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Comunicação 

 

A natureza deu ao homem uma língua, mas dois 
ouvidos, para que possamos ouvir dos outros, duas 

vezes mais do que falamos.  
EPÍTETO 

 
ISTO É COMUNICAÇÃO 

 
Num determinado país, regido pelo regime socialista, havia um eletivo favorecendo a natalidade. Necessitando de mão-de-obra criaram 
uma lei que obrigava os casais a terem filhos. Previram também uma tolerância de 5 anos. Ele considera num fato de que para casais 
que completassem 5 anos de casamento sem ter pelo menos um filho, o Governo destacaria um agente para auxiliar o casal.  
 
Assim tivemos o seguinte fato, onde o marido e a mulher dialogavam: 
 
Mulher: Querido, hoje completamos o 5º aniversário de casamento. 
Marido: É, e infelizmente não tivemos um herdeiro. 
Mulher: Será que eles vão enviar o tal agente? 
Marido: Eu não sei. 
Mulher: E se ele vier? 
Marido: Bem, não posso fazer nada. 
Mulher: Eu menos ainda. 
Marido: Vou sair pois já estou atrasado para o trabalho. 
Mulher: Tá OK. 
 
Logo após a saída do marido, batem à porta. A mulher abre a porta e encontra um homem a sua frente. Era um fotógrafo que se 
enganara de endereço. 
 
F: Bom dia. Eu sou... 
M: Ah, já sei... pode entrar. 
F: Seu marido está em casa? 
M: Não, ele foi trabalhar. 
F: Presumo que ele esteja a par... 
M: sim, ele está a par e também concorda. 
F: Então, ótimo vamos começar. 
M: Mas... já assim tão rápido? 
F: Precisa ser breve, pois ainda tenho 16 casas para visitar. 
M: Puxa, o Senhor agüenta. 
F: Agüento sim, pois gosto muito do meu trabalho, ele me dá muito prazer. 
M: Então vamos começar. 
F: Permita-me sugerir: uma no quarto, duas no tapete, duas no sofá, uma no corredor, duas na cozinha e a última no banheiro. 
M: Nossa... não é muito? 
F: Na primeira tentativa, a gente acerta bem na mosca... 
M: O Senhor já visitou alguma casa neste bairro? 
F: Não, mas tenho comigo algumas amostras dos meus últimos trabalhos (mostrando fotos de crianças): são belos não? 
M: Como são belos esses bebês, o Senhor os fez? 
F: Sim. Este aqui (mostrando outra foto), foi conseguida na porta do supermercado. 
M: Nossa. Não lhe parece um tanto público? 
F: Sim, mas a mãe era artista de cinema e queria publicidade. 
M: Que horror... 
F: foi um dos serviços mais duros que já fiz. 
M: Eu imagino... 
F: Esta foi num parque de diversões em pleno inverno. 
M: Credo. Como o Senhor conseguiu? 
F: Não foi fácil. Como se não bastasse a neve caindo, tinha uma multidão em cima de nós. Quase não consigo acabar. 
M: Ainda bem que sou discreta e não quero que ninguém nos veja. 
F: Ótimo, eu também prefiro assim, agora se me der licença vou armar o tripé. 
M: Tripé? Para quê? 
F: Bem madame, é necessário. O meu aparelho além de pesado, depois de pronto para funcionar, mede quase um metro... 
 
“A MULHER DESMAIOU...” 



2 

 
1. O QUE É COMUNICAÇÃO? 

 

Comunicação é o processo de transferir significado sob a forma de idéias ou informação de uma 

pessoa para outra. Um verdadeiro intercâmbio de significados entre as pessoas abrange mais do que as 

palavras usadas em suas conversações. Envolve expressões faciais, inflexões vocais e todos os gestos não 

intencionais e involuntários que sugerem o verdadeiro significado. Um intercâmbio efetivo solicita mais do 

que apenas a transmissão de dados. Exige que as pessoas que enviam as mensagens e aquelas que as 

recebem confiem em certas habilidades (ler, escrever, falar, escutar etc) para que o intercâmbio de 

significado tenha sucesso. 

Dessa forma, a comunicação é a cadeia de entendimento que liga os membros de várias unidades 

de uma organização em diferentes níveis e áreas. Este conceito tem os seguintes elementos: (1) um ato de 

fazer-se entender, (2) um meio de passar informação entre as pessoas e (3) um sistema de comunicação 

entre os indivíduos. Esta visão tradicional de comunicação, com tudo, como algo que ocorre entre dois ou 

mais indivíduos, está sendo modificada pela revolução tecnológica a fim de incluir comunicação entre as 

pessoas, entre pessoas e máquinas, e até entre máquinas e outras máquinas. 

 

2. COMO A COMUNICAÇÃO FLUI EM UMA ORGANIZAÇÃO? 

 

Pode-se entender melhor a comunicação organizacional se examinar as direções básicas em que 

esta se movimenta, conforme a Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Os fluxos de comunicação formal em uma organização hipotética 
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3. UM MODELO DE COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL 

 

O modelo a seguir (Figura 3.1) ilustra os elementos mais importantes envolvidos na comunicação 

entre os membros da organização: fonte, codificação, transmissão, recepção, decodificação e 

retroinformação (feedback). 

 

 

Figura 3.1 O processo de intercomunicação interpessoal 

 

Questões: 

 

i. O que é que você espera que o professor traga à classe na aula seguinte, quando você foi submetido a um 

teste ou exame? A maioria dos estudantes (a menos que julguem que tenham ido mal) quer receber 
informação rápida sobre o resultado de seu teste. Qual é o seu interesse seguinte após ter recebido seu 

resultado? É “o que foi que não acertou”? Esse tipo de informação é uma forma de retroinformação de 
comunicação. De que modo isto se compara com a necessidade de retroinformação dos empregados quanto 

ao desempenho de seu trabalho? 

 
ii. Lincoln pensou que tinha falhado em seu discurso em Gettysburg pelo silêncio que cumprimentou suas 

palavras imortais. Por não ter havido retroinformação imediata, ele não teve idéia do impacto histórico de 
seu breve discurso. O silêncio foi uma retroinformação? 
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4. O PAPEL DA COMUNICAÇÃO INFORMAL 

 

Até o momento, o fluxo de informação apresentado foi o da chamada comunicação “formal”, ou 

seja, os canais transportadores das mensagens foram designados pelos administradores da organização para 

levar mensagens relacionadas ao trabalho. Porém, a comunicação informal também é parte importante do 

fluxo de comunicação na organização.  

O tipo mais conhecido de comunicação informal é o chamado boato. A comunicação por boato ou 

rumor é, normalmente, distorcida, misturada e difícil de ser seguida. No entanto, não há como negar que é 

rápida, seletiva e eficaz. 

Os bons gestores sabem que os rumores são inevitáveis e, portanto, há de se saber de que forma 

trabalhar com eles. É possível lançar um rumor como um “balão de ensaio”. Isto é, se solta uma notícia em 

um dado momento, com o objetivo de se verificar a receptividade dos subordinados. Baseado no retorno 

obtido, a informação pode ser confirmada ou negada para ser repensada posteriormente. 

 

5. O PAPEL DA COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL 

 

Ruth estava sendo entrevistada para um emprego em uma firma de relações públicas. Entrando no escritório do gerente pela primeira 
vez, sentou-se defronte de uma mesa de nogueira, com cerca de dois metros de comprimento, sobre a qual estava um bule de prata e 
uma placa pesada gravada com o nome do gerente e seu título formal. O gerente estava sentado em uma cadeira de couro muito 
estofada, trinta centímetros acima da dela. A sala era de mobília cara, importada, carpetes grossos, bonitas cortinas e outras coisas 
elegantes. As paredes estavam cobertas de citações, diplomas e prêmios. O gerente disse, “Espero que você fique com a gente. Aqui 
somos uma grande família feliz”. 

 

Questão: 

 

iii. Que mensagens não verbais estavam sendo transmitidas para Rute durante a entrevista com o gerente? 

Foram “negativas” ou “positivas”? Foram coerentes com a comunicação verbal do gerente? O que poderia 

ser feito para sobrepujar as diferenças – a fim de tornar a comunicação mais efetiva? 
 

ATENÇÃO: O papel da comunicação não verbal pode cancelar a comunicação verbal. 

 

Existem diversas formas de mensagens não verbais. As mais importantes são (1) linguagem por sinais, (2) 

linguagem por ação e (3) linguagem por objeto. 

 

 Linguagem por sinais: Literalmente substituem as palavras. 

 Linguagem por ação: Movimentos do corpo ou ações que não tencionam especificamente substituir as 

palavras, mas, não obstante transmitem significado. 

 Linguagem por objeto: Itens físicos, como roupas, móveis, propriedades físicas, ou outras coisas que 

transmitam mensagens. 
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6. BARREIRAS DA COMUNICAÇÃO 

 

Os obstáculos à comunicação efetiva dentro de uma empresa podem ser divididos em dois blocos: 

barreiras organizacionais e barreiras interpessoais. As organizacionais são causadas pela própria natureza da 

organização e as interpessoais por problemas das imperfeições humanas e da linguagem. 

É possível destacar três barreiras do tipo organizacionais (1) níveis hierárquicos, (2) autoridade 

gerencial, (3) especialização e; cinco interpessoais: (1) percepção seletiva, (2) status do comunicador, (3) 

atitude defensiva, (4) má escuta e (5) uso impreciso da linguagem. 

 

7. A COMUNICAÇÃO ESCRITA 

 

Formas escritas 

 

Um bom texto depende, antes de qualquer coisa, de clareza de raciocínio e domínio do idioma. Não 

há criatividade que possa substituir esses dois requisitos. 

Deve ser um texto claro e direto. Deve desenvolver-se por meio de encadeamentos lógicos. Deve 

ser exato e conciso. Deve estar redigido em nível intermediário, ou seja, utilizar-se das formas mais simples 

admitidas pela norma culta da língua. 

Convém que os parágrafos e frases sejam curtos e que cada frase contenha uma só idéia. Verbos e 

substantivos fortalecem o texto, mas adjetivos e advérbios, sobretudo se usados com freqüência, tendem a 

piorá-lo. 

O ensino médio (de primeiro e segundo graus) enfoca a forma literária de escrever. Esta admite 

frases longas, complexas e retóricas, para passar imagens e sensações ao leitor. Ao contrário, a linguagem 

cientifica deve ser clara, objetiva, escrita em ordem direta e com frases curtas. Portanto, os indivíduos 

precisarão adequar sua redação quando se iniciam nas carreiras científicas e tecnológicas. 

 

Documentos na Engenharia 

 

Os documentos fazem parte do dia a dia de um Engenheiro. São importantes elos de comunicação 

entre o Engenheiro e: a empresa onde trabalham; os órgãos governamentais e não governamentais; a 

comunidade onde a empresa está inserida e; os demais setores da sociedade. 

Os principais tipos de documentos na engenharia são (1) requerimentos, (2) memorandos, (3) 

relatórios e (4) laudos. 

 
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
 
LACAZ-RUIZ, R. Notas e Reflexões sobre Redação científica. Disponível em: http://www.hottopos.com.br/vidlib2/Notas.htm 
Acesso em: 15 de mar de 2008.  
PERRY, W. Os Segredos da Comunicação Interpessoal. Ed. Bertrand do Brasil. São Paulo, 2007. 
TAVARES, R. S. de A. Importância da comunicação interna para o desenvolvimento do comprometimento organizacional: 
um estudo de caso em empresa brasileira. Dissertação – Faculdade de Economia e Administração USP. 194p. São Paulo, 2005. 
VIERIA, R. F. Comunicação Organizacional. Ed. Mauad. 2004. 

 

http://www.hottopos.com.br/vidlib2/Notas.htm

