa como uma pesquisa descritiva. Quanto à 

técnica, vai ser realizada a aplicação de questionário fechado com alguns 

colaboradores. Desse modo, esta pesquisa tem como problema e objetivo geral 

o seguinte questionamento: de que maneira a comunicação interna pode atuar 

como ferramenta do endomarketing nas organizações?        Tem como 

objetivos específicos, caracterizar o processo de comunicação interna, verificar 

as barreiras à comunicação existente na organização e identificar os meios de 

comunicação. Este trabalho tem como justificativa o fato da organização  

realizar a comunicação interna de maneira informal que é  um fator que dificulta 

o desenvolvimento das ações do endomarketing. Aparentemente, a 

organização apresenta problemas pela ausência de um modelo formal de 

processo de comunicação interna tais como: desinformação, ineficiência na 

transmissão de informações, falhas na comunicação etc. 

        O estudo da comunicação interna, como uma ferramenta estratégica para 

proporcionar a mudança cultural necessária para tornar efetiva uma mudança 

organizacional, resultará, fatalmente, na melhoria do atendimento.  As 

informações sobre prática de gestão, controle e atendimento defendidas pela 

organização pesquisada são sempre divulgadas, mas de maneira difusa e, na 

maioria das vezes, não são compartilhadas por todos os colaboradores.  

        Este estudo pode representar uma contribuição para essa conquista, pois 

seu resultado poderá ser útil para a organização. Pretende-se que este estudo 

possibilite desenvolver o processo de comunicação interna como uma forma de 

buscar a uniformidade das informações que transitam na organização, 

maximizando a qualidade e minimizando a desinformação, o que poderá refletir 

diretamente na melhoria da qualidade de seu atendimento, e 

consequentemente na melhoria da imagem organizacional. 
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        O presente trabalho vai ser estruturado com a finalidade de analisar de 

que maneira a comunicação interna pode atuar como ferramenta do 

endomarketing nas organizações. Pra cumprir esse propósito, apresenta-se na 

introdução o tema e problema de pesquisa, o objetivo geral e o específico, 

assim como, a justificativa da opção do tema. 

        Após a caracterização do estudo, no primeiro capítulo apresenta-se a 

fundamentação teórica que faz uma abordagem dos conceitos básicos e da 

importância do endomarketing,  focando a comunicação interna, seus 

processos, barreiras e seus meios. A comunicação, entretanto, recebe uma 

abordagem especial por ser foco deste estudo. 

        Na sequência, no segundo capítulo, foram traçadas as considerações a 

respeito dos aspectos metodológicos utilizados para a realização da pesquisa. 

No terceiro capítulo, são apresentados os resultados obtidos com o 

desenvolvimento da pesquisa e a análise dos dados após as observações e 

aplicação de questionário. Por fim, encontra-se a conclusão. Depois,  

seguiram-se as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração deste 

estudo e o apêndice. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

        A partir deste capítulo, o presente trabalho fará uma abordagem sobre 

Endomarketing e Comunicação interna, visando ao melhor entendimento sobre 

a importância e aplicabilidade do tema ora proposto. 

 

1.1  Endomarketing: conceitos e objetivos 

 

        O termo Endomarketing (formado a partir do termo marketing e do termo 

grego Endo, que significa movimento para dentro), significa marketing “voltado 

para dentro” ou marketing interno. Designa, por isso, um tipo de marketing 

realizado por meio de um conjunto de ferramentas e ações desenvolvidas com 

o objetivo de  informar e motivar os colaboradores da própria organização para 

a importância do tratamento de excelência dado ao cliente. 

        De acordo com os defensores do endomarketing, este tipo de ação 

contribui para motivar e comprometer os colaboradores criando neles uma 

imagem positiva da organização. Imagem essa que será, depois, transferida 

para o exterior, nomeadamente para os consumidores. A premissa básica é da 

que ao informar bem o “cliente” interno e ao fazê-lo sentir-se bem com a 

organização e com os seus produtos e serviços, então será muito fácil criar 

uma opinião favorável no cliente externo. 

        Costa (2010, p. 53), “define endomarketing como um processo gerencial, 

cíclico e contínuo, direcionado ao propósito da organização, que é integrado 

aos seus demais processos de gestão e utiliza eticamente ferramentas 

multidisciplinares de incentivo, com os objetivos estratégicos, contribuindo para 

a obtenção de melhores resultados econômicos e humanos, a partir de 

desempenhos superiores”. O endomarketing é, em termos simplificados, o 

marketing virado para dentro da empresa, constitui-se de ações para o público 

interno da organização, não apenas aplicando o conceito de marketing para 
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dentro da empresa, mas indo mais além. O público interno constitui-se dos 

colaboradores que realizam as tarefas que compõem a rotina da organização 

para produção do produto/serviço. O endomarketing é uma ferramenta de 

marketing que visa, através do estudo de dentro para fora da organização, 

reconhecer suas potencialidades e forças para usá-las como diferenciais 

competitivos. 

       De acordo com Brum (2010), “o endomarketing  é  uma das principais 

estratégias de gestão de pessoas nas empresas que buscam não apenas 

sucesso em termos de mercado, mas a perenização.” Dessa forma, a autora 

afirma que a gestão de pessoas eficientes é responsável pela excelência das 

organizações bem-sucedidas.  

        Segundo Brum (2008), “o endomarketing  está presente nos esforços da 

empresa quando o objetivo é estabelecer, com os seus empregados, um 

relacionamento produtivo, saudável e duradouro”. 

        O objetivo do endomarketing é  criar, manter e promover relacionamentos 

internos entre as pessoas da organização, independente de sua posição 

hierárquica. Mas, só podemos conseguir um bom relacionamento interno se os 

funcionários sentirem que podem confiar uns nos outros e principalmente 

confiar na empresa que  proporcionará um suporte físico e emocional 

adequado para que eles possam trabalhar. 

        Para Bekin (2004), “ o endomarketing tem como objetivo estabelecer a 

motivação permanente do funcionário dando a ele dignidade, responsabilidade 

e liberdade de iniciativa. Como instrumentos de motivação, o autor cita: 

incentivar a parceria, cooperação e lealdade; valorizar o funcionário; integrar o 

funcionário de acordo com os valores e objetivos da empresa; recompensas e 

prêmios para o grupo com os valores e objetivos da empresa; recompensas e 

prêmios para o grupo que alcançar resultados positivos; criação de um 

ambiente interativo; envolver os funcionários na tomada de decisões, 

delegação de poderes e remuneração adequada”. 

        O endomarketing causa mudanças na cultura organizacional, pois é a 

cultura que define as características da organização, fazendo com que ela 
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tenha um bom ou mau desempenho. Essa mudança é realizada com objetivo 

de gerar a satisfação dos colaboradores.    

 

1.1.1 A Importância do Endomarketing 

 

        A importância do endomarketing para as empresas deve-se ao fato de que 

o mesmo mantém o foco nos objetivos do marketing externo, mas voltando sua 

atenção para dentro da empresa. Todas as ações são planejadas, 

desenvolvidas e implementadas com base no seu público interno, visando à 

transmissão de informação, conhecimento, metas e objetivos. A comunicação é 

uma importante ferramenta para o desempenho de qualquer organização, além 

de ser uma prática cotidiana nas relações, seja ela entre empresa e mercado, e 

entre empresa e seus clientes internos e externos. Devido ao crescimento 

competitivo entre as organizações, as empresas buscam se adaptar a essas 

mudanças, visando a um processo de comunicação para alinhar e desenvolver 

um comprometimento de todos. 

                O endomarketing é usado como meio de sobrevivência da empresa. 

É incluso na estratégia empresarial, sendo um elemento de evolução no 

sistema produtivo. O endomarketing é um elemento indispensável para o 

sucesso de qualquer empresa. As empresas procuram vender seus produtos / 

serviços aos clientes, prestando todas as informações para compra. Assim, é 

de tão importância “vender” ideias e objetivos aos seus colaboradores, 

tornando-os aliados e parceiros do negócio. 

                O endomarketing existe para atrair e reter seu primeiro cliente: o 

cliente interno. A opinião do público interno tem grande influência nas opiniões 

e perspectivas do público externo, do consumidor em geral. Essa atitude 

estratégica visa dar aos funcionários (colaboradores) uma noção da 

importância de um serviço orientado para atender os clientes, fazendo-os ter a 

capacidade de responder qualquer dúvida que surja dentro da empresa, e isso 

inclui envolvimento, comprometimento, valorização e, principalmente, 
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qualificação do funcionário, fazendo-os  assumir responsabilidades e 

iniciativas. 

        As organizações estão sofrendo uma pressão por conta das exigências do 

cliente externo por melhoria contínua, pelo mercado incansavelmente 

competitivo e a internacionalização dos negócios que induzir à transformação 

dos mercados, que agora se voltam para o setor de serviços com maior 

interesse e disposição de investimentos. 

 

1.2 A Comunicação e seu processo 

 

         A comunicação está intimamente ligada à cultura de um povo, país ou 

região. Por meio dela é possível conhecer muito sobre cada pessoa, seus 

costumes, crenças e valores. 

        A comunicação é definida por Stoner e Freeman (1999, p. 389) como “ o 

processo através do qual as pessoas tentam compartilhar significados através 

da transmissão de mensagens simbólicas”.  

        O processo de comunicação possui os seguintes elementos básicos: 

emissor, codificador, mensagem, canal, decodificador e receptor. O “feedback” 

completa o  processo de comunicação, uma vez que confirma o recebimento e 

a compreensão da mensagem.  

        O emissor é a pessoa que inicia a comunicação. Ela tem informações, 

idéias ou sentimentos que deseja comunicar a uma ou mais pessoas.  

        A codificação é a tradução de conteúdo da mensagem numa série de 

símbolos, geralmente, na forma de palavras e gestos. 

        A mensagem é o conteúdo codificado do que se quer comunicar. Pode ter 

qualquer forma que possa ser captada e compreendida por mais sentidos do 

receptor.  

       Canal é o meio pelo qual se conduz a mensagem. 
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        Decodificação é o processo de decifração da mensagem que implica na 

sua tradução e interpretação para que faça sentido ao receptor. 

        Receptor é aquele a quem a comunicação é dirigida. 

        O “feedback” é a  confirmação de que a comunicação  foi recebida. Ocorre 

quando o receptor expressa sua reação à mensagem do emissor. O modelo de 

comunicação através do qual um emissor transmite uma mensagem a um 

receptor, que atua como ente passivo é simplificado e incompleto. A 

comunicação é um processo transacional que enfatiza o “feedback”, ou seja, o 

modo como a mensagem é recebida e entendida.  

        O “feedback” organizacional pode ocorrer de diversas formas, inclusive 

mediante ações. É o caso de um pedido direto de aumento da taxa de 

produção sendo atendido com a quebra de recorde. Além de garantir eficácia 

ao processo de comunicação, é por meio de “feedback” que ocorre a 

comunicação de mão dupla. Nele, o receptor tem a oportunidade de fazer 

perguntas e sugerir modificações. 

        A comunicação ajuda a entender a cultura organizacional que é o que vai 

guiar a empresa no mundo dos negócios. A empresa só será um grupo 

humano na medida em que é percorrida pela informação. Mas, as informações 

só podem circular se os elementos constitutivos da empresa formarem uma 

rede bem estruturada de comunicação. 

        A comunicação organizacional ou empresarial, assim, tem por fim, ser o 

elemento de equilíbrio e transformação nos processos sociais internos das 

organizações. Trabalhando os diversos públicos, prioritariamente, interno e 

externo, a comunicação deve possibilitar a organização e o equilíbrio nas 

relações do público interno, de modo a repercutir nas relações com o público 

externo, consumidor da imagem da organização, a qual é o reflexo do ambiente 

organizacional. 
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1.2.2 Meios de Comunicação Interna 

        

         Segundo Tavares (2007), “saber utilizar as várias técnicas e os canais de 

comunicação dentro da organização é fator fundamental para seu 

desenvolvimento, infelizmente muitas empresas apenas possuem algumas 

técnicas e canais, mas não sabem utilizá-los de maneira planejada”. 

        Conforme Leite (2006), “o processo de comunicação interna e seus meios 

precisam ser disponibilizados de forma eficaz e atrativa para que realmente 

exerçam sua missão de unir os funcionários da organização”. Para facilitar o 

processo de comunicação interna, Tavares (2007), mostra alguns meios e 

técnicas de comunicação: 

Publicações internas: (houseorgans, boletins, jornais e revistas) são 

publicações da empresa para o público interno. A área de comunicação é 

responsável pela elaboração, precisa da aprovação dos demais departamentos 

da empresa. É necessário determinar uma pauta que seja importante para o 

público interno. Melhorando a comunicação interna, informando não somente 

assuntos para a direção da empresa, mas também temas importantes para 

todos os funcionários, incentivando a participação dos mesmos no processo de 

produção. 

 Memorando: é um tipo de comunicação utilizada entre os setores. Deve passar 

os recados, com finalidade específica. Precisa ser claro, direto e objetivo. Tem 

como objetivo: passar as informações, sugestões, solicitações, notificações, 

etc.  

Rádio interna: depende muito da estrutura da empresa e dos departamentos. A 

rádio é um excelente canal de comunicação. É uma forma rápida e prática de 

passar as informações.  

Circular: é uma correspondência, desenvolvida em mais de uma via, dirigida a 

vários destinatários (pessoas/órgãos). Normalmente, para recomendar ou 

ordenar algo.  
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Relatório: É um documento escrito, passa informações, fatos, estatísticas, 

projetos, etc. com o objetivo de melhorar os processos relacionados a 

produtos, serviços e procedimentos de uma organização. É importante o uso 

de uma linguagem formal.  

Correio eletrônico: A comunicação on-line está muito presente nas empresas. 

O correio eletrônico pode ser usado tanto entre público interno quanto entre 

empresas e público externo. É ágil e preciso na comunicação, ótimo para 

passar informações urgentes e convocar reuniões.  

Newsletters: É um boletim informativo, sua regra básica é a objetividade. Os 

textos devem ser concisos e focar a informação. 

Murais: São meios de informações visuais dentro da empresa. É importante 

que sejam colocadas em locais de grande fluxo de pessoas. Um detalhe 

importante, seria fazer um trabalho de conscientização com os funcionários 

para que participem do processo de comunicação, lendo semanalmente os 

murais.  

Intranet: É uma rede interna com os mesmos princípios da internet. Pode ser 

usada para pesquisas com o público interno, está protegida de invasões 

externas, as informações são passadas de forma eficiente e ágil. 

 Entrevistas: É uma conversa planejada e estruturada, que tem como objetivo 

obter informações, sondar opiniões, sentimentos e atitudes dos funcionários. A 

entrevista pode ser gravada ou escrita. Procurar esclarecer as respostas para 

ver se foram registradas corretamente.  

Palestras: É uma maneira de passar o conhecimento ou informações que seja 

importante para o desenvolvimento profissional quanto para a motivação dos 

funcionários. Elaborar palestras com temas interessantes como: saúde, 

qualidade de vida, atendimento ao cliente, marketing, etc.  

Reuniões: São encontros de pessoas para chegar a determinados objetivos. 

Serve para colher ou fornecer informações da empresa, tem um “feedback” 

imediato. 
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 Telefones: São distribuídos aparelhos de telefones para todos os 

departamentos da empresa, onde os funcionários possam entrar em contato 

direto com o lugar desejado.  

 

1.2.3 Barreiras à Comunicação Interna 

 

        Quase sempre, o processo de comunicação sofre entraves, bloqueios 

dificuldades e restrições devido a barreiras que se interpõem entre os 

emissores e receptores. As barreiras à comunicação são as restrições e 

limitações que ocorrem dentro ou entre as etapas do processo de 

comunicação, fazendo com que nem todo sinal emitido pela fonte percorra o 

processo, de modo a chegar incólume ao seu destino. O sinal pode sofrer 

perdas, mutilações, distorções, como também sofrer ruídos, interferências, 

vazamentos e ainda ampliações ou desvios. O boato é um exemplo típico de 

comunicação distorcida, ampliada e muitas vezes, desviada. As barreiras 

fazem com que a mensagem enviada e a mensagem interpretada sejam 

diferentes entre si. Uma empresa pode ser entendida como uma série de 

grandes redes de comunicação que se interpretam e se cruzam ligando as 

necessidades de comunicação de cada processo decisorial às fontes de 

informação. 

         Conseguinte a ótica de Chiavenato (2004), “ a comunicação repousa 

sobre o conceito de informação, significado e compreensão de uma pessoa 

para outra. Uma informação é o conjunto de dados que possui um significado, 

isto é, que quer dizer alguma coisa. Para que haja significado, a informação 

deve ter alguma referência com o sistema cognitivo da pessoa que a envia e da 

pessoa que a recebe”. A compreensão se refere ao fato de o recebedor 

interpretar aquilo que recebeu da maneira como a fonte enviou. A comunicação 

dentro das empresas envolve mais do que simplesmente recepção e 

interpretação: ela envolve uma expectativa de compreensão, e aceitação de 

ação. 
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        Chiavenato (1999), mostra “que as barreiras à comunicação podem 

ocorrer: Na fonte com codificação pouco clara. Falta de clareza; significados 

diversos; fontes concorrentes; mensagem não desejada. Na transmissão 

quando existem muitos intermediários que distorcem; com canais 

sobrecarregados e com prioridades conflitantes. No receptor quando há: 

desatenção, falta de interesse, avaliação prematura, má interpretação 

preocupação, com o próprio ponto de vista”. 
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CAPÍTULO 2 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 Método 

 

        O método utilizado foi aplicação de questionário descritivo de abordagem 

quantitativa. Tem como objetivo a compreensão, proporcionando vivência da 

realidade por meio da análise e tentativa de solução de um problema, 

procurando estabelecer relação entre a teoria e a prática. Ele é útil quando o 

fenômeno em estudo não pode ser estudado fora do contexto no qual ele 

naturalmente ocorre. 

        O tipo de estudo predominante foi o descritivo, que tem como objetivo 

descrever de modo sistemático fenômeno, estudado na organização, valendo-

se de múltiplas fontes de dados e de diferentes métodos de coleta.  

   

2.2 Instrumentos de Coletas de Dados 

 

        A coleta de dados foi realizada através de fontes primárias e secundárias. 

Os dados primários foram coletados através da aplicação de questionários aos 

colaboradores de um Hospital Militar, localizado no Rio de Janeiro. Já os dados 

secundários, foram coletados através de bibliografia e documentos da 

organização. 

        Tendo em vista o objetivo do presente estudo, desenvolveu-se um 

questionário, incluindo 22 questões entre dados pessoais, ferramentas de 

endomarketing e satisfação pessoal em relação ao ambiente de trabalho. 

        Todos os questionários entregues foram respondidos, sendo que os 

funcionários não precisaram se identificar, a fim de que os resultados não 

fossem comprometidos pela identificação do pesquisado. 
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2.3 Amostra dos Respondentes do Instrumento de Pesquisa 

 

         A população da pesquisa é definida como sendo a totalidade dos 

indivíduos que se esteja analisando.  Neste presente caso, foram entrevistados 

28 colaboradores da Vice Diretoria de Administração, que se constitui na 

população pesquisada. 

 

2.4 Aplicação do Instrumento de Pesquisa 

 

        Os questionários foram aplicados no próprio ambiente de trabalho no 

período de 02 a 09 de setembro de 2013, sendo entregues pessoalmente. 

 

2.5 Análise dos Dados 

 

        A análise dos dados foi feita de forma comparativa tendo como base o 

referencial teórico construído. Os dados foram trabalhados e partir do programa 

Excel, e os resultados apresentados por meio gráficos.  
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

        Este capítulo apresenta os resultados obtidos através da aplicação de 

questionários. Em seguida, apresentam-se o perfil dos pesquisadores e os 

resultados da pesquisa. 

 

3.1 O Perfil dos Pesquisados 

 

         Apresenta-se a seguir a caracterização do perfil dos pesquisados. Os 

resultados referem-se, principalmente, a coleta de dados por meio de 

questionários, enfocando a idade, o sexo, a escolaridade e o tempo de serviço 

na empresa. Optou-se por não inquirir a respeito do setor em que o pesquisado 

trabalha, pois este fato poderia identificá-lo, já que existem setores na empresa 

em que trabalham mais de uma pessoa. 

        Destaca-se que não foi elaborada uma análise detalhada, uma vez que o 

perfil tem por objetivo caracterizar a população envolvida na pesquisa. 

        Com base nos dados coletados, em relação ao sexo dos participantes, a 

análise demonstra que 18% dos colaboradores têm idade entre 20 a 30 anos, 

68% entre 31 a 45 anos e 14% acima de 45 anos. Por meio da observação do 

participante, verificou-se que a empresa entende que essa faixa etária 

demonstra mais experiência na área administrativa. 

         Quanto ao sexo dos colaboradores, demonstra uma maioria do sexo 

masculino, com um percentual de 84%, seguindo de 16% do sexo feminino. 

        Quanto ao grau de escolaridade dos colaboradores, apresentam-se os 

seguintes resultados: 8% ensino médio completo, 46% ensino superior 

completo, 31% ensino superior incompleto e 15% possuem outros tipos de grau 

de escolaridade. Os outros tipos citados na pesquisa correspondem à pós-



26 
 

graduação. Verifica-se que o hospital está investindo na formação dos 

funcionários, principalmente em cursos de pós-graduação e especialização. 

         No aspecto de tempo que os pesquisados  servem no hospital, evidencia-

se que 7% têm menos de um ano, 14% de 1 a 3 anos, 15% de 3 a 6 anos, e 

64% acima de 6 anos. O que comprova que os colaboradores conhece muito 

bem o processo administrativo e a rotina do hospital. 

 

3.3 O Processo de Comunicação Interna 

 

        Com a finalidade de atender ao objetivo específico de caracterizar o 

processo de comunicação interna da organização, segundo a percepção dos 

seus colaboradores, apresentam-se os gráficos a seguir:  

 

 

Gráfico1: A comunicação quanto à forma e o conteúdo 

Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 

 

        O Gráfico 1, apresenta: 84% dos pesquisadores concordam totalmente 

com a afirmação de que as comunicações provenientes da chefia são feitas 

com grande especificidade e por meio de ordens escritas diretas, enquanto 

16% concordam parcialmente. Os dados demonstram que existe comunicação 

formal, porém, conforme será mostrado no Gráfico 4, há um predomínio da 

utilização de meios informais de comunicação por parte das chefias. 
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Não sei responder / Não tenho 
opinião formada
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Gráfico 2: O fluxo de comunicação e a autoridade hierárquica 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 
 
        O Gráfico 2 mostra que, 78% dos colaboradores concordam totalmente 

que o fluxo de comunicação segue as posições de hierarquia de autoridade  e 

outros 14% concordam parcialmente com esta afirmativa. Há, entretanto, 8% 

que discordam do questionamento apresentado no Gráfico 2. O fluxo de 

comunicação é percebido por boa parte dos questionados, como vertical 

descente. Há, contudo, flexibilidade e o fluxo deixa de ter uma rigidez no seu 

direcionamento. O fluxo de informações deve ser estabelecido nas diversas 

direções da organização, tanto para baixo quanto para cima, não devendo 

ultrapassar os níveis estabelecidos pela cadeia de comando. Assim, a 

informação é filtrada de pessoa a pessoa que se sucede na linha hierárquica. 

 

 

Gráfico 3: A existência de canal de comunicação para sugestões e melhorias 
no ambiente de trabalho 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
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        No Gráfico 3, verifica-se que  81% concordam totalmente com a existência 

de um canal de comunicação sempre aberto para sugestões sobre melhorias 

no ambiente de trabalho, e outros 14% concordam parcialmente, porém 5% 

discordam. Atualmente, não existe, na empresa, a definição de um canal formal 

para a realização de “feedback”. Mesmo assim, percebe-se que a maioria dos 

colaboradores sentem-se à vontade para realizá-lo. Essa condição é 

importante, pois se apresenta como uma oportunidade de implantação de um 

sistema formal de sugestões. O sistema de sugestões é utilizado para captar e 

reconhecer ideias e sugestões dos colaboradores. 

 

 

Gráfico 4: A preferência pelos canais de comunicação 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 
 
        Verifica-se através do gráfico 4,  que 42% preferem a comunicação face a 

face, 32% as reuniões, 13% o e-mail, 10% o telefone e 3% preferem usar o 

mural. Percebe-se, na pesquisa, que as opiniões se dividem, por isso, é 

importante que a empresa utilize diversos canais para transmitir a mesma 

mensagem. 
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Gráfico 5: A eficiência dos canais de comunicação 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 
 
        O Gráfico 5 apresenta que 52% concordam que o e-mail é o canal mais 

eficiente na transmissão de informações, seguido pela comunicação face a 

face, reuniões e telefone, todos com 16%. Apesar de a maioria preferir utilizar a 

comunicação face a face, conforme demonstrado no Gráfico 4, reconhecem 

como eficiente um canal formal de comunicação o que confirma  a teoria a 

respeito da relação crescimento, necessidade e importante do estudo. Por meio 

da observação do participante, acredita-se que o e-mail teve um elevado 

número de respostas em decorrência do fato de que quase todos os 

colaboradores possuem acesso pela agilidade e rapidez que esse canal 

proporciona aos seus usuários. Acredita-se ainda que o percentual atribuído à 

comunicação face a face, ao telefone e às reuniões se deu ao fato de que 

esses canais são utilizados de maneira esporádica. Justifica-se o percentual 

dos murais por ser o canal implantado mais recentemente, e que não está 

completamente difundido entre os colaboradores. 
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Gráfico 6: A preocupação com a comunicação da missão, metas e 
compromissos 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 
 
        A análise do Gráfico 6 demonstra que 67% dos colaboradores concordam 

totalmente e 33% concordam parcialmente com a afirmativa de que a chefia 

preocupa-se em vincular um senso de missão, clarificando as metas e 

compromissos do setor ao se comunicar. A comunicação interna é um fator 

estratégico e a análise dos dados acima indica que existe, por parte das 

chefias, a preocupação em integrar o corpo funcional aos objetivos e metas da 

empresa.  

 

 

 

Gráfico 7: A preocupação com a comunicação a respeito das obrigações e 
direitos 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 
 

        De acordo com o Gráfico 7, verifica-se que, com relação as informações 

provenientes da chefia, no que diz respeito as obrigações e direitos dos 

colaboradores, 67% dos entrevistados concordam parcialmente, enquanto 33% 

concordam totalmente que é realizada, em sua grande maioria, de maneira 

direta através de contatos pessoais pela comunicação face a face. Por meio 

dos dados levantados, constatou-se que a comunicação entre as chefias e 

subordinados é boa, porém parte desta é realizada de maneira informal. A 

maior parte do fluxo de comunicação segue as posições de hierarquia de 

autoridades, isto é, passa da direção para os encarregados, dos encarregados 

para os ajudantes dos encarregados e dos supervisores aos colaboradores. A 
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empresa mantém um canal para realização de sugestões e “feedback” e estes 

são feitos de maneira espontânea. A preferência entre os canais de 

comunicação está bem diluída e, apesar de ocorrer uma leve predominância 

pela comunicação face a face, mais da metade dos colaboradores consideram 

que o e-mail é  o canal mais eficiente para a transmissão das informações. 

 

 

Gráfico 8: A clareza das comunicações 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 

        O Gráfico 8 demonstra que 67% concordam totalmente que as 

comunicações provenientes da chefia são claras e permitem total compreensão 

das mensagens, e 33% concordam parcialmente com a afirmação, 

demonstrando satisfação em relação à clareza das comunicações. 

 

 

Gráfico 9: A tempestividade das comunicações 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 
 
        O Gráfico 9 mostra que 60% concordam parcialmente que as 

comunicações acontecem em tempo hábil para a realização das tarefas, 30% 

concordam parcialmente e 10% discordam com a afirmação. 
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Gráfico 10: O acesso a chefia 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 
 
        De acordo com o Gráfico 10, 82% concordam totalmente e 18% 

concordam parcialmente que dispõem de livre acesso ao seu chefe para relatar 

suas realizações. A comunicação vertical ascendente, no âmbito de cada setor, 

é muito forte e realizada com sucesso. 

 

 

Gráfico 11: As opiniões e sugestões aceitas pela chefia e colocadas em prática   
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 
 

        De acordo com o Gráfico 11, 50% concordam parcialmente com a 

afirmativa, 29% concordam totalmente, enquanto 21% não souberam 

responder ou não têm opinião formada. 
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Gráfico 12: O feedback da chefia, visando estimular o aprendizado individual e 
melhorar o desempenho no trabalho 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 

        O Gráfico 12 demonstra que existe, por parte dos subordinados, 

satisfação em relação à obtenção de retorno por parte da chefia 67% 

concordam totalmente, 22% concordam parcialmente. 

 

Gráfico 13: A comunicação entre funcionários para obtenção de informações 
gerais de caráter administrativo de todo o setor 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 

        O Gráfico 13 demonstra que 43% concordam totalmente que há 

comunicação entre os funcionários para obtenção de informações gerais, 36% 

discordam da afirmação e 21% concordam parcialmente. 
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Gráfico 14: A comunicação entre funcionários para discutir e avaliar o 
desenvolvimento de tarefas comuns 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 

 

        O Gráfico 14 demonstra que 57% concordam parcialmente acerca das 

tarefas comuns, 29% discordam e 14% concordam totalmente com essa 

afirmação. De acordo com os dados coletados conclui-seque os colaboradores 

encontram-se satisfeitos com o processo atual. Os chefes dispõem  livre 

acesso aos seus subordinados. Mas,  apesar disso, a maioria dos 

colaboradores percebe que existe certa rigidez, por parte da chefia, em aceitar 

argumentações. Há evidências de que a comunicação entre os colaboradores é 

boa, pois tanto a comunicação sobre o assuntos em geral quanto sobre as 

tarefas comuns, foram percebidas pelos colaboradores. 

Nos gráficos ilustrativos a seguir, são demonstrados os resultados das 

questões relativas ao relacionamento interpessoal. 

 

 

 

Gráfico 15: O nível de cooperação entre colegas de trabalho é construtivo 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
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        De acordo com o Gráfico 15, sobre o nível de cooperação entre os 

colegas de trabalho ser construtivo, 62% concordam parcialmente, 28% 

discordam e 10% concordam totalmente. 

 

 

Gráfico 16: A relação de confiança entre os colegas de trabalho 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 

        No Gráfico 16, que trata da relação de confiança entre os colegas de 

trabalho, 60% concordam parcialmente, 29% discordam e 11% não souberam 

responder ou não têm opinião formada. 

 

 

Gráfico 17: O cultivo da amizade, fora da empresa, entre os colegas de 
trabalho  
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 

 

        No Gráfico 17, no que diz respeito à existência de amizade entre os 

colegas de trabalho fora do ambiente da empresa, é demonstrado que 57% 

0%

60%
29%

11%

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Discordo

Não sei responder / não tenho 
opinião formada

36%

57%

0%

7%

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Discordo

Não sei responder / não tenho 
opinião formada



36 
 

concordam parcialmente, 36% concordam totalmente e 7% não souberam 

opinar ou não têm opinião formada. 

 

 

Gráfico 18: A parceria e o respeito entre os colaboradores 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 
 

        Os dados apresentados no Gráfico 18, que se refere à existência de 

parceria e respeito entre os colaboradores, observam-se que 57% concordam 

parcialmente, 36% concordam totalmente e 7% não souberam opinar ou não 

tem opinião formada. 

 

 

Gráfico 19: A comunicação entre os colegas visando alcançar aos objetivos da 
empresa 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 

 

        A respeito de a comunicação permitir interação entre os colegas de 

trabalho no Gráfico 19, observa-se que 84% concordam parcialmente com a 

afirmação e 16% discordam. Apesar da análise de relacionamento interpessoal 

ser abordada de forma superficial, nota-se, através dos dados coletados, que 
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há uma tendência pelo bom clima organizacional. O bom relacionamento 

interpessoal é importante para o endomarketing, porque ele evita conflito entre 

os funcionários e, dessa forma, contribui para a motivação e o bom andamento 

dos trabalhos. É necessário que a empresa invista na realização de uma 

pesquisa de clima organizacional mais elaborada para que esse assunto seja 

estudado de forma mais aprofundada. 

 

3.4 Barreiras à Comunicação Interna 

 

        Para verificar as barreiras encontradas no processo de comunicação 

interna, foram elaboradas as questões 20, 21 e 22. Seus resultados serão 

apresentados a seguir: 

 

Gráfico 20: A comunicação entre os funcionários e as distorções  
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 

        O Gráfico 20 relata que 50% concordam totalmente que existem 

distorções na comunicação entre os funcionários, 43% concordam 

parcialmente e 7% discordam. 
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Gráfico 21: As barreiras mais comuns à comunicação no ambiente de trabalho 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 
 
        No Gráfico 21, destacam-se que as barreiras presentes de forma mais 

intensa no processo de comunicação foram os ruídos e as conversas paralelas 

com 51%, 28% diferença entre o que as pessoas falam e o que indicam por 

seus atos, expressões etc., 15% diferentes pontos de vista, 6% clima de 

desconfiança. 

51%

0%

15%
0%

6%
0%

28%

0%
Ruídos, conversas paralelas

Desconfortos físicos

Diferentes pontos de vista

Interferência das emoções

Clima de desconfiança

Interpretações diferentes 
devido o vocabulário utilizado

Diferença entre o que as 
pessoas falam e o que indicam 
por seu atos, expressões, etc. 



39 
 

 

Gráfico 22: As barreiras presentes no local de trabalho 
Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora 
 

        A empresa pesquisada, nos últimos anos, expandiu-se rapidamente e os 

reflexos do crescimento estão presentes na estrutura da organização. Em 

relação à falta de conhecimento sobre a rotina de trabalho dos outros 

funcionários 28%. A diferença de status e poder entre os envolvidos 17%, 13% 

às lutas por espaço e ao retardamento no fluxo de comunicação por parte dos 

chefes de outros setores 13%.   
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CONCLUSÃO 

 

        Conclui-se com este trabalho que, a comunicação é uma peça necessária 

para o desenvolvimento da organização, ou seja, uma boa comunicação reflete 

no bom relacionamento entre os membros da empresa. Assim é possível  

manter um clima mais harmonioso e de fácil convívio, aumentando o 

desempenho dos funcionários e a qualidade dos produtos serviços realizados.  

        Vários são os fatores que influenciam a comunicação, e dependendo da 

eficácia na utilização de seus meios e processos, atingir-se-á ou não uma 

comunicação eficaz. É preciso que cada pessoa saiba comunicar-se com seus 

colegas de trabalho de acordo com suas características, de forma que a 

transmissão aconteça tranquilamente. Para que isso ocorra, é preciso que os 

responsáveis pela transmissão da mensagem tenham consciência e 

compreendam a necessidade da utilização adequada dos meios e processos 

de comunicação.  

         À medida em que todos passam a se preocupar com a forma de como se 

comunicam, buscando o aperfeiçoamento, a comunicação irá fluir de maneira 

adequada, evitando equívocos e impulsionando o trabalho. No entanto, para 

que isso ocorra, é preciso que os superiores se empenhem e colaborem 

juntamente com seus subordinados, conscientizando-se que a comunicação 

interna eficaz é um sinônimo de integração e crescimento da empresa.  

         É importante que a comunicação seja autêntica e clara, evitando, assim, 

fofocas e mal-entendidos. Se buscarmos nos comunicar de forma que sejamos 

realmente compreendidos, estaremos evitando falhas que normalmente 

acontecem. Em termos gerais, a comunicação interna em uma empresa é 

tarefa de solução árdua e os relacionamentos interpessoais e grupais um 

desafio diário. A distribuição do saber é caminho privilegiado para o 

desenvolvimento de todas as pessoas envolvidas, transformando a 

organização, “o local de trabalho” num ambiente em que o aprendizado não se 

dissocia dos desejos de crescimento individual e da própria organização. 
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ANEXO 

 

ANEXO A- Questionário 

 

Quanto ao perfil do entrevistado: 

 

Idade: 

(  )de 20 a 30 anos  (  ) 31 a 45 anos  (  ) acima de 45 anos 

 

Sexo: 

(  )feminino ( )masculino 

 

Escolaridade: 

(  )ensino fundamental completo  
(  )ensino fundamental incompleto 
(  )ensino médio completo 
(  )ensino médio incompleto 
(  )superior completo 
(  )superior incompleto 
(  )outra(s). Qual(is)?__________________ 

 

Quanto tempo serve no hospital: 

(  )menos de um ano 
(  )de 1 a 3 anos 
(  )de 3 a 6 anos 
(  )acima de 6 anos 
 
Quanto ao processo de comunicação interna: 
 
*Para cada uma das afirmações descritas, a seguir, assinale o que, ao seu ver, 
melhor se aplica na empresa. 
 

1. As comunicações procedentes da chefia são, normalmente, instruções 
administrativas (normas, instruções, ordens, regras etc.), feitas com grande 
especificidade, por meio de ordens escritas diretas. 

 
(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
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2. O fluxo de comunicação segue as posições de hierarquia de autoridade. 

Isto é, passam da direção aos chefes dos setores, dos chefes de 
setores para os funcionários de cada setor. 

  
(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
 
 

3. Existe um canal sempre aberto onde você pode fazer sugestões sobre 
melhorias no ambiente de trabalho. 

 
(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
 

4. Dos canais de comunicação existentes na empresa, qual(is) você 
prefere utilizar? 

 
(  )e-mail 
(  )telefone 
(  )face a face 
(  )mural 
(  )reuniões   
 

5. Na sua opinião, qual(is) dos canais de comunicação existentes na 
empresa é mais eficiente na transmissão das informações. 
 

(  )e-mail 
(  )telefone 
(  )face a face 
(  )mural 
(  )reuniões   
 

6. A chefia, ao se comunicar com os funcionários, preocupa-se em 
vincular um senso de missão, clarificando as metas e compromissos do 
setor. 

 
 

(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
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7. A chefia, mediante contatos pessoais, informa aos funcionários suas 
obrigações e direitos. 
 

(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
 

8. As comunicações administrativas provenientes da chefia são realizadas 
de forma clara de modo a permitir uma compreensão plena. 

 
(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
 

9. Geralmente os comunicados são feitos em tempo hábil para a 
realização das tarefas. 

 
(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
 

10. Você tem livre acesso para relatar ao seu chefe o que vem realizando. 
 
(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
 

11. Quando suas opiniões e sugestões são aceitas pela sua chefia, são 
colocadas em prática. 
 

(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
 
 

12. Você obtém um retorno adequado por parte da chefia, visando estimular 
o aprendizado individual e melhorar o desempenho no trabalho. 

 
 
 
(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
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13. Os funcionários do setor procuram comunicar-se entre si, para obter 

informações gerais de caráter administrativo de todo o setor. 
 
(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
 
 

14. Os funcionários comunicam entre si sobre tarefas comuns, para discutir 
e avaliar o desenvolvimento das mesmas. 

 
(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
 

15. O nível de cooperação entre os meus colegas de trabalho é construtivo. 
 
(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
 

16. Há uma relação de confiança entre meus colegas de trabalho. 
 
(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
 

17. Entre os colegas de trabalho, existe amizade fora da empresa. 
 
(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
 

18. Existe parceria e respeito entre os colaboradores. 
 
(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
 
 

19. A comunicação entre os colegas visando alcançar aos objetivos da 
empresa. 
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(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
 
 

20. A comunicação entre os funcionários tende a gerar distorções. 
 
(  )concordo totalmente 
(  )concordo parcialmente 
(  )discordo 
(  )não sei responder / não tenho opinião formada 
 

21. Na sua opinião, quais são as barreiras mais comuns à comunicação no 
seu ambiente de trabalho? 

 
(  )ruídos, conversas paralelas 
(  )desconfortos físicos 
(  )diferentes pontos de vista 
(  )interferência das emoções 
(  )clima de desconfiança 
(  )interpretações diferentes devido o vocabulário utilizado 
(  )diferença entre as pessoas falam e o que indicam por seus atos, expressões 
etc. 
(  )outras. Quais?_________________________________________ 
 

22. Para você, quais do fatores abaixo relacionados estão presentes no seu 
local de trabalho? 

 
(  )excesso de informação 
(  )distância entre os setores da empresa 
(  )diferença de status e poder entre os envolvidos 
(  )falta de conhecimento sobre a rotina de trabalho dos outros funcionários 
(  )os chefes e outros setores retardam o fluxo da comunicação 
(  )há “lutas” por espaço 
(  )falta canais formais de comunicação 
(  )outros. Quais?_______________________________________ 
 
 
SUA COLABORAÇÃO FOI MUITO IMPORTANTE. OBRIGADO!!!! 
 
 


