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A comunicação organizacional
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Na aula de hoje abordaremos a importância da comunicação
organizacional para a realização dos objetivos da empresa e qual o
papel do secretário atual neste processo.
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• No mundo globalizado com o fluxo de informações cada vez maior, a
comunicação organizacional é de suma importância para o
cumprimento das metas e objetivos.

• Mesmo com o avanço tecnológico, as empresas ainda dependem do
relacionamento interpessoal para implantar, reestruturar processos,
vender seus produtos, serviços e alcançar novos mercados. A tecnologia
não faz isso por si só, ela depende da comunicação entre pessoas e a
organização.
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• “o padrão de eficácia de uma empresa pode ser fortemente
impactado pelo modo como o processo de comunicação
organizacional é administrado, pois ele é fundamental para que
se alcancem as metas e objetivos” (NETO, 2003)
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• No entanto, Torquato (1992) defende que a função básica da
comunicação na empresa é promover consentimento e aceitação.
Mas para que isso ocorra é necessária uma estrutura bem definida e
coordenação centralizada. Essa coordenação seria responsável, pelas
pesquisas, pelas táticas, estratégias, normas, canais, fluxos e planos
de comunicação. O secretário neste caso deve desempenhar o papel
de apoiador e suporte para que esta coordenação cumpra com seu
objetivo.
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• Bahia (1995) diz que comunicação interna deriva da necessidade
de transmitir aos colaboradores, com frequência e clareza, o
pensamento e ação da empresa, destacando-se as posições que
assumem seus dirigentes e a consciência da função social que
precisam ter.
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• Emissor: Emite mensagens que podem ser verbais, escritas,
gestuais aos funcionários, clientes e fornecedores.

• Receptor: Objeto do emissor, ou seja, quem recebe a mensagem
verbal, gestual, escrita.
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• Codificação: São os símbolos utilizados para emitir a mensagem que
pode ser através de e-mail, telefone, gestos, sons, papel.

• Decodificação: É como a mensagem é recebida pelo receptor, através
dos símbolos utilizados.

• Meio: É o canal utilizado que pode ser papel, telefone, meio
eletrônico.
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• Ruído: São todas as interferências que a mensagem pode sofrer,
através de barulho no ambiente, falar baixo, usar palavras muito
técnicas desconhecidas do receptor, impaciência para ouvir ou ler,
letra ilegível, texto confuso.

• Feedback: Palavra em inglês que significa retroalimentação ou
retorno, é quando o emissor recebe o retorno da sua mensagem,
significando que o objetivo foi atingido
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• A comunicação é um processo relacional – emissor/receptor– isto é, as
relações sociais que se processam entre ambos, os envolvem, como seus
efeitos recíprocos à medida que se comunicam. (HALL,1984). Para Riel
(1995) a comunicação organizacional engloba relações públicas,
estratégias organizacionais, marketing corporativo, propaganda
corporativa, comunicação interna e externa, enfim um grupo
heterogêneo de atividades de comunicação, voltadas fundamentalmente
para o público ou segmentos com os quais a organização se relaciona e
depende.
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A maneira como uma organização se comunica com clientes, funcionários,
fornecedores é a mesma que ela se coloca na comunidade e sociedade em que atua,
e é assim que a organização é vista pela comunidade. Muitas empresas que não são
bem vistas pela comunidade reorganizam a sua comunicação para que tenham um
posicionamento favorável perante a opinião pública. Algumas empresas começam a
elaborar projetos de responsabilidade social, se preocupando com a comunidade ao
seu redor, implantando incentivos para atividades esportivas, educacionais e
culturais, produção de oficinas e muitas delas até alteram componentes e insumos
em seus produtos para ficarem mais socialmente responsáveis.
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solicitar; informar-se ou informar; reivindicar; reclamar e queixar-se;
sugerir; pagar; receber; comprar; vender; permutar; acordar; visitar;
convidar; doar;

o que deve fazer; o que pode fazer; o local onde fazer; o local onde se
informar; como satisfazer; as razões que justificam as exigências; as
taxas e os preços cobrados; as razões dessas taxas e preços.
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Este desencontro ocorre tanto nas empresas privadas, quanto nas
instituições públicas, onde o usuário ou cliente necessita de
informações sobre serviços e produtos ou têm dúvidas de como
utilizá-los ou de como adquirí-los. As instituições e organizações
precisam desenvolver uma comunicação eficaz entre setores para
rapidamente atender às necessidades do cliente e usuário
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O consumidor brasileiro está passando a valorizar a empresa pelos seus
investimentos sociais e está começando a privilegiar nas suas compras, as
empresas que adotam uma postura de responsabilidade social maior e
volumes de investimentos sociais significativos, gerando mais vendas e
lucros para essas empresas.

Portanto, uma empresa com boa imagem e uma boa comunicação
organizacional perante a sociedade e com marca reforçada, torna-se mais
conhecida, e ao tornar-se mais conhecida, pode vender mais, aumentando
assim seu valor patrimonial e sua competitividade no mercado.
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O técnico em secretariado que atua diretamente no apoio
organizacional precisa criar e controlar uma série de itens que
interferem na comunicação e contribuem para o seu sucesso.
Apresentamos agora alguns desses itens:
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• Criar modelo de formulário para recados ao atendimento 
telefônico.

• Implantar manual de atendimento telefônico.

• Implantar formulário de controle para viagens.

• Implantar modelo de ata formulário para reuniões de setores.

• Implantar modelo de pauta e convocação de reuniões.
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• Colaborar com a implantação de cartões de visitas.

• Colaborar com a implantação de identificação de setores na empresa.

• Colaborar com a implantação de um manual para correspondência da 
empresa.

• Colaborar e sugerir a implantação de uniforme para o pessoal de 
atendimento. 
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Desta forma, o secretário cuidará para que a comunicação organizacional
atinja o objetivo de receber o retorno dos clientes e fornecedores.

Estudamos sobre os elementos envolvidos na comunicação e os 
conceitos de alguns autores sobre o tema. Analisamos o impacto que a 
comunicação organizacional pode ter sobre o cliente e fornecedores; e 
como o técnico em secretariado pode contribuir para a melhora dessa 
comunicação organizacional implantando alguns controles e manuais. 
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