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RESUMO 

 

No século XXI, a importância estratégica da comunicação nas empresas tornou-se tão grande que 

é impossível para uma organização manter seu nível de produtividade e lucratividade sem um 

processo de informação bem estabelecido internamente e um diálogo com os colaboradores. A 

presença de uma boa comunicação dentro da empresa motiva a boa execução das tarefas, elimina 

a incerteza, a ambiguidade e cria confiança e segurança. O objetivo geral deste trabalho é mostrar 

que, diante desses pontos, as organizações modernas, grandes e pequenas, devem se posicionar, 

lembrando que sua maior produtividade, mais valiosa que suas máquinas, é seu colaborador. 

 

 

Palavras Chaves: comunicação, informação, eficaz. 



 2 

 INTRODUÇÃO 

 

 Uma comunicação bem estruturada e eficaz impacta positivamente no desempenho 

individual dos colaboradores e, apesar dos avanços tecnológicos, um fato básico deve ser 

considerado: as pessoas precisam se comunicar para serem produtivas e sobreviverem.  

Comunicar-se com outros seres humanos é a base de qualquer relacionamento humano. E 

tem mais: quanto mais as pessoas se conhecem, maior a felicidade entre elas, e mais produtivas 

elas são. O objetivo deste artigo é mostrar que, nessa linha, as organizações modernas, grandes e 

pequenas, devem se posicionar, lembrando que sua maior produtividade, mais valiosa que suas 

máquinas, são suas pessoas.  

Toda atenção deve ser dada a eles para que possam viver em harmonia, entender seus 

objetivos de trabalho e alcançar resultados por meio do trabalho em equipe. E o que cria essa 

conexão entre as pessoas é a comunicação. 
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BARREIRAS ORGANIZACIONAIS 

 

 Quando uma organização não se preocupa em estabelecer um processo de comunicação 

eficaz e permanente com seus colaboradores, algumas emoções negativas podem surgir dentro da 

organização. Sistemas de comunicação ineficazes podem causar frustração aos funcionários, pois 

eles se sentem desvalorizados; e ansiedade em enfrentar o desconhecido, o que acaba levando ao 

medo e à incerteza sobre a segurança no emprego.  

Em um ambiente de trabalho fechado, onde centenas de pessoas confiam umas nas outras 

para realizar tarefas, a presença de quadros mentais negativos e inseguros reduz o foco e a 

motivação no trabalho e pode levar à irritabilidade e muito estresse para aqueles que precisam 

atender a demandas rígidas Homem de programa de produtividade.  

A comunicação organizacional não é mais apenas fornecer informações, ela também pode 

mudar o comportamento dos funcionários para que eles possam fazer melhor e conduzir a 

organização em direção aos seus objetivos. Os líderes de hoje precisam examinar algumas 

questões de comunicação: Podemos ter uma boa imagem corporativa se não tivermos uma boa 

imagem interna entre nossos funcionários? Podemos fornecer aos funcionários as informações 

amplas de que eles precisam, desde a segurança até a igualdade de condições de emprego?  

Pesquisas realizadas nos últimos 20 anos mostraram que o desejo dos funcionários de se 

comunicar é muito simples. Eles querem saber quais são os problemas, como a empresa vai lidar 

com eles e qual é o seu papel como funcionários. Eles querem ouvir de alguém que sabe o que 

aconteceu, de preferência de seu supervisor. Falhas ou atrasos na transmissão de informações 

podem eventualmente gerar "centros de boatos".  

Nesse caso, os boatos deslocam ou distorcem muito os fatos, criando uma realidade 

paralela, falsa e prejudicial. Resultados: Insegurança, ansiedade, ressentimento e diminuição da 

produtividade. Pessoas educadas querem ainda mais informações. Eles não apenas querem saber 

o que, eles querem saber por quê. Os fatores que ajudam a construir a confiança são abertura, 

feedback, harmonia e valores compartilhados. Quando há uma comunicação adequada e franca, 

as pessoas ficam mais motivadas e contribuem mais para a empresa. As evidências também 

mostram que onde há um fluxo de informações e ideias entre os funcionários, a produtividade 

aumenta e a confusão, a duplicação de informações e os conflitos improdutivos são minimizados.  
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Além disso, como as melhorias nas comunicações exigem pouco capital, os ganhos de 

produtividade trazem lucros quase totais. Um consultor de comunicação pode examinar o 

organograma de uma empresa e ver imediatamente os obstáculos; por sua própria natureza, as 

organizações tendem a dificultar a boa comunicação.  

Citaremos quatro barreiras organizacionais: 1. Nível organizacional; 2. A autoridade do 

administrador; 3. Especialização; 4. Sobrecarga de informação. Nível organizacional: À medida 

que uma organização cresce, sua estrutura se expande, criando muitos problemas de 

comunicação. Se uma mensagem tiver que passar por um grande número de pessoas, levará mais 

tempo para chegar ao seu destino e a forma como é transmitida provavelmente será distorcida. À 

medida que uma mensagem passa por vários níveis de organização, por vários filtros, cada nível 

na cadeia de comunicação pode adicionar ou excluir, modificar ou alterar completamente a 

intenção da mensagem.  

Se as informações mais amplas forem mal compreendidas, as partes específicas 

adicionadas podem estar incorretas, e é por isso que as informações mais amplas e gerais devem 

se tornar mais específicas no gerenciamento de nível superior, pois são filtradas para o nível 

inferior para garantir que não haja erros na interpretação.  

Quando um aluno falta à aula, é provável que ele discuta os trabalhos de casa com os 

colegas. No entanto, às vezes verifica-se na chegada à aula que não foi isso que o professor 

pediu. Confiar nas interpretações de outras pessoas dessas comunicações, mesmo com o risco de 

falha de precisão e mal-entendidos, é uma parte importante das comunicações organizacionais. 

Quantas vezes não foi necessário confiar em um intermediário para fornecer ou receber 

informações em uma organização ao lidar com fatos reais ou hipotéticos? 

 

 

Autoridade da administração 

 

A autoridade é um aspecto necessário de qualquer organização. É impossível fazer algo 

sem que alguém tenha o poder de tomar uma decisão. No entanto, o fato de uma pessoa 

supervisionar outras cria barreiras à comunicação livre e aberta. Muitos chefes sentem que não 

podem reconhecer os problemas, condições ou resultados que os fazem parecer fracos. Por outro 
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lado, muitos subordinados evitam situações em que precisam revelar informações que os fazem 

parecer desfavoráveis.  

Como resultado, há uma falta de "equilíbrio" entre superiores e subordinados. Problemas 

no trabalho, contratempos, trabalho abaixo do padrão, desacordo com diretrizes superiores e 

outros tipos de informações desfavoráveis são frequentemente negados ou alterados para 

apresentar uma imagem mais favorável. 

 

 

Especialização 

 

  A especialização é uma parte essencial do processo de comunicação, mas cria problemas. 

Diferentes papéis, interesses especiais e terminologia de trabalho podem fazer parecer que eles 

vivem em mundos diferentes. O jargão ou vocabulário técnico usado por vários especialistas é 

um problema causado pela especialização, pois leva à resistência ao processamento de dados. 

Muita burocracia (especialização) que usamos nos leva a usar algumas palavras sem sentido.  

O uso indevido de expertise, além de questões linguísticas, pode levar a perspectivas 

conflitantes, por exemplo, pessoas de diferentes partes de uma determinada empresa têm seus 

próprios interesses, atitudes e formas de ver as coisas, o que muitas vezes cria tensão entre os 

indivíduos . Como resultado, as pessoas com interesses ou conhecimentos profissionais muitas 

vezes esquecem que nem todos estão familiarizados com sua terminologia específica. 

 

 

Sobrecarga de informação  

 

Algumas pessoas pensam que a quantidade de comunicação é a qualidade da 

comunicação. Eles estão errados porque se você der muitas informações à outra parte e a 

mergulhar em dados que ela não entende (super especializa) ou usa de forma eficaz, o resultado 

será uma sobrecarga do destinatário, deixando-o confuso e incerto Resposta. , o que pode levar à 

inércia. 
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BARREIRAS INTERPESSOAIS 

 

Mesmo na ausência de barreiras organizacionais, os administradores enfrentam o 

potencial de distorção de suas informações. Muitos déficits de comunicação não são causados por 

fatores organizacionais, mas por problemas com pessoas ou imperfeições de linguagem. Alguns 

distúrbios interpessoais podem ser classificados como:  diferentes pontos de vista;  status do 

correspondente;  Erros de audição. 

 

Percepção 

 

É por meio da percepção que selecionamos, organizamos e compreendemos o mundo ao 

nosso redor. A experiência é a principal influência em nossa percepção, quando ouvimos o apito, 

queremos ver um trem, quando chamados para a sala do chefe, ou quando o professor nos pede 

para conversar com ele depois da aula, automaticamente ficamos na defensiva.  

As diferentes experiências que ganhamos podem justificar diferentes interpretações de 

nosso comportamento. As diferentes perspectivas de gerentes e subordinados criam obstáculos 

significativos na forma como as ações de ambas as partes são percebidas. Essas diferenças 

geralmente aparecem nas atividades de comunicação. Gerentes e subordinados têm percepções 

diferentes das práticas de comunicação da gestão. 

 

Percepção ativa 

 

Descreve a maneira como nosso quadro de referência restringe a maneira como vemos eventos, 

pessoas, objetos e situações. Como a percepção é limitada, uma pessoa não pode entender a 

situação geral em um determinado momento. Algumas partes do evento receberam mais atenção 

do que outras, e algumas partes não receberam nenhuma atenção. Seções mais focadas 

geralmente têm um objetivo direto. As necessidades, a personalidade, as influências culturais e 

sociais e as atitudes de uma pessoa interagem para determinar os aspectos e aspectos importantes 

da situação atual que merecem atenção. 

 

 Status do comunicador 
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Outra barreira importante à comunicação é a tendência de julgar, avaliar e ponderar as 

informações com base nas características de quem as envia, especialmente sua confiabilidade. A 

credibilidade é baseada na "sabedoria" de um indivíduo sobre o assunto que está sendo 

transmitido e no nível de confiança do destinatário na autenticidade da mensagem.  

Os subordinados podem ser mais receptivos às suas informações quando percebem que 

seus superiores são muito confiáveis. Portanto, seus gerentes devem ser vistos como confiáveis 

por seus subordinados. Caso contrário, as tentativas de motivar, persuadir e direcionar os esforços 

dos subordinados serão prejudicadas desde o início. 

 

 

Erros de audição 

 

Para que os gerentes gerenciem e se comuniquem com sucesso, eles devem aprender a 

ouvir de forma eficaz. Se eles não ouvem, como podem saber o que as outras pessoas estão 

pensando e suas necessidades, desejos e ideias? Alguns maus hábitos de escuta incluem:  Ouvir 

apenas superficialmente, sem considerar seriamente o que a outra pessoa está dizendo;  Dar a 

impressão de pressa para encerrar a conversa através da linguagem ou comportamento (observar, 

olhar para cima, impaciente);  Mostra aborrecimento com o assunto em discussão;  Não entende 

o referencial do falante. Mais fundamental do que ouvir bem, no entanto, é a atitude em relação a 

como você ouve.  

Muitos supervisores relutam em ouvir porque têm medo de se envolver nos problemas 

pessoais de seus subordinados. No entanto, a recepção desinteressante pode afetar a disposição 

dos subordinados em comunicar futuros problemas de trabalho. Finalmente, ouvir leva tempo, 

então os gerentes com uma grande esfera de controle têm oportunidades limitadas de ouvir. 
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COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 

 

Ao escrever a seguinte frase: "É assim que se faz, João!", o que podemos entender? Isso poderia 

ser uma maneira de expressar um elogio? Isso poderia ser uma maneira de transmitir 

condenação? A convergência de telecomunicações e computação avançada resultou em uma 

variedade de maneiras de lubrificar, gerar e disseminar informações, incluindo novas tecnologias 

úteis no processamento de informações, como: 1. Computador pessoal; 2. E-mail; 3. 

Teleconferência; 4. Trabalho remoto 5. Rede de computadores. 

 

Computadores pessoais 

 

No passado, os administradores contavam apenas com especialistas treinados para lidar 

com computadores. Portanto, os administradores são apenas consumidores de informações 

computadorizadas, não produtores de informações.  

Os programadores com acesso a computadores grandes e complexos fornecem aos 

administradores as informações de que precisam para tomar decisões. Embora esses especialistas 

ainda desempenhem muitas dessas funções, os administradores agora têm à sua disposição muitas 

das informações que apenas especialistas podem acessar em seus próprios PCs. Eles não apenas 

podem receber informações de outras fontes, mas também podem gerar e manipular suas próprias 

informações conforme necessário. 

 

Correio eletrônico 

O e-mail envolve a transmissão de informações a outros usuários por meio de computadores e 

softwares adequados, eliminando a necessidade de manipulação física de documentos, 

encurtando assim o caminho para mensagens escritas. Portanto, a comunicação no escritório pode 

ser realizada por meio de impressoras de alta velocidade ou telas de exibição. 
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Teleconferência 

O uso de meios eletrônicos permite reuniões de várias pessoas em locais diferentes. As 

teleconferências permitem que as pessoas participem ativamente de vários projetos e pertençam a 

diferentes grupos de interesse. Reuniões e trocas de informações - incluindo conferências 

internacionais - podem ocorrer dentro ou fora da organização. 

 

Telecommuting 

O uso generalizado de computadores e a conveniência de conectá-los a computadores mainframe 

por meio de linhas telefônicas levou ao teletrabalho. Essa prática permite que os funcionários 

trabalhem em casa sem usar um computador pessoal, em vez de se deslocarem para o trabalho. 

 

Rede de Computadores 

Uma rede consiste em conectar computadores de uma forma que permite aos usuários 

compartilhar programas, trocar informações e acessar bancos de dados comuns.  

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia e a popularização da Internet e das redes de 

computadores, a troca de informações ou comunicação escrita por e-mail e chat tornou-se cada 

vez mais comum, o que muitas vezes acelera o processo de comunicação por um lado - os 

indivíduos podem se comunicar com outras pessoas geograficamente distantes. 

 Uma pessoa se comunica diretamente em tempo real - por outro lado, às vezes pode 

dificultar o processo porque o espaço da internet tem suas próprias gírias que vão contra as leis da 

internet. Regras gramaticais, não é recomendado, por exemplo, enfatizar palavras ao enviar e-

mails. Acontece que muitas informações podem ser mal interpretadas devido à falta de 

compreensão dessas gírias. 

 

OUTROS OBSTÁCULOS NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO: 

 

Egoísmo/Individualismo: Refere-se a indivíduos que só pensam em si mesmos e não se 

importam com os outros. Boicote: É o comportamento de um indivíduo de não insistir, não 

compartilhar ou recusar-se a participar do grupo. Desorganizado: É caracterizado pela falta de 

organização no trabalho. Falta de objetividade: caracterizada pela proximidade e exagero do 
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jargão. Falta: Algo que precisa quando não conseguimos a atenção da equipe. Apatia: Um 

sentimento caracterizado pela falta de harmonia entre duas partes. Preconceito: Uma noção ou 

opinião preconcebida sem maiores considerações ou conhecimento dos fatos, uma ideia 

preconcebida. Interrupções: São os eventos do dia-a-dia que bloqueiam e interrompem o processo 

de comunicação. Desconforto: Relativo à falta de conforto ou ao mínimo necessário para que o 

indivíduo funcione adequadamente. Espírito contraditório: O indivíduo que sempre se coloca na 

posição oposta ao grupo. Humor Exagerado: Refere-se à má conduta pessoal, ou seja, o uso de 

piadas, jargões e brincadeiras que vão além do necessário, estão fora do lugar ou são irrestritos. 

Desatenção: Falta de interesse em tudo ao redor do indivíduo, sejam atividades, fatos, pessoas, 

situações, etc. É o indivíduo "desconectado" ou distante. Imposição: A ação de impor.  

Quando o indivíduo impõe uma posição, ele busca apenas uma resposta que aceite. 

Contradições: Inconsistências entre declarações atuais e anteriores, inconsistências entre palavras 

e atos, desacordos. Postura unilateral: Caracteriza-se pela atuação unilateral, apresentando apenas 

um ponto de vista sobre qualquer assunto da agenda. Agressividade: A tendência a desencadear 

comportamentos hostis, destrutivos, ancorados e nutridos pelo acúmulo de experiências 

frustrantes. Defensivo: é alguém que está sempre na defensiva, defendendo-se antes mesmo de 

ser atacado. Emissor/Receptor: São os dois extremos do processo de comunicação. 

 

ATINGINDO UMA  COMUNICAÇÃO EFICAZ 

 

A obtenção do consentimento é o objetivo final da comunicação organizacional. Gera 

aceitação ao expressar comunicação emocional e deve ser o objetivo de uma empresa que lida 

com profissionais de comunicação. Isso pode ser inferido a partir dos resultados obtidos até agora 

por meio de pesquisas empíricas.  

No entanto, quando o sistema normativo burocrático se torna um obstáculo à participação 

e participação dos funcionários, como conduzir a comunicação tão profundamente no sujeito 

social da organização. Com que frequência os relacionamentos no local de trabalho são 

ameaçados porque as pessoas não parecem estar realmente ouvindo o que os outros têm a dizer? 

E com que frequência as pessoas tomam decisões com base no que pensam que ouvem versus o 
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que realmente dizem? Saber ouvir pode ser uma das habilidades de comunicação mais 

desafiadoras – e mais frequentemente negligenciadas.  

Como comunicador, sua eficácia pode ser prejudicada ou aprimorada, para o bem ou para 

o mal, pela maneira como você ouve os outros falarem. Saber ouvir facilita a boa comunicação 

entre as pessoas e saber ouvir corretamente entende e articula as intenções da outra parte e 

fornece o feedback esperado sem distorção e tem um propósito claro, pois a comunicação 

empresarial tem consistência profissional, plena expressão, compatibilidade e bidirecionalidade 

de pensamento e ação . É importante ouvir com atenção e responder com empatia e ficar atento a 

conflitos e mal-entendidos para resolvê-los imediatamente, porque as pessoas apreciam a 

comunicação direta e, portanto, estão dispostas a fornecer feedback contínuo.  

Existem algumas dicas que podem nos ajudar a nos comunicar com clareza: 1. Use 

comentários. Uma maneira de garantir que sua mensagem seja compreendida é pedir a outras 

pessoas que deem feedback. Por exemplo: P: Você entende o que acabei de dizer e o que quis 

dizer? Você concorda comigo? Quer adicionar algo? 2. Use vários canais. Use vários métodos 

simultâneos para transmitir sua mensagem, como combinar estilo comportamental e habilidades 

de padrão verbal. Como você não pode ter certeza de que sua mensagem está sendo enviada por 

um canal que se enquadra na zona de conforto de outra pessoa, é melhor comunicá-la 

verbalmente ou por memorando. Ou forneça o histórico completo na forma de um relatório, ao 

qual eles se referirão como pano de fundo para a análise ou tomada de decisão da equipe de 

visão. Essas zonas de conforto apropriadas ou caminhos que podem transmitir sua mensagem. 3. 

Sensível ao receptor. Tente estar atento ao comportamento do destinatário. Ele olha para você 

quando você fala? Há algo diferente na maneira como ele se comunica hoje? Não era óbvio 

ontem? 4. Observar os padrões de comunicação das pessoas pode ajudá-lo a determinar se elas 

são receptivas à sua mensagem e se você precisa abordá-las de maneira diferente se elas não 

parecerem "encaixar". 5. Quando você perceber que alguém não está ouvindo, sua melhor aposta 

é conscientizá-lo (“Você parece preocupado”) e agendar a conversa para outro dia (“Qual é a 

melhor hora para falar de novo” ”). 6. Preste atenção ao simbolismo. Isso às vezes é chamado de 

consciência multicultural. Existem alguns hábitos de comunicação que, de uma cultura para 

outra, podem criar uma enorme confusão. O simbolismo desempenha um papel em nossas 

atitudes e na escolha das palavras que usamos. Como os idiomas costumam ter várias definições 
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para cada palavra (às vezes cada termo em inglês tem até 25 significados diferentes), você pode 

estar pensando em um significado (por exemplo, de gírias) e enviando a mensagem que a pessoa 

que o usa está recebendo, para esses palavra, outra definição (por exemplo, uma definição literal). 

7. Use uma linguagem simples. O jargão é uma das maiores barreiras à nossa comunicação do 

dia-a-dia. A gente sabe usar, mas pouca gente sabe porque a maioria se sente constrangida 

quando questionada sobre a definição, se sente discriminada.  

Para superar essa tendência e facilitar a comunicação, tente usar uma linguagem comum 

básica que a maioria das pessoas possa entender. Por exemplo. Em vez de dizer: "Esta pessoa é 

propensa a uma série de anomalias psicóticas", diga: "Ele é louco! 8. Use a repetição. Embora as 

repetições possam ser tediosas, usá-las pode tornar as informações mais fáceis de entender. Como 

tendemos a evitar admitir que não estamos ouvindo, é melhor continuar repetindo até que a outra 

parte reconheça a mensagem. 9. Todos os dias, você encontra muitas situações típicas que exigem 

comunicação: perguntas, feedback positivo, comunicação crítica com chefes, colegas e 

subordinados.  

Para que a outra pessoa entenda o que você está dizendo, mas não critique, e se concentre 

em resolver o problema ao invés de defender, você deve basicamente: descrever suas 

expectativas (ou seja, o que deve acontecer, ou comportamento esperado); descrever o que você 

situação observada e como ela difere do que você esperava; pergunte por que esse é o caso. 10. O 

feedback dentro e fora da empresa é importante porque, em todos os momentos, as pessoas estão 

se comunicando de forma clara, direta (expressa), específica (com detalhes suficientes para que a 

outra pessoa saiba do que está falando) e não punitiva (evite a raiva ) ou sarcasmo ao falar com a 

outra pessoa, ou ela pode parar de ouvir). Cada um ouve e fornece feedback para que o outro 

possa ter certeza de que sua informação foi recebida como pretendia. 
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CONCLUSÃO 

 

Comunicar-se de forma eficaz nos dá ótimos resultados, mas isso depende de uma série de 

fatores que nem sempre valorizamos ou mesmo percebemos que nos faltam. São os chamados 

distúrbios de comunicação. Para quebrar efetivamente essas barreiras no cenário moderno, os 

dois autores citam continuamente o uso de feedback na comunicação.  

Pudemos ver porque o feedback e a reciprocidade de informações nos permitiram alcançar 

melhores resultados em nossa comunicação. Por que você não chegou ao final do processo de 

comunicação, somente nos resultados você pode verificar que algo não foi interpretado 

corretamente, ou que passou onde deveria.  

Em vez disso, o próprio processo que você gerencia por meio de feedback e reciprocidade 

no processo pode monitorar e corrigir desvios causados por barreiras de comunicação que 

existem entre pessoas e departamentos. Ser capaz de ouvir de forma eficaz é fundamental para a 

nossa capacidade de comunicar com os outros e, como ouvir é uma habilidade que adquirimos 

informalmente, quem ouve também se comunica. 
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