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RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de advertir sobre a importância de uma das 

principais ferramentas estratégicas empresariais: A comunicação interna e externa. 

Inserindo-a como forma de melhoria no trabalho do Profissional em Secretariado, 

beneficiando empregado e empregador afim de que juntos possam alcançar resultados, 

sejam eles profissionais ou realizações pessoais, de forma eficaz. Além de expor a 

facilidade que este empreendimento pode trazer ao ramo dos negócios. A organização 

que faz o uso das ferramentas da comunicação consegue interagir melhor com seus 

colaboradores e repassar as informações sem maiores interferências. Em geral, as 

empresas utilizam diversas formas para passar comunicados e/ou informações 

necessárias para seus funcionários, sendo escolhido devido a sua relevância e 

abrangência atemporal. Por meio de pesquisa bibliográfica e aplicação de questionários 

para profissionais de secretariado com mais de um ano de atuação em empresas na 

cidade do Guarujá, observou-se que muitas das empresas sabem sobre a importância do 

uso dessas ferramentas, todavia não colocam em prática.    

Palavras chaves: Ferramentas de Comunicação, Profissional em Secretariado, Conflitos, 

Empresa e objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work was developed in order to warn about the importance of one of the main 

strategic business tools: internal and external communication. Inserting it as a way of 

improving the Secretarial Professional work, benefiting employee and employer so that 

together they can achieve results, weather professional or personal achievements, 

effectively. Besides that, we expose the ease that it can bring to the business sector. The 

organization using of communication tools, can better interact with its employees and 

share information without further interference. In general, companies use a variety of 

ways to disseminate communication and/or information needed by its employees, by 

choosing this communication tools because of its relevance and real time reach. By 

bibliography research and inquiries applied to Secretarial professionals with more the 

one year working in the position in Guarujá city, it was observed that most of 

companies know about the importance of using this tools, however they don´t have this 

practice .    

Keywords: Communication tools, Secretarial professional, Conflicts, Company and 

goals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Este trabajo se desarrolló con el fin de advertir sobre la importancia de una de las 

principales herramientas de negocio estratégica: La comunicación interna y externa. 

Insertándolo como una forma de mejorar el trabajo profesional en la Secretaría, en 

beneficio de empleado y el empleador con el fin de que juntos podemos lograr 

resultados, si los logros profesionales o personales, de manera efectiva. Además de 

exponer la facilidad que este proyecto puede aportar al sector empresarial. La 

organización que hace uso de las herramientas de comunicación puede interactuar mejor 

con sus empleados y transmitir información sin más interferencias. En general, las 

empresas utilizan diferentes formas de pasar las comunicaciones y / o información 

requerida por sus empleados, siendo elegidos por su relevancia y alcance atemporal. A 

través de la literatura y de los cuestionarios para los profesionales de secretaría con más 

de un año de trabajo en empresas de la ciudad de Guarujá, se observó que muchas de las 

empresas saben acerca de la importancia del uso de estas herramientas, pero no pone en 

práctica. 

Palabras clave: Herramientas de comunicación, profesionales de la Secretaría, de 

conflictos, de la empresa y sus objetivos 
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1INTRODUÇÃO 

 

 A comunicação interna é uma ferramenta estratégica fundamental para as 

empresas, referindo-se à obtenção de excelentes resultados como o aumento de 

produtividade e o ganho financeiro.  

 Porém, um passo em falso é o suficiente para levar a organização do êxito ao 

fracasso. Trazendo consequências graves como o descrédito, tendo sua moral 

desvalorizada por parte de seus clientes, ou levando a encerrar o seu negócio. 

 Como disse Paulo Nassar, professor e presidente-executivo da ABERJE 

(Instituição sem fins lucrativos, seu principal objetivo é o fortalecimento da 

Comunicação nas empresas.), na revista Comunicação Empresarial:  

"A Comunicação Interna brasileira está na pré-história da psicologia e da 

biologia. Ela está ainda no tempo da cegonha, do coelhinho da Páscoa e de papai-Noel. 

Mesmo dentro das empresas, onde predomina a racionalidade do computador, é preciso 

falar de felicidade e desejo". 

E é com essa citação que abrimos nossa temática. Pouco caso (A pouco) dado à 

comunicação é apenas uma das preocupantes práticas das empresas brasileiras. A 

comunicação quando feita de forma insatisfatória ou malfeita gera ruído, insegurança, 

desmotivação e outros. A comunicação interna faz-se presente em certa de 80% quanto 

da empresa quanto do indivíduo. 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso iremos abordar a comunicação interna 

como forma de estratégia empresarial, identificando falhas. 

Os assuntos abordados neste trabalho serão: Marketing Pessoal, Identidade 

Organizacional e um capítulo mostrando os resultados da pesquisa de campo realizada 

por todos os integrantes do grupo, nas empresas da região do bairro da enseada. 
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2 O VALOR ESTRATÉGICO DA COMUNICAÇÃO  INTERNA 

 

 A Comunicação Interna é um ponto chave para a sustentabilidade de um 

negócio. Pois, relacionar-se diretamente com pessoas, fortalecendo a cultura 

organizacional, empenhando os colaboradores, melhora a interação dentro do ambiente 

de trabalho e tem como principal objetivo repassar informações coerentes aos demais 

funcionários. 

 Muitas organizações de pequeno e grande porte, não querem investir nessa 

importante maneira de fazer com que todos interajam de maneira recíproca dentro do 

ambiente empresarial. Representantes de organizações, não querem investir, pois, dizem 

que não é necessário e que já tem interação entre seus colaboradores. Bom, 

independentemente de ter ou não, é preciso que aprofundem seus conhecimentos e seus 

modos de dialogar. 

 Temos como base de uma estratégia, a Comunicação Interna (CI) em grandes 

empresas. Sabendo que é uma importante ferramenta para desenvolver grandes projetos, 

grandes reconhecimentos, confiança dos clientes e até de seus próprios funcionários. 

 A CI é uma forma reconhecida e que tem de ser muito bem manuseada dentro de 

todas as empresas. Uma única falta de Comunicação pode acarretar muitos problemas e 

com isso conflitos entre os setores do trabalho. É preciso que haja essa interação entre 

funcionários e seus superiores, assim, fazendo com que tudo ocorra bem sem nenhum 

problema por falta de Interação. 

 O Profissional em Secretariado é o principal autor da CI dentro de uma 

organização, pois, é através dele que as noticias percorrem ou chegam ao seu superior. 

Dando-se conselho e ajudando a organização á por em prática a Comunicação Interna, 

torna-se uma estratégia com muitos benefícios à empresa, fazendo com que tenha um 

desenvolvimento maior e mais eficaz para toda a instituição. 

 Qualquer empresa que desejam ter reconhecimento e ser indicada através de 

outras, devem investir na CI da sua instituição, levando seus funcionários a interagir de 

forma adequada e aceitável com seus futuros clientes. Uma estratégia que implica em 

ter uma ótima Comunicação com todos, mostrando a necessidade em repassar 

informações coerentes às demais pessoas. Dando uma visão ampla e satisfatória aos 

seus clientes, ou melhor, á sua equipe que trabalha para melhorar o ambiente e os 

negócios.  

 Citando a evolução da escrita juntamente com a tecnologia para o melhoramento 

dos exercícios de cada órgão (instituição). A melhor tática para todas as organizações de 
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trabalho é, e sempre será a Comunicação Interna, para que não tenha informações 

erradas ou incompletas, acarretando problemas ou conflitos, entre outros dentro da 

empresa; fazendo com que seus clientes tenham más opiniões a respeito. 

  

2.1 Introdução a comunicação  

A comunicação é uma forma de ser relacionar com as pessoas entre si, seja 

através da troca de conhecimentos, ideias, informações, entre outros. Porém, apessoa 

que não souber se comunicar será mal interpretado dentro da empresa. Pois, seu 

principal objetivo é tornar comum a transmissão de um emissor para um receptor que 

contém informação sobre a empresa. 

Com seu objetivo, esforço e desenvolvimento da empresa e manter o fluxo da 

comunicação interna.Estabelecendo um meio de canal que possa possibilitar à facilidade 

da transmissão. É importante relembrar que a comunicação mal administrada ou mal 

interpretada, poderá causar prejuízo gravíssimo à empresa, incluso o financeiro. 

Outra conseqüência é o desencontro entre funcionáriosde mesmo setor, podendo 

gerar situações deconflitos e constrangimento entre as pessoas. No entanto, deve-se 

manter a importância do bom diálogo. É necessário saber se comunicar bem, para que 

não haja uma parcial ou total incompreensão perante ambas as partes, a fim de evitar 

desvios na propagação de informações. A eficiência e eficácia de grande parte desse 

processo dependemda qualidade e da percepção para o desenvolvimento efetivo e uma 

boa interação organizacional. 

Atualmente, a comunicação é um dos fatoresmais valorizados dentro de uma 

empresa, pelo seu potencial estratégico. A princípio, um dos problemas de maior 

recorrênciaé a resultante em ruídos, da mensagem sendo dissipada pelo próprioemissor. 

Atente-se, pois quando se é colocado em risco o clima organizacional, dificilmente irá 

recuperá-lo sem agravantes. 

Tamanha sua amplitude, a comunicação transmiti o máximo de canais possível. 

Podendo-se citar alguns canais interceptores da comunicação: O telefone, o rádio, a 

Internet, a escrita, endereço eletrônico (popularmente conhecido como e-mail), a 

imagem e afins. 

 A comunicação possui diversas vertentes, como por exemplo, ser um meio pelo 

qual uma pessoa pode exercer influência sobre a outra: ela é a verdadeira portadora do 
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processo social. Interação é através dela que os seres humanos se tornam seres sociais 

de forma ajuntar-se, empreender tarefas, fazer cultura, progredir no domínio do mundo 

físico. Invenções e descoberta dependem, quase sempre, de um acúmulo de 

informações, de fazer da cultura a arte do desenvolvimento e conceito, de tal modo que 

apenas as invenções mais simples e os processos mentais mais elementares poderiam 

efetuar-se nas empresas. 

 Através da comunicação dos seres humanos podemos perceber a ansiedade da 

pessoa ao se comunicar. Isso é um dos fatores que podem ser demonstrado em uma 

conversa importante, considerando-se a capacidade de ter um diálogo através do 

entrosamento das pessoas na sociedade. 

Exemplo: Ultimamente se corta a forma de qualquer comunicação que cuja 

semelhança entre o presente e o passado. E relacionada com a realidade que seria 

totalmente diferente do cotidiano da pessoa que por falta de conhecimento pode-se 

percebe a falta de diálogo de uma pessoa.   

A comunicação é mesmo uma necessidade orgânica fundamental, indispensável 

como instrumento de adapta-se ao meio de satisfação das necessidades básica das 

informações. Comunica-se e uma das formas mais importância na empresa, sendo uma 

ferramenta de instrução, de troca de conhecimento em seu desenvolvimento. O processo 

de comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor e um receptor 

que tem uma determinada forma de interpretar uma mensagem. 

 Assim sendo, o sistema pode ser mostrado com os próximos fundamentos: 

emissor, receptor, e canal de informação. Com outros princípios recentes no processo 

comunicativo demonstra ruído, especificando por tanto aquilo que ser afeta na 

comunicação, prejudicando a perfeita compreensão das formas de ser enviar mensagem. 

 No momento em que, a comunicação se empreende através de uma linguagem 

falada ou escrita, apresenta-se comunicação verbal. É com as formas das comunicações, 

própria da humanidade que tem extremamente algumas dessa coisa mais importante 

dentro de uma empresa. As diferencias formas de diálogo que corresponde as 

compreensão de sinais não linguísticos, que pode demonstra fluxo da fala 

predeterminada, imagens, etc., com a determinação da comunicação nãoverbal. 

 [...] Alguns ramos da comunicação são: a teoria da informação, comunicação 

intrapessoal, comunicação interpessoal, marketing, publicidade, propaganda, relações 

públicas, análise do discurso, comunicações e Jornalismo.[...] 
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(citação retirada do site: www.significados.com.br/comunicacao/) 

 

2.2 História da Comunicação  

 A comunicação é um método de compartilhar informações entre as pessoas. A 

origem dela se deu através 500.000 A.C, pelos homens das cavernas, com seus cérebros 

rudimentares, que se comunicavam através de gestos, posturas, grunhidos etc. E fazendo 

escritas (desenhos) nas cavernas feito com argila e carvão para expressar suas ideias e 

conhecimentos. 

 Logo depois a comunicação foi adquirindo evoluções mais complexas, passando 

por vários processos. 

 

Evolução da Comunicação 

 Paleolítico e Mesolítico de 500.000 A.C. a 18.000 A.C. foi o período no qual o 

homem começou a coordenar a natureza, a se proteger, conquistar suas coisas, usar o 

fogo etc., e desenvolver sua linguagem ao se comunicar. 

 Neolítico de 18.000 A.C a 5.000 A.C neste período o homem começou a se 

interagir, se desenvolveram a criar e habitarem em casas construídas por eles próprios, 

as roupas eram feitos por tear (máquinas de tecidos), e a comunicação em si passou a se 

consignar em osso, pedras e madeiras. 

 Idade dos Metais de 5.000 á 4.000 A.C passou-se a ser designado utilizando o 

cobre, ferro e o bronze, que em si teve o desenvolvimento de locomoções e surgem 

centros urbanos, já a comunicação continuava o mesmo.  

 Já assim da Pré-História até a Idade dos metais se dá ao fim da transição, que 

logo depois se deu ao aparecimento da escrita.  

 No meio desta evolução e processo tivemos grandes invenções, como o jornal 

com intuição de informar o público sobre os acontecimentos importantes sociais e 

políticos que até hoje tem a mesma função. 

 Já a invenção do rádio, com a sua transmissão datada foi um sucesso, pois as 

ondas do rádio tinham um alcance e velocidade muito superiores. 

 Em 1924, foi o surgimento da televisão com a função gráfica de um jornal 

(imagens e figuras), e os componentes de áudio do rádio (a fala), assim mostrando 

imagens em movimentos juntamente com áudio. 

 Em 1943, foi à vez do computador que na época era uma máquina gigante e 

calculo que ocupava uma sala toda, e depois de transformações em 1971, surgiu o 
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primeiro micro computador. Assim o homem com suas invenções, os computadores 

foram evoluídos de gigantescos para portáteis abrangendo as mais variadas funções. 

 A internet foi desenvolvida em 1969, para fins militares, na Guerra Fria, que não 

passava de um sistema de comunicação, que chamado de Arnet. Desnecessário para fins 

militares, com o fim da Guerra Fria, resolveram dar acesso ao público, que foi em 1971 

passou-se a ser usada por acadêmicos e professores universitários, por onde troam 

mensagens e pensamentos, passando a ser chamada de internet. Essa comunicação é 

essencial para nossa vida, pois se podem compartilhar informações facilmente. 

 

2.3 Uma Ferramenta Estratégica Empresarial 

 Atualmente as empresas de modo geral têm uma organização dentro dela de 

grande importância para a sobrevivência e competitividade para atingir seus méritos e 

concorrentes. 

 Toda empresa precisa de um planejamento, de uma organização, de técnicas para 

se aprofundarem, só assim ela irar evoluir e for bem vista. De um modo com que cada 

funcionário tenha conhecimentos, habilidades e qualidades para serem adquiridas no 

dia-a-dia dentro e fora da empresa. 

 Assim, visamos que essa ferramenta estratégica é muito importante que 

futuramente se colocarmos em prática, teremos uma empresa de sucesso. As 

ferramentas abordadas que poderão ser utilizadas e que buscando seu entendimento são: 

Planejamento, organização, direção, controle, desenvolvimento, informação e 

marketing. 

 No mercado de trabalho sempre há uma concorrência entre funcionários da 

mesma empresa gerando conflitos, e pequenos detalhes de quem irá sobreviver na 

empresa. A partir disto cada ferramenta é um símbolo que podem servir de incentivo e 

contribuir nas dificuldades que enfrentam. Sendo assim: 

 

 Planejamento 

De forma geral são métodos gerenciais com que faz você se planejar ter um foco 

(direção) a ser seguido. Visando o ambiente em que trabalha e observando as 

características que lhe representa. 

 Organização 

Saber aperfeiçoar recursos da empresa, se se interagir, se organizando e ativando 

os cenários ambientais de forma realista. Ser responsável, autoritário, decisivo e 
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comunicativo considerando as funções como um instrumento para facilitar o 

alcance dos objetivos. 

 Direção 

Para ver sua empresa crescer com os colegas de trabalho ou mesmo 

individualmente é ter orientação, com o parceiro, dirigir suas metas, desafios e 

objetivos, trabalhar em equipe. Influenciar-se no comportamento, se tem 

características individuais de aprender com o grupo. Comprometimento pelos 

resultados da empresa para que ela tenha caminhos adquiridos. 

 

 Controle e Desenvolvimento 

Mudanças sempre acontecem numa empresa, seja no setor alto ou baixo, para 

que outros tenham mais estabelecimento de chegar ao auge. Concentrar-se e 

avaliar o processo de administração para garantir que funcione apropriadamente 

e tornem-se realidade, ajudando a empresa a ocorre atingir metas. Na 

empresaum tipo de processo de avaliação para saber se todos estão indos bem na 

área e se estão se desenvolvendo. 

 

 Informação 

Segundo Mcgee e Prusak, “numa economia de informação, o sucesso é 

determinado pelo que você possui”. Essa frase serve de 

incentivo como um ponto chave, a forma de falar, agir, 

interpretar e tratar os clientes. Esse de modo é o assunto, mais 

importante de todos porque a informação é um meio de 

orientação no qual circula pela empresa ou em qualquer lugar, 

ela aumenta o conhecimento. É de fato lembrar que a tecnologia 

mudou muito, mas se considerar os conhecimentos e 

aperfeiçoar, a informação será clareza e eficiente em todo lugar. 

 Marketing 

Cada um da empresa tem o seu papel a exercer e desempenho, criando, 

identificando para satisfazer as necessidades do cliente. Buscando conquistas 

para a empresa, que é claro que sempre tem aquele momento em que a empresa 

passa por conflitos, mas com ajuda e satisfação e colaboração de todos eles 

evoluirá. 
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3.MARKETING PESSOAL 

 Ao falar sobre Marketing Pessoal, as pessoas já imaginam que seja uma 

propaganda. Ao certo, não se diz respeito á isso. Marketing Pessoal, é você ser 

lembrado e reconhecido pelo que faz como já ouvimos falar por aí “quem não é visto, 

não é lembrado”, esse dito popular é valido de maneira aos quais os profissionais 

desejem ser visto pelo seu esforço e dedicação ao trabalho. 

 Podemos dizer em poucas palavras que Marketing Pessoal é atribuir valor a sua 

imagem, mas, de modo sensato, é algo muito mais que se promover é um conjunto de 

maneiras e possibilidades das pessoas verem da maneira mais positiva a sua dedicação. 

Sabemos que o foco do Marketing é fortalecer a marca, no caso do Pessoal a marca á ser 

fortalecida é a sua imagem. 

 Lembrando que grandes mestres só são lembrados porque tiveram a quem contar 

suas história e também que a aviste, por exemplo: Napoleão Bonaparte, tem suas 

vitórias registradas e quem as conte para outras pessoas, assim, nunca deixando que a 

sua imagem apague-se da memória. Sabendo como utilizar essa ferramenta de modo 

satisfatório, conseguirá ser lembrado. 

 O maior desafio seja ser notado da maneira mais sutil, sem ser invasivo com os 

assuntos que não sejam de seu interesse. Com certeza, já ouviram falar essa frase “Sua 

imagem é seu Cartão de Visita”, de fato essa frase diz um pouco sobre todos. A primeira 

impressão é a que fica, por isso tente ser sempre o mais simpático possível, mas, não 

force um riso ou simpatia quando o seu estado emocional não estiver bom, não é de 

bom agrado simpatia forçada, pois, acaba sendo irônico com as pessoas. 

 Devemos ter em mente que nosso cartão de visita deve estar no modo em que 

interagimos, trabalhamos, na nossa vestimenta, ou até mesmo no modo em que 

gesticulamos com as demais pessoas, por isso é de extrema importância falar 

adequadamente em todos os lugares de forma que todos nos compreendam sem que 

tenha ruídos na comunicação do nosso Marketing Pessoal. A forma na qual devemos 

nos mostrar aos demais e com isso mostrar nosso potencial de forma abrangente e 

qualificada.  

 

 Façam das redes sociais (internet) em prol a si mesmo, não querendo dizer que 

tenha que deixar o seu lado “eu profissional” tomar conta de si, mas, que, é sempre bom 

investir ainda mais no Marketing do Profissional existente do que apenas mostrar nas 

horas de trabalho, isso demonstra o quanto deseja ser reconhecido por mérito e não por 

“puxar saco” do seu superior. 
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 É preciso inovar e incentivar os demais profissionais da sua área ou até mesmo 

das demais áreas. Influenciar os demais é ser reconhecido e lembrado pelo seu trabalho, 

isso só faz com que aumente a nossa autoestima por estar indo pelo caminho certo, são 

através de reconhecimentos que ganhamos o maior premio que um profissional pode 

ganhar: Ter seu trabalho conhecido pelos demais. 

 Marketing Pessoal é sua auto avaliação sobre o desempenho das atividades que 

são cabíveis e necessárias dentro de uma instituição e fora também, pois, devem ter sua 

“propaganda” feita para qualquer ocasião assim sendo um profissional bem preparado. 

Tendo em mente que é de extrema importância nunca em nenhuma ocasião passar dos 

limites aos quais os reconhecem.  

 Serão lembrados apenas os melhores profissionais, de modo que sejam 

reconhecidos e ganham mérito por seu desempenho por esforço e dedicação ao serviço 

que lhes foram concebidos pelos seus líderes de setor. Lembre-se o melhor trabalhador é 

aquele que faz até o que não gosta com a vontade de mostrar a qualidade e excelência 

no seu desempenho. 

3.1 O processo da comunicação 

 Existem vários meios de comunicação, na qual podem estimular as pessoas em 

seu dia-a-dia.Toda comunicação tem a finalidade de transmitir ou repassar mensagens 

por canais, como por exemplo: rádios, telefones, computadores, celulares, entre outros. 

É necessário ter no mínimo conhecimento básico na área da comunicação, pois ela é 

constituída por diversas vertentes pela qual as informações são repassadas. 

 O objetivo geral deste trabalho é focalizar na importância de uma comunicação 

eficiente e consequentemente eficaz, para um desenvolvimento visível e cujos 

resultados sejam particularmente satisfatórios na comunicação.  

Fluxo de comunicação na empresa 

 O fluxo de comunicação é o caminho percorrido desde o emissor até seu 

receptor, que pode movimentar-se na direção ascendente ou descendente, seguindo um 

padrão hierárquico, ou em um mesmo nível, ocorrendo entre pessoas que ocupam uma 

mesma posição na organização. Para que o fluxo de comunicação empresarial seja 

eficaz, é necessário saber como são processadas as informações, como são classificadas 

as mensagens e quais são os meios utilizados para o fluxo de comunicação. Os 

principais fluxos de comunicação dentro de uma empresa são: fluxos de comunicação 

ascendente, descendente, horizontal, transversal e circular. 
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Fluxo de comunicação ascendente: é quando a informação parte do subordinado para 

o superior. Esse fluxo é correspondente ao processo de Feedback, ou seja, é o retorno do 

corpo funcional sobre ações administrativas e planos organizacionais determinados pela 

empresa. 

Fluxo de comunicação descendente: segue do superior para subordinado, na qual pode 

ser chamado de comunicação vertical ou oficial. Nesse tipo de comunicação são 

transmitidas normas, procedimentos, práticas etc.  

Fluxo de comunicação horizontal: a comunicação horizontal é a comunicação entre 

pessoas do mesmo nível hierárquico. Pode ser conveniente se assumir normas 

irrelevantes ou ate mesmo problemas de coordenação entre as pessoas. 

Fluxo de comunicação transversal: geralmente é encontrado em organizações mais 

modernas descentralizadas e flexíveis. Esse fluxo se caracteriza pela gestão mais 

participativa e integrada. O fluxo vai a todas as direções, sem a distinção de níveis 

hierárquicos.  

 

Fluxo de comunicação circular: a comunicação circular é mais presente nas empresas 

de pequeno porte, pois é extremamente informal. Nela, as informações circulam entre 

todos os níveis da sua estrutura funcional. 

 A comunicação envolve também o pronunciamento entre as linguagens verbais e 

não verbais, entre elas existem uma diferença, cujas são: a linguagem verbal é o uso da 

escrita como meio de comunicação. Já a linguagem não verbal utiliza outros meios 

como: imagens, a linguagem corporal e outros. Dentro do processo da comunicação 

existem vários elementos, no qual ajuda no desenvolvimento comunicativo. Entre eles 

temos: o emissor, receptor, mensagem, código, canal de comunicação, contexto, ruído 

na comunicação.  

O Emissor: aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. 

O Receptor: responsável por receber e descodificar a mensagem emitida pelo emissor. 

Mensagem: é o intuito da comunicação, representa as informações à serem 

transmitidas. 

Código: é o conjunto de signos que serão utilizados nas mensagens. 

Canal de comunicação: é o meio da circulação de mensagens físicas ou virtuais.  

Contexto: trata-se da situação na qual estão inseridos o emissor e o receptor. 

Ruído na comunicação: nada mais é que um elemento que interferi no processo da 

transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor. 
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 A Linguagem é o uso da língua como forma de expressão e interação com e 

entre as pessoas. É representada pelo sistema de sinais convencionais visando à 

expressão de sentimentos. No entanto, existem outras formas de linguagem, como por 

exemplo, a pintura, música, dança e afins. 

Dentro da linguagem, existem várias formas de línguas, entre elas destacamos as 

mais importantes que são: a linguagem falada e escrita. Nunca devemos confundir a 

língua com a escrita, pois são dois meios de comunicação distintos. O diálogo escrito é 

mais amplo, pois engloba a comunicação lingüística em tudo, já a escrita não é só a 

representação da língua falada, mas sim um método abrangente.  

As funções da linguagem 

O processo da comunicação é um elemento fundamental para a conversação 

entre as pessoas. Temos seis tipos de funções na qual são muito importantes para a 

comunicação.  

As seis funções da linguagem são: função referencial, emotiva, conativa, fática, 

metalinguística e poética. 

Função referencial: transmite uma informação objetiva e expõe tudo sobre a 

realidade de modo objetivo. 

Função emotiva: Esta função é centralizada no emissor, ela é encontrada em 

poemas românticos, cartas de amor etc. 

Função conativa: a função conativa tem por objetivo convencer alguém de algo 

ou dar ordens. Esta função é encontrada nos anúncios publicitários e discursos políticos. 

Função fática: essa função ocorre quando a mensagem se orienta sobre o canal 

de comunicação ou contato, procurando averiguar e fortalecer sua eficiência. 

Função metalinguística:É centralizada no código e ocorre quando o emissor 

explica o código usando o próprio código. 

 Função poética: A função poética é centralizada na mensagem na qual é 

caracterizada pelo uso de linguagem figurada. Esta função está presentes nas músicas, 

poemas e algumas obras literárias. 

É importante saber os elementos envolvidos na comunicação, pois dessa forma 

conseguimos saber, como por exemplo, que tipo de linguagem o emissor está usando, 
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conforme o canal utilizado ou que tipo de texto um emissor escolheu para falar de 

determinado contexto e o porquê desta escolha. Quem analisa sobre isso, tem mais 

capacidade de desenvolver seu lado crítico. Pois se a pessoa sabe a origem da 

comunicação: emissor, receptor, a mensagem e código, poderão relacionar - se essas 

informações com o objetivo do ato comunicativo dentro do contexto, ou ate mesmo da 

situação vivenciada no momento. 

3.2 O desencontro de informações: conceituação dos 7D’s 

 Os 7Ds são perdas que a empresa tem como consequência das falhas em seu 

processo de comunicação. Para que venhamos ter uma boa comunicação dentro de uma 

empresa é necessário evitar os 7Ds. Quando o processo da comunicação funciona ela 

ganha diversos aspectos e entre eles são a produtividade, clima de trabalho favorável, 

resultados de acordo com as metas etc. 

 Já quando o processo comunicativo não acontece adequadamente, gera custos 

desnecessários, desperdício de tempo, desvios de rumos em direção aos objetivos, falta 

de integração etc.  

 Conceituação dos 7Ds 

Desinformação – é a dificuldade de acesso às informações necessárias para o 

desenvolvimento das tarefas diárias e sobre os rumos e estratégias gerais da 

empresa. 

Desestímulo – é a falta de motivação e comprometimento dos empregados 

com relação, às metas e objetivos da empresa. 

Desperdício – de tempo, de recursos e do potencial criativo das pessoas, falta 

de clareza no fluxo interno da comunicação. 

Desconfiança – falta de credibilidade no relacionamento interpessoal, 

intergrupal e na direção da empresa, como decorrência de informações 

incompletas, maltransmitidas de forma ineficiente. 

Desencontro – contradição nas informações recebidas de fontes formais e 

informais. 

Desorientação – dúvida dos empregados em relação ao que a empresa espera 

de seu comportamento e desempenho, devido à ausência de canais 

estruturados e permanentes para a expressão de ideias, conceitos e valores. 

Desestabilidade – são falhas internas de comunicação que acabam 

provocando uma mudança no ambiente de trabalho, quecom o passar do 

tempo ultrapassa as fronteiras da empresa, produzindo reflexos negativos 

sobre sua imagem. 

CANNATARO,Jurema Luzia. http://www.rhportal.com.br/artigos-rh/como-

combater-os-7-ds-na-comunicao-corporativa/. 

 Hoje em dia existem várias ferramentas de comunicação na qual estão sempre 

disponíveis para serem aplicadas em ambiente de trabalho para que possa evitar os 7Ds. 

 A comunicação é um dos elementos que compõe a base de tudo que acontece, 

em uma empresa sempre será necessário haver mudanças na comunicação para que 

possamos ter uma visão mais ampla para poder atingir as metas e resultados esperados, 

a mudança de postura tambémé essencial para a empresa. A comunicação sempre será 

http://www.rhportal.com.br/artigos-rh/como-combater-os-7-ds-na-comunicao-corporativa/
http://www.rhportal.com.br/artigos-rh/como-combater-os-7-ds-na-comunicao-corporativa/
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um bom elemento que ajudara as empresas a serem reconhecidas pelas pessoas na qual 

atuam nelas, é preciso encarar a comunicação como uma estratégia para o bem da 

empresa.   

 Sendo assim, aos poucos haverá transformações que ocorrerá conforme o tempo 

dentro da empresa, para que sejam colocados em prática ações concretas e eficazes com 

um bom planejamento bem estruturado, só assim, grande parte das empresas irá sempre 

progredir em direção ao sucesso.  

          É relevante citar que a comunicação sempre será um investimento produtivo, 

ajudando e auxiliando as empresas a terem reconhecimento. É preciso encarar a 

comunicação como uma estratégia para o bem da empresa, sendo assim aos poucos 

haverá transformações que ocorrerá conforme o tempo dentro da empresa, para que seja 

colocado em prática ações concretas e eficaz com um bom planejamento bem 

estruturado, só assim grande parte das empresas irá sempre progredir em direção ao 

sucesso.  

 

3.3 Conflitos 

 Em grandes e importantes instituições existem conflitos, todos os possíveis de 

uma empresa, apesar de não serem agradáveis, eles existem. 

 É comum existir concorrência entre funcionários do mesmo setor, um dos 

principais motivos para á existência de conflitos entre colaboradores, entre outros como: 

desequilíbrio emocional, metal, responsabilidade, falta de ética profissional, ansiedade 

por causa da “corrida contra o tempo”, entre outros, sendo assim é inevitável á não 

existência. Há casos, que a implica e levam a terem consequências do tipo: suspensões, 

advertências entre outros. 

Segundo o Prof. George Kohlrieser, “uma simples definição de conflito é a divergência carregada de 

tensão, emoção, desacordo e polarização que destrói os laços do relacionamento”. 

 A existência do conflito gerado por profissionais querendo o melhor da empresa, 

pode se dizer que é bom e bem vindo, pois, trará uma melhoria e ajudará no crescimento 

dessa instituição e dos colaboradores que trabalharam para isso. Então, podemos dizer 

que nem sempre o conflito é um mau á empresa, sabendo que existem vários tipos e 

tendo como identifica-los para não acarretarem nenhum mal á empresa. 

 Não podendo deixar de treinar alguns modos para evitar alguns contratempos e 

assim não tendo nenhum problema. Tendo assim, o setor de Gestão de Pessoas, o dever 
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de pesquisar e aprofundar os conhecimentos sobre alguns dos típicos conflitos e coloca-

los em pratica com os funcionários. 

 É preciso, ter uma interação entre todos, inclusive da Chefia com os 

colaboradores, assim todos ficam por dentro dos acontecimentos e assuntos que estão 

rondando á empresa onde trabalham e dedicam-se para ter um desempenho maior e 

eficaz, assim satisfazendo a todos até mesmo os clientes. 

 Os conflitos são separados em 5 fazes, sendo elas: 

Frustação: A percepção de que uma das partes irá atrapalhar seu desenvolvimento; 

Conceitualização: Definem seus conflitos com os possíveis resultados; 

Comportamento: Têm objetivos estratégicos e táticos; 

Interação: A interação entre as partes para o desenvolvimento empresarial; 

Resultados: Conquistas ao longo de conflitos de longo e curto prazo. 

 Percebendo assim, que todos tem uma forma mais abrangente de trabalhar e 

alcançar o sucesso da empresa. Tendo alguns conflitos por conta das indiferenças que 

não são perceptíveis, mas, podem acarretar problemas na instituição dos empregados. 

Sabendo que em qualquer ocasião haverá intrigas entre todos, mas, que sejam intrigas 

para aprimorar o bem da empresa e não ao contrário. 

 Com os demais conflitos, podemos notar as diferenças nos quais os 

colaboradores ou até mesmo o seu superior acabam mudando o seu ponto de vista ou a 

forma na qual vem fazendo seu trabalho. Assim, logo após os resultados obtidos, todos 

reconheceram o desempenho e o esforço adquirido. 

3.4 Praticando a Inteligência emocional 

 A inteligência emocional nada mais é do que as identificações do seu estado 

emocional ou de outra pessoa, dando um aproveitamento melhor para seu emocional, 

fazendo agir produtivamente de acordo com a empresa. Uma das formas e do benefício 

da inteligência emocional é a interação com outras pessoas, facilitando o convívio entre 

todos. 

 Importância da Inteligência Emocional (também conhecida por IE). Sabemos e 

conhecemos pessoas inteligentes que não são bem sucedidas e realizadas. Todos, 

conhecemos alguém do gênero, que academicamente são brilhantes, mas, socialmente 

são incapazes de interagir com os demais e não tem um desempenho esperado no 

trabalho ou em suas relações pessoais. 
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"Se existem duas atitudes morais de que o nosso tempo necessita com urgência, elas 
são o autocontrole e o altruísmo." 

DANIEL GOLEMAN 

 Existem quatro capacidades da inteligência emocional, tendo um aproveitamento 

das qualidades em vista, sendo as seguintes capacidades: 

 Autoconsciência: Reconhecimento do seu estado emocional, reconhecendo seus 

pontos fortes e sua fragilidade de forma ao qual afetam seus pensamentos e atividades; 

 Auto-Gestão: A forma de controlar suas atitudes e sentimentos impulsivos, gerir 

as informações saudáveis, ter iniciativas, cumprir com compromissos de forma eficaz; 

 Consciência Social: A capacidade de compreender as emoções, preocupações e 

perceber os sinais emocionais de outras pessoas;  

 Gestão de Relacionamento: Capacidade de ter e manter bons relacionamentos, 

comunicação de forma ampla e clara, trabalho em equipe; 

 Tendo isso em vista, observamos que grandes profissionais empresariais tem 

mantido e reconhecido de seu estado emocional, assim, evitando conflitos com os 

demais funcionários de sua organização, pois, um bom líder é aquele que influência e 

não aquele que desanima.  

 Conflitos, intrigas, desentendimento e discórdias, são coisas que sempre haverá 

nas instituições. É por esse motivo, que devem existir soluções ou até mesmo diálogos 

produtivos entre funcionários e os gestores para evitar qualquer tipo de desentendimento 

com os colegas de trabalho.    

3.5 O profissional em Secretariado como agente facilitador 

Os executivos das grandes e renomadas empresas possuem uma frase como, por 

exemplo: “A profissional que merece total respeito e gratidão pelo seu desempenho 

dentro da instituição” para destacar o desempenho das suas secretárias no mercado 

empreendedor, seguindo os seguintes trabalhos desenvolvidos por elas. 

No ambiente interior: Organizar salas para reuniões, diálogos, métodos de 

interagir-se com todos. 

No ambiente exterior: recolher assinaturas, investir em novos fornecedores ou 

clientes, resolver problemas da empresa, participar de reuniões entre outros. 

O Profissional em Secretariado tem como objetivo e principal função facilitar a 

comunicação entre os colaboradores, fornecedores e clientes perante seu superior de 

modo hierárquico na empresa em que atua, ou seja, tudo que liga um mundo exterior 

com a organização. Fazendo a triagem dos assuntos pertinentes que diz respeito ao seu 



25 
 

chefe, exigindo assim, a ética do profissional e a descrição durante e depois de exercer 

seu trabalho. 

Secretariar é ter em mente que você será um meio facilitador o trabalho do seu 

Chefe, de modo que o ajude á todo o momento, fazendo um trabalho do tipo triagem ou 

até mesmo filtragem de coisas necessárias para serem resolvidas.  

Grandes Empresas estão à procura de uma secretária que tenha ótima 

qualificação, que suas habilidades sejam coerentes como que se pede. Desejam ter como 

braço direito do chefe e não apenas como suporte da área administrativo.  

Este novo estilo de ganhar conhecimento e aprofundar suas habilidades na área 

Secretarial será bem visto e destacado entre os outros candidatos ou até mesmo. Tendo 

seus conhecimentos aprofundados e abrangentes em outras áreas de atuação como: 

vendas, marketing e finanças, não são necessários ter um domínio completo, mas, é 

preciso que tenha informações fundamentais caso, precise. 

Tendo as maiores responsabilidades, dará a secretária um poder decisório, 

ficando sobre suas aprovações as rotinas de serviços dentro do seu departamento. 

Podendo entrar em contato com níveis superiores, facilitando assim a comunicação 

interna vertical e horizontal dentro da organização.  

Ser um profissional em Secretariado é ser uma pessoa assertiva, que nada mais é, 

que ser um profissional autoafirmativo, ter um comportamento que transmita afirmação 

ao que se pede. Pessoas assertivas acabam ganhando intimidade e aprofundando-se em 

seus relacionamentos com os demais. 

Existem algumas técnicas para se obter a assertividade no trabalho, sendo uma 

delas: Ouvir com atenção (eficiente), prestar atenção nas palavras, gestos e no tom do 

interlocutor, caso não tenha entendido oque foi dito, peça explicações para que não 

responda de forma errada.  Façam das críticas produtivas algo que se possa reavaliar e 

transformar em melhoria, pois, o agente facilitador como o Secretário tem suas 

qualidades, mas, também seus defeitos que tem que ser visto. 

O profissional em Secretariado que tenha todas as qualificações tende de ser 

reconhecido por mérito de seus esforços e ainda fazem com que seu superior o vejo 

como uma pessoa de confiança e não como um simples administrador de espaço etempo 

de determinado departamento, agregando assim uma ótima oportunidade de mostrar seu 

potencial na área onde atua com tanta capacidade e eficiência 

Podendo assim, minimizar qualquer tipo de dispersões entre os demais 

funcionários dentro do ambiente de trabalho, já atuando de forma correta e coerente 

com suas demais funções que lhe são concedidas ao ser contratado. 
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4- IDENTIFICAÇÃO ORGANIZACIONAL – O DNA DA EMPRESA 

A identidade organizacional é primordial 

para a construção da cultura de qualquer negócio, estando também 

atrelada à identidade social, onde o indivíduo procura definir a si mesmo 

como forma de inclusão no ambiente de trabalho, posicionando-se 

perante a sociedade. (Mael e Ashforth, 1995).  

Por essa razão a cultura organizacional é comumente apelidada de "DNA da 

empresa", pois ela é a sua essência. É ela que ficará responsável por definir princípios 

importantes como perfil corporativo, caráter, moral, estilo de trabalho, público-alvo, 

entre outros. Em síntese, pode se citar três tópicos fundamentais: missão, visão e 

valores.   

Já a identidade social é produzida pelas crenças do indivíduo, tornando-se auto 

definidoras ou autorreferentes, integrando-as à sua personalidade própria. Com uma 

empresa o processo é basicamente o mesmo, exceto que há maior diligência, pois são 

balanceados não somente os autoconceitos da empresa, mas também o do indivíduo que 

a compõe. 

A integração entre ambos os polos é inevitável, porém se mal aplicada ou mal 

administrada os interesses serão fundidos, causando situações de conflito, desordem. 

Podendo "manchar" seriamente a imagem da empresa perante não só os colaboradores, 

mas prestadores, e principalmente, futuros clientes. A cultura de uma organização é a 

primeira impressão que se é fixada. A sua porta de entrada para o mercado de trabalho. 

 

4.1 Missão, Visão e Valores (MVV).  

A definição dada à missão, visão e valores de um negócio, representa um fator de 

grande importância para a construção de sua identidade organizacional. Porém, também 

pode ser um desafio, pois é necessário resumir em frases curtas a razão pela qual a 

empresa foi criada e sobre a sua função desempenhada no mercado (Missão), o plano de 

carreira, orientação, metas e ambições futuras (Visão), conduta ética, moral, regras e 

princípios a serem seguidos pela empresa (Valores). 

É notável que para ter uma boa estratégia, centralizada, é necessário concentrar não 

somente recursos, mas esforços em prol da organização e de seu planejamento. Por isso 

o MVV é dito como um excelente alicerce para alcançar seus resultados com rapidez e 

eficácia. 
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Figura Nº 1 – Estrutura de uma organização  

Fonte: IGMEP (Instituto de Gestão de Mudanças Estratégicas e Pessoais) – Arquivo 

Virtual.http://igmep.com.br/ 

4.2 Desempenho Organizacional & Gestão (Empresarial, de Pessoas) 

A principal funcionalidade da ferramenta de desempenho organizacional é analisar 

os processos e subprocessos desenvolvidos pela organização, e a própria, de forma a 

garantir que ambos trabalhem em sintonia, dispostos a alcançar os resultados almejados. 

Figura N°2 - Indicadores de Desempenho 

 

Para tal avaliação são utilizados os indicadores de desempenho organizacional. 

Existem diversas formas de classificá-los dentro de uma empresa, sendo utilizados 

métodos a fim de diagnosticar quaisquer adversidades. O processo pode ser atuado em 

dois campos diferentes: processos interfuncionais (corporativos), ou processos 

funcionais (atingirão um determinado órgão ou setor da empresa). E são abertos em 

quatro categorias: 

Qualidade 

Produtividade 

Capacidade 

Estratégia 

http://igmep.com.br/
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 Indicadores de Qualidade: avaliado juntamente com o processo produtivo, ajudam a 

entender quaisquer desvios ou não conformidades em relação ao processo de 

produção; 

 Indicadores de Produtividade: estão relacionados à produtividade seja colaborador 

ou maquinário e logística. Relacionado ao uso dos recursos da empresa com relação 

ao prazo de entregas; 

 Indicadores de Capacidade: medem a capacidade de resposta de um processo a ser 

avaliado durante um determinado período de tempo; 

 Indicadores Estratégicos: auxiliam no direcionamento e disseminação com relação 

aos objetivos a serem alcançados; 

 

Gestão Empresarial e de Pessoas.  

A gestão empresarial pode ser facilmente apelidada como uma forma/modelo de se 

trabalhar. Orientada por uma política cujos valores são capazes de planejar, gerir ou 

alocar recursos, ações, princípios, valores, estratégias entre outros, buscando direcionar 

para o êxito de objetivos. De forma a formatar sua estrutura hierárquica, organograma 

de cargos e funções, os processos organizacionais internos e externos, a logística, 

estratégias comerciais e afins. Interdisciplinaridade, complexidade, exiguidade, 

inovação, competitividade e multiculturalidade, são algumas palavras-chave, e impasses 

enfrentados diariamente pelo gestor. 

Portanto, a ênfase dada à gestão vem da necessidade de suprir ou aperfeiçoar de 

forma contínua os processos de qualquer negócio. 

Já a Gestão de Pessoas, diferentemente da Gestão Empresarial que é voltada para a 

empresa em si, está orientada para o ser humano que a compõe. O que não perde em 

nada em sua importância. Todos bons resultados gerados a uma empresa foram através 

dos feitos de seus funcionários.  

O departamento de Gestão de Pessoas é o responsável por administrar e comandar 

os profissionais dentro da empresa. Ele que disseminará a cultura organizacional, 

programar os processos internos e benefícios, promovendo o desenvolvimento 

profissional e plano de carreira, além de atuar como um suporte para seus 

colaboradores, resolvendo conflitos. Com precisão pode-se citar suas funcionalidades: 

 

 Análise e descrição de cargos; 

 Planejamento e administração de cargos e salários; 
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 Recrutamento, seleção, admissão e demissão de funcionários; 

 Orientação e integração de novos colaboradores; 

 Criação de incentivos e benefícios; 

 Avaliação de desempenho; 

 Comunicação aos colaboradores; 

 Treinamento e desenvolvimento; 

 

4.3Qualidade de vida no Trabalho Secretarial. 

Para nós, seres humanos, a “busca” pela felicidade é constante. Atualmente, 

costuma-se dizer que ela é o “combustível” que move a sociedade e durante esta ávida 

procura cabe-se tudo! Seja através de realizações pessoais, profissionais, superficiais, 

aquisitivas, estéticas entre outras. É utilizada até mesmo a criatividade como ferramenta 

intercessora, sendo influenciado por meio de ações, gestos, sensibilizações e diversos. 

Esperava-se que, com os avanços tecnológicos o funcionário teria mais tempo de 

lazer, pois os serviços monótonos, assíduos, seriam executados por maquinários. No 

entanto, se a tecnologia auxiliou perante aos esforços físicos, também induziu à 

escravidão mental e psicológica. 

De fato o trabalho ocupa um grande, porém não menos importante espaço na vida 

do homem. Visto que é na atividade laboral que designamos grande parte do nosso 

tempo vitalício e de produtividade.  

Um dos males do “novo século”, XXI, dá-se ao fato de que juntamente com a vinda 

do modernismo e o mundo contemporâneo, palavras-chave como a globalização, 

industrialização, praticidade, comodismo, sedentarismo, robotismo, e essa série de 

palavras terminadas em “ão, ou ismo”, foram moldadas e integradas à nossa identidade 

cultural. No entanto, fatores como esses fazem agravar o aumento de incidência de 

casos laborais envolvendo diversas doenças organizacionais, pois tendem a afetar a 

saúde psíquica e mental do funcionário.  
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Figura Nº 3 – Vida Empresarial: Trabalho em equipe. 

 

 

Fonte: Universia Brasil – http://noticias.universia.com.br 

Em ambientes administrativos, como os escritórios, por exemplo, é comum serem 

relatados casos de estresse. Já que o funcionário está constantemente trabalhando sobre 

pressão, muitas vezes juntamente com seu chefe, confinado a um espaço, que por muitas 

vezes não possui muita mobilidade e interação social. 

O estresse é uma doença organizacional atualmente, comum. Este revela não 

somente os conflitos pessoais e internos, mas também estruturas de trabalho 

encarecidas, “doentes”.  

Para redução do estresse nas empresas, tanto para melhoria do trabalho do secretário 

(no caso, executivo), quanto qualquer outro profissional, visando assim expandir e 

aprimorar em produtividade e a redução de (excesso de) faltas por doenças causais cujo 

fundo é emocional/psicológico é necessário não somente tratar os indivíduos, mas o 

ambiente em que atuam. 

Como as principais causas dos problemas estruturais, é gerada pela própria empresa, 

a solução é mudar drasticamente os processos e a sua própria estrutura organizacional. 

Porém, o tratamento não se resume somente a erradicar o estresse, mas pensar como 

um todo, iniciar a fase de prevenção é de suma relevância, acompanhamento de áreas 

que possuem maior confinamento (críticas), treinamentos e avaliações psicossociais, 

workshops periódicos por exemplo. Atitudes motivacionais também são mais que 

válidas, pois apesar das amenidades, manter o profissional motivado e determinado, o 

fará contribuir positivamente para a empresa, sendo refletido em si. Ações que possam 

promover a melhoria dos processos fará reduzir o estresse tóxico. 

   De acordo com Artigo Virtual “Qualidade de vida no Trabalho Secretarial”, do 

site O Portal da Educação (2012): 

 

http://noticias.universia.com.br/
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“Combater o estresse é reaprender a interagir com pessoas e reagir 

saudavelmente diante dos problemas da vida. A preocupação com o 

material humano traz um enorme retorno no que tange à qualidade e à 

produtividade para a empresa. O profissional de Secretariado Executivo 

está percebendo que é cada dia mais difícil suportar empresas que fazem 

com que ele passe o dia inteiro nelas esperando pelo final do expediente 

para poder, realmente, viver”.  

    Pode-se então, concluir que o significado da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

ou somente Qualidade de Vida (QV), do ser humano não se refere apenas ao valor 

organizacional, mais a desfrutar do trabalho como fonte de autossatisfação e prazer. 

Atualmente, as empresas estão cada vez mais prezando pela qualidade, não só de seus 

clientes, mas também de seus funcionários. A globalização e o livre comércio, bem 

como o acirramento da concorrência estão exigindo maior grau de excelência das 

organizações.     

    A influência do clima organizacional nas empresas e nas pessoas é forte, baseado 

nisto, novas teorias propõem a participação do funcionário como forma de compromisso 

perante a empresa, substituindo o termo de “trabalhador ou funcionário” por 

“colaborador ou parceiro”. 
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5 PESQUISA DE CAMPO 

Nossa Pesquisa de Campo foi realizada nas empresas da região da enseada, 

foram entrevistadas 08 pessoas entre homens e mulheres com mais de 20 anos para que 

tivéssemos uma ideia de como está à comunicação interna na empresa na qual 

trabalham e para observar o comportamento diante de um simples questionário o qual 

está anexado no final do trabalho, com algumas perguntas referentes á comunicação. 

 Chegamos à conclusão que todos sabem da importância e conseguem diferenciar 

os conflitos produtivos e não produtivos, forme os gráficos abaixo. 

 Observamos que 6 entre os 8 entrevistados já presenciaram conflitos dentro da 

empresa, sendo assim, afirmamos que sempre existirá desentendimentos dentro da 

organização. 

Gráfico n°1 – Conflitos na Empresa 

 

Fonte: gráfico elaborado pelas integrantes. 

 Com essa pergunta chegamos onde queríamos, os entrevistados sabem o que é 

um ruído na comunicação e assim, dar a entender que praticam ou alertam os demais 

quando ocorre algo do tipo. 

 

 

 

 

 

 

 Sim ; 6 

 Não; 2 

Você já vivenciou ou presenciou algum conflito na sua 

empresa? 
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Gráfico n°2 – O que é Ruído na Comunicação? 

 

Fonte: gráfico elaborado pelas integrantes. 

 Essa questão foi interessante ter no nosso questionário, pois, abrangeu nossos 

conhecimentos e com isso observamos os reais motivos para que os conflitos sejam 

gerados. 

Gráfico n°3 – Por que os conflitos são gerados?  

 

Fonte: gráfico elaborado pelas integrantes. 

 O intuito foi saber como os entrevistados os consideram dentro da instituição na 

qual trabalham ou até mesmo nas que já trabalharam. Dentre os 8, apenas 1 não se 

considera um Agente Facilitador, já os outros 7 consideram-se. 

 

 

1; 0 2; 0 

3; 8 

  Você sabe o que é um ruído na comunicação?  

Falta de 
entendimento; 1 

Por diversas 
opniões; 1 

Falta de 
informações; 6 

Por que você acha que os conflitos são gerados ? 
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Gráfico n°4 – Considera-se um agente facilitador?  

 

 Os entrevistados foram questionados sobre a questão da falta de comunicação 

interna entre os funcionários e seu superior, eles alegaram que conseguem manter um 

equilíbrio para que isso não aconteça, usando algumas táticas de fluxo de comunicação 

sendo elas: Colocando Comunicados nos Murais espalhados pela empresa, fazendo uma 

gincana para todos interagir, usando o ramal para transferir as informações e etc. 

 Essa pesquisa mostrou que sim, os trabalhadores sabem o que é e qual é á 

importância da comunicação interna para o desenvolvimento e crescimento da empresa 

como prol á todos que junto fazem o seu melhor para ver o reconhecimento e a 

qualidade no futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sim; 7 

 Não; 1 

Você se considera um agente facilitador da Comunicação? 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É verídico que muitas empresas não estão praticando e usufruindo da principal 

ferramenta para que seus objetivos sejam alcançados, mas, seus colaboradores tem que 

ter em mente que é preciso aprofundar seus conhecimentos de cada assunto ou até 

mesmo do que diz respeito a missão da instituição. Muitos, não querem enxergar o 

problema que é não ter um bom entrosamento entre os funcionários e acabam fazendo 

nada.  

O intuito deste trabalho é mostrar a importância da utilização de uma das 

principais ferramentas para se obter o sucesso, que é a comunicação interna. Mostrar 

que é possível ter um relacionamento agradável mesmo quando se estiver trabalhando, 

com conflitos, ruídos, desentendimento entre colegas de trabalho. Produzir em equipe é 

fundamental, quando se tem um envolvimento entre as partes por iguais, a vontade de 

alcançar a meta é maior e bem mais produtiva do que quando se tem que trabalhar 

individualmente. 

A pesquisa de campo realizada em algumas empresas do bairro da enseada em 

Guarujá nos mostrou que todos os entrevistados sabem a importância que tem a 

problematização escolhida entre os integrantes do grupo e deixou evidente que seus 

superiores sabem da falta de comunicação existente na empresa e que eles não procuram 

dar soluções ou até mesmo praticar algo inovador para interagir-se com todos. 

 Além, de muitas empresas estarem investindo para o seu crescimento, elas 

também estão atualizando seu modo de Comunicar as pessoas internamente e 

externamente, que ajudam na produtividade da organização, fazendo assim a melhoria 

na comunicação interna entre todos os colaboradores e empregadores. 

 Em vista com os dados apresentados, é possível que este trabalho seja utilizado 

como ferramenta para aprimorar e manejar o fluxo de relacionamento profissional. 

Agregando assim, projetos e atividades eficazes durante o expediente. 
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO 

COMUNICAÇÃO INTERNA ESTRATÉGICA: MELHORIA DA 

GESTÃO DO TRABALHO DO PROFISSIONAL EM SECRETARIADO. 

JOCELI I. DE FRANÇA; LARISSA DOS SANTOS; LARISSA LIMA; LETICIA DOS 

SANTOS; MARIA CAROLINA DOS SANTOS. 

3° Módulo de Secretariado 2016 – Elaboração do TCC 

*Obrigatório 

 Sexo* 

 (  ) Feminino 

 (  ) Masculino 

Idade* 

 (  ) 20 anos 

 (  ) 20 á 30 anos 

 (  ) 30 ou mais 

Formação 

(  ) Ensino Fundamental 

(  ) Ensino Médio 

(  ) Ensino Técnico 

(  ) Ensino Superior  

Tempo de trabalho no emprego atual 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) Mais de 1 ano 

Você sabe o que é comunicação empresarial? 

(  ) sim  

(  ) Não 

Você já vivenciou ou presenciou algum conflito na sua empresa? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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Você sabe o que é um ruído na comunicação? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Você se considera um agente facilitador da comunicação? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Como você considera o seu comportamento em equipe? 

 

Você sabe quais são as ferramentas da comunicação? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Como você julga a comunicação interna da sua empresa? 

 

Quais suas experiências em trocas de informações entre setores ou 

departamento? 

 

Por que você acha que os conflitos são gerados? 

 

Para você qual é a importância do ato de comunicar-se? 

 

Você se considera uma pessoa: 

(  ) Visual 

(  ) Auditiva  

(  ) Sistemática  

 


