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RESUMO

O objetivo geral deste trabalho é compreender a dimensão humana da comunicação
organizacional e sua relevância como espaço de diálogo e construção de significados
em uma organização hospitalar. O referencial teórico, construído a partir de pesquisa
bibliográfica, reflete sobre comunicação organizacional, o indivíduo e as relações de
trabalho, endomarketing, relacionamento entre organização e públicos e,
principalmente, sobre a humanização na comunicação. Estão presentes no estudo as
particularidades da comunicação organizacional em um hospital, a fim de embasar a
pesquisa empírica realizada. O corpus de pesquisa foi coletado através de observação
direta e participante, além de documentos disponibilizados pelo hospital de Porto
Alegre, onde se desenvolveu a análise desta pesquisa. Sendo assim, foi realizado um
estudo de caso, que permitiu relacionar as perspectivas teóricas com três campanhas
realizadas ou iniciadas entre dezembro de 2015 e maio de 2016, pela organização
hospitalar para os funcionários da instituição. O recorte empírico analisado evidencia
a humanização na comunicação organizacional, com base em criação de vínculos e
na manutenção de um bom relacionamento entre funcionário e organização.
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1 INTRODUÇÃO
A comunicação faz parte da natureza. Nós, os homo sapiens, compartilhamos
nossas ideias pelos gestos, pela fala e pela escrita. Somos movidos por signos e
significados, de acordo com o ambiente onde nascemos e vivemos; pelas nossas
emoções e anseios; e pelo nosso imaginário, o qual nos permite viver a realidade que
é composta por experiências que surgiram do “imaginável”.
Além disto, somos movidos pelo outro. A alteridade, que é a capacidade do
homem de se colocar no lugar do próximo, e de formar sua identidade a partir do outro,
nos acompanha desde o nascimento. Vivemos em grupos, nos unimos a favor ou
contra algo, construímos significados e temos uma diversidade de opiniões. A opinião,
inclusive, existe porque a comunicação não é compreendida da mesma forma por
todos nós, ela depende do contexto que o indivíduo está inserido, de sua
subjetividade.
Diante dessa complexidade, a principal motivação deste estudo é analisarmos
a dimensão humana da comunicação nas organizações, que são ambientes vivos,
que vão além de marcas, consumo e local de trabalho para o homem. E para essa
pesquisa leva-se em consideração um hospital de Porto Alegre, local de trabalho da
autora, que é uma organização ainda mais complexa por envolver seres humanos e,
principalmente, a vida humana.
Cabe, então, ao endomarketing a missão de engajar os funcionários. Mais do
que comunicados e ações nas datas comemorativas, o marketing interno precisa ser
estratégico e promover mudanças positivas na organização, manter um bom clima
organizacional, conhecer os funcionários para estimular a motivação no trabalho. Em
uma organização hospitalar a motivação é essencial, já que os clientes/pacientes
buscam conforto ao chegar no local, em cada funcionário, da recepção ao leito.
A partir desse cenário, este presente estudo tem como problema de pesquisa
a seguinte pergunta: de que forma a comunicação interna pode contribuir para a
humanização nas organizações, especialmente em um hospital? Por isso, o objetivo
geral do trabalho é compreender a dimensão humana da comunicação organizacional
e sua relevância como espaço de diálogo e construção de significados em uma
organização da área de saúde.
Para conseguirmos responder ao problema de pesquisa e atingir o objetivo
geral do estudo, foram estabelecidos quatro objetivos específicos: a) apresentar

10

aspectos teóricos sobre comunicação organizacional; b) estudar o indivíduo na
organização e seu valor às organizações; c) analisar a dimensão humana da
comunicação organizacional e; d) relacionar campanhas de um hospital com a
humanização na comunicação organizacional.
A partir da definição dos objetivos específicos, os procedimentos metodológicos
utilizados foram a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso – esse último com base
em documentos disponibilizados pelo hospital, o qual teve seu nome preservado, e
em observação direta e participante. As metodologias foram aplicadas de acordo com
Stumpf (2014) e Yin (2001), respectivamente.
A escolha do tema do presente trabalho foi feita a partir de um levantamento
bibliográfico inicial, que constatou poucos trabalhos acadêmicos que relacionam as
organizações hospitalares com a comunicação organizacional, do ponto de vista da
Comunicação Social. Outra razão é que esta pesquisa pode ajudar a aprimorar os
estudos sobre humanização e comunicação organizacional.
Então, com base nos objetivos deste presente estudo, o referencial teórico está
divido em dois capítulos. O segundo capítulo introduz aspectos teóricos sobre
comunicação organizacional. Para abordar a relação entre organização e
comunicação, os autores utilizados foram Vera França (2011), Marchiori (2008),
Baldissera (2010), Casali e Taylor (2010), Nassar (2009), Duarte e Monteiro (2009) e
Kunsch (2009).
Foram apresentadas também as ideias dos autores Grunig (2011) e Fábio
França (2011) sobre as formas de relacionamento entre organização e públicos, com
o objetivo de sustentar o subcapítulo seguinte, que aborda o indivíduo na organização,
visto que é um dos objetivos específicos desta pesquisa. Assim, são utilizadas as
perspectivas teóricas dos autores Chanlat (1996) e Mumby (2010); e Daniel Costa
(2014a; 2014b) para abordar o endomarketing e a relação entre funcionário e
organização.
O terceiro capítulo é essencial para esse estudo, por trazer, de fato, o
referencial teórico sobre a dimensão humana da comunicação organizacional e a
comunicação como fator de humanização nas relações de trabalho. Para isso,
recorremos aos autores Kunsch (2010), Marchiori (2010), Curvello (2010), Branco e
Vergara (2001), Oliveira e Paula (2008), Wellington Costa (2004) e Daniel Costa
(2014a; 2014b). A fim de dar suporte à pesquisa empírica, em um hospital, foram
utilizadas as ideias de Nassar (2006; 2009), Michel (2008) e Senhoras (2007).
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Portanto, o quarto capítulo é a análise do corpus desta pesquisa através do
método de estudo de caso, conforme Yin (2001). O corpus é constituído por três
campanhas para o público interno da organização, realizadas ou iniciadas entre
dezembro de 2015 e maio de 2016. Elas foram relacionadas com o referencial teórico
desenvolvido no estudo, a fim de responder ao problema de pesquisa e satisfazer os
objetivos do trabalho.
Por fim, o quinto capítulo apresenta as considerações finais da monografia, no
qual a autora reflete sobre as perspectivas que a pesquisa aponta, além das
dificuldades, surpresas e aprendizados. Pretende-se assim, contribuir para os estudos
da Comunicação Social e das Relações Públicas, e resgatar a importância da
humanização nas relações de trabalho e interpessoais, especialmente nos dias atuais.
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2 A COMUNICAÇÃO E AS ORGANIZAÇÕES
Para entender a dimensão humana na comunicação organizacional, é
necessário analisarmos alguns aspectos teóricos sobre a comunicação e as
organizações. A partir dessa discussão, partimos para a relação dos funcionários de
uma empresa com a comunicação organizacional, ou seja, o indivíduo na
organização.

2.1 ORGANIZAÇÃO NA COMUNICAÇÃO
A palavra comunicação começou a ser mais utilizada, inclusive com exaustão,
a partir da segunda metade do século XX. Anteriormente era mais comum utilizar a
referência à linguagem, à retórica, e aos meios de comunicação de massa, como o
jornal. A comunicação enquanto um processo social básico de produção e distribuição
de sentido, através da materialização de formas simbólicas, sempre fez parte da
natureza humana, e não foi inventada pela televisão ou pela internet, por exemplo. A
modernidade não descobriu a comunicação, mas a problematizou e tornou mais
complexo seu desenvolvimento (FRANÇA, V. V., 2011).
Parte da exaustão do uso da palavra comunicação está relacionada com as
organizações. Marchiori (2008) e Baldissera (2010) compartilham a ideia de que toda
organização é um sistema vivo, compreendida como resultado dinâmico de relações
humanas que constroem significações por meio da comunicação. É “pela” e “na”
comunicação que as organizações encontram sua possibilidade de existir e se
transformarem (BALDISSERA, 2010). O autor afirma que as organizações são
“complexus1 de diálogos e significações que são permanentemente (re)tecidas pelos
diferentes sujeitos – seus imaginários e suas subjetividades”, tensionadas pelo
entorno sociocultural, perturbando-o e sendo perturbadas por ele (BALDISSERA,
2010, p. 61).
Seguindo por essa linha de raciocínio, Casali e Taylor (2010) citam o
entendimento da “Escola de Montreal”, em que, a partir dos anos 90, os acadêmicos
do departamento de Comunicação da Universidade de Montreal argumentaram que

1

O autor utiliza o termo complexus, que de acordo com Morin (2001, p. 20 apud BALDISSERA, 2010,
p. 61) significa “o que é tecido em conjunto”.
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comunicação organizacional é organização na comunicação, e não o inverso, isto é,
comunicação na organização, tratando então a organização não como um objeto –
como um prédio em que as pessoas entram e saem – mas como ações e palavras
das pessoas que a constitui, e da tecnologia que esses indivíduos utilizam.
Organizações ocupam prédios e instalações físicas, mas não são essas
edificações. [...] A organização não é uma pessoa. Uma organização também
não é uma tecnologia. Uma organização pode agir como uma máquina, mas
não é uma máquina. Nem um organismo, ou um cérebro. [...] Uma
organização é uma configuração de pessoas, tecnologias, edifícios e objetos
que se mantêm unidos pela mais frágil das amarras: a comunicação (CASALI;
TAYLOR, 2010, p.73).

Os autores refletem que por esse motivo as organizações operam além do
tempo real, tanto no passado quanto no futuro, que elas não possuem um locus único,
diferente dos indivíduos que nunca estão em dois lugares ao mesmo tempo, por
definição. “Quando um pesquisador observa uma manifestação organizacional em
determinado tempo e lugar, [...] ele não consegue observar todas as demais
manifestações que ocorrem naquele mesmo instante” (CASALI; TAYLOR, 2010, p.
74).
Cabe aqui destacar brevemente algumas características comuns a todas as
organizações, conforme Nassar (2009): o relacionamento entre pessoas, ressaltando
que o homem faz das organizações um dos sistemas mais complexos; a divisão do
trabalho, com a missão de integrar política, planejamento e ações; a história e a
memória; o desafio das mudanças; a identidade e a busca por resultados.
Segundo o autor, as organizações têm como objetivo “atender, por meio da
produção de bens e da prestação de serviços, as mais diversas necessidades
humanas”. Elas são “sistemas sociais e históricos, constituídos por recursos materiais
[...] e pessoas – que se comunicam e se relacionam entre si – [...] agrupados em
função de cumprir ideários comuns e formais” (NASSAR, 2009, p. 62).
Na busca de construir significações por meio da comunicação, as organizações
precisam se preocupar com o monitoramento das informações com seus diferentes
grupos de interesse e ir além do repasse de mensagens, percebendo a comunicação
como possibilidade de (re)construção de sentidos. Não basta apenas a produção de
veículos de comunicação em uma organização, por exemplo, mas promover a
interação dialógica e a comunicação para além da racionalidade técnica
(MARCHIORI, 2008). De acordo com a autora, “é preciso [...] construir fatos no interior
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de uma organização, e não apenas pautar suas ações na comunicação de fatos que
já ocorreram” (MARCHIORI, 2008, p.30).
As organizações não apresentam somente o impacto econômico na sociedade,
mas social, tecnológico, político e ideológico (MAY; MUMBY, 2005 apud MARCHIORI,
2008). Elas não apenas comunicam uma realidade, mas a constroem. Por esse
motivo, cada vez mais, há necessidade de que os processos interativos sejam
estimulados e os profissionais da área passem a explorar suas potencialidades de
forma mais abrangente. Vivemos em um mundo da comunicação, a qual precisa ser
holística para olhar o passado, a situação atual e observar o futuro (MARCHIORI,
2008).
Promover a interação dialógica e pensar a comunicação nas organizações além
do repasse de informações não é tarefa fácil, pois são muitos os desafios e as
possibilidades da comunicação. Para Duarte e Monteiro (2009, p. 334), nem sempre
a comunicação circula adequadamente, porque muitas pessoas “utilizam a informação
como instrumento de poder”. Os autores relatam alguns motivos pelos quais nem
sempre a comunicação flui com facilidade: há barreiras, falta de interesse real em
ouvir, as mensagens não são adaptadas aos públicos2, ou falta de valorização e
investimento por parte dos gestores de uma organização.
Duarte e Monteiro (2009) apontam ainda que a comunicação não é apenas a
circulação ou troca de informações, e sim o relacionamento com os públicos. “Assim,
tanto quanto conhecer os produtos informativos, é relevante conhecer os processos
interacionais [...], e trabalhar com motivação, influência e credibilidade” (DUARTE;
MONTEIRO, 2009, p. 339). Para compreendermos mais sobre o relacionamento com
os públicos, podemos recorrer aos autores Grunig (2011) e Fábio França (2011).
As organizações, de acordo com Grunig (2011), mantêm relacionamento com
os funcionários, a comunidade, os governos, os consumidores, os patrocinadores,
entre tantos outros. Cada público tem o seu objetivo perante a uma organização, e
por isso eles podem pressioná-la em prol de suas aspirações. As organizações
escolhem, em sua maioria, seus próprios objetivos e missão, mas não conseguem
atingi-los sozinhas, pois os públicos influenciarão suas decisões. Grunig (2011, p. 33)

2

Ao falarmos de públicos neste trabalho, estamos considerando o posicionamento de Fábio França
(2011, p. 278), para quem o público refere-se ao relacionamento com pessoas pertencentes a
diferentes grupos econômicos e sociais, cujos interesses às vezes coincidem com a organização, e
outras vezes, entram em conflito.
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complementa que “a vida, tanto para as pessoas quanto para as organizações,
consiste em um constante processo de negociação e de colaboração. E a
comunicação é umas das formas mais eficazes de negociação e colaboração”.
O autor apresenta, assim, quatro indicadores da qualidade de relacionamentos
entre a organização e seus públicos:
1) Reciprocidade de controle: é o grau em que organizações e públicos estão
satisfeitos, ou não, com sua capacidade de um influenciar o outro. A
satisfação com o grau de controle que possui no relacionamento.
2) Confiança: é a boa vontade de cada uma das partes em se abrir para o risco
de um relacionamento.
3) Satisfação: é a medida na qual cada uma das partes se sente favorável, ou
não, em relação à outra.
4) Compromisso: é a medida na qual cada uma das partes sente se o
relacionamento vale o dispêndio de energia para mantê-lo ou promovê-lo.
A partir desses indicadores, Fábio França (2011) aborda o relacionamento
corporativo, e o relaciona com identidade corporativa. Cabe destacar que, de acordo
com o autor, corporativo aqui refere-se à palavra latina corpus (corpo, reunião de
pessoas). Baseado em Antonoff (1985, apud FRANÇA, F., 2011, p. 260), afirma que
“a identidade corporativa é a soma de todos os métodos de apresentação que utiliza
uma empresa para apresentar-se a si mesma, aos empregados, clientes, acionistas,
e ao público”.
O relacionamento entre a organização e os públicos se sustenta, de acordo
com França, F. (2011), em interesses comuns de produtividade e lucratividade, assim,
os relacionamentos corporativos não acontecem de maneira isolada, já que a
organização procura interagir com todas as partes interessadas simultaneamente, de
forma contínua e consciente. Porém, a interação com cada público é diferenciada,
feita com maior ou menor intensidade, e a organização não pode se relacionar
somente com alguns públicos isolados.
A partir dessa perspectiva, voltamos a Duarte e Monteiro (2009), que
apresentam dois níveis estabelecidos em cada ato comunicativo: conteúdo da
mensagem e relação estabelecida entre os envolvidos no processo. Por esses
motivos, comunicação não é um objeto ou um produto, mas sim um processo
contínuo, dinâmico e mutável, presente em todos os momentos da vida.

16

Os autores mencionam a Escola de Palo Alto, da Califórnia, que é uma
referência para entender a ligação entre informação e interação:
atividade ou inatividade, palavras ou silêncio têm significado, transmitem
mensagem em dado contexto, influenciam, e, portanto, comunicam. Dessa
maneira, a comunicação não necessariamente acontece de forma
intencional, consciente ou bem-sucedida (DUARTE; MONTEIRO, 2009, p.
340).

Para esse processo contínuo, dinâmico e mutável fluir nas organizações, é
necessário um ambiente de transparência, confiança e estímulo à cooperação, o que
os autores chamam de consciência comunicativa. Duarte e Monteiro (2009), ao
falarem em cooperação, indicam uma atuação conjunta com um mesmo objetivo final,
que não se espera um local que busque a diminuição de conflitos, mas sim de na
“existência deles [os conflitos] ter consciência da importância de agir de forma
colaborativa para romper o isolamento individual e realizar algo em comum, com uma
finalidade bem definida e delimitada no tempo” (DUARTE; MONTEIRO, 2009, p. 341).
Os autores (2009, p. 345) definem cinco pilares da consciência comunicativa:
1) Informação compartilhada e integrada: disposição para trocar
informações, reconhecendo e respeitando as diferenças de atribuições,
interesses e capacidades, buscando articular uma rede de envolvidos,
integrando-os por meio de metas e ações convergentes.
2) Pertencimento: sentimento que constitui a identidade pessoal e coletiva
de estar ligado a uma organização, alimentando e orientando a
participação proativa, responsável e cooperativa.
3) Empoderamento: formação de pessoas e grupos de pessoas com
capacidade de refletir, compreender, decidir, avaliar e recriar o mundo
que as cerca, promovendo valores solidários, sendo críticas e
comprometidas com a transformação da realidade.
4) Autonomia: estímulo à liberdade de pensamento e de ação, com
responsabilidade, compromisso, autocrítica, reconhecimento da
interdependência social que permeia as atividades organizacionais,
capacidade de assumir riscos e fortalecimento de autoconfiança.
5) Governança: reconhecimento de que a responsabilidade quanto à
comunicação organizacional é tarefa de todos e deve ser compartilhada
entre todos os funcionários, independentemente do cargo ocupado,
função hierárquica, tempo de serviço, gênero, idade, nível ou tipo de
especialização.

Duarte e Monteiro (2009) descrevem ainda os espaços de comunicação na
organização como oportunidade para diálogo, com troca de experiências e
conhecimento. Os espaços podem ser para divulgar desde relatórios da ouvidoria até
eventos realizados pela organização naquele mês. Os autores defendem que o ideal
é que sejam feitos para todos os funcionários, a fim de que cada um aumente sua
habilidade comunicativa, “capacitando-o a falar o nome da empresa com mais
pertinência, uma vez que passa a dispor de informações qualificadas sobre como a
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sociedade percebe a organização e como seu trabalho influencia essa percepção”
(DUARTE; MONTEIRO, 2009, p. 350).
Para que esses espaços de comunicação sejam efetivos, as ações
comunicativas precisam ser resultantes de um processo de planejamento estratégico,
para agregarem valor às organizações, de acordo com Kunsch (2009). Assim, de
acordo com a autora, é necessária uma comunicação integrada (Figura 1) entre
comunicação institucional, comunicação mercadológica e comunicação interna. A
primeira “visa criar relações confiantes e construir reputação positiva com todo o
universo de públicos de uma organização”. A segunda tem como objetivo persuadir o
consumidor para adquirir um bem ou um serviço. E a comunicação interna engloba o
processo comunicativo interno, os fluxos e barreiras (KUNSCH, 2009, p.114).

Figura 1 – Comunicação Organizacional Integrada

Fonte: Kunsch (2009, p. 114)
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Kunsch

(2009)

enfatiza

a

necessidade

de

vermos

a

comunicação

organizacional muito além da transmissão de informações, como um fenômeno
inerente à natureza das organizações, sob fortes influências dos contextos
econômicos, sociais, políticos, culturais e tecnológicos. Por esses motivos, o mix da
comunicação proposto por Kunsch (2009) busca o alcance da eficácia, eficiência e da
efetividade organizacional, em benefício dos públicos e da sociedade como um todo,
visto que todas as ações comunicativas se misturam e se interconectam. A autora
também destaca que a comunicação integrada necessita estar alinhada com a
missão, a visão, os valores e os objetivos das organizações.
Com base nas perspectivas teóricas vistas até aqui, percebemos a importância
de uma comunicação organizacional integrada, a fim de construir e manter bons
relacionamentos com os públicos de uma organização. Os relacionamentos são
mantidos pelos interesses comuns entre eles, desde que estejam em um ambiente de
transparência, estímulo a cooperação e confiança.
Esse ambiente é mantido pela comunicação, que vai além da troca de
informações, pois é a possibilidade de construção e reconstrução de sentidos. Então,
assumindo a premissa de que os funcionários de uma organização são seu maior ativo
e agentes multiplicadores da informação corporativa (DUARTE; MONTEIRO, 2009),
vamos dirigir ainda mais nosso olhar para dentro, falar sobre as pessoas que
trabalham nas organizações, refletindo assim, sobre o indivíduo na organização.

2.2 O FUNCIONÁRIO-CIDADÃO
A década de 90 “foi responsável por mudanças significativas nas estruturas das
organizações e nas formas de relacionamento dos funcionários entre si e seus locais
de trabalho” (DUARTE; MONTEIRO, 2009, p. 354). O funcionário-cidadão é proposto
por esses autores para explicar que os trabalhadores têm, atualmente, mais
consciência de seus direitos e são mais motivados a deixarem de ser apenas
consumidores da informação para serem também produtores de informação.
Observa-se hoje uma comunicação em rede, em que todos nós, seja por
motivos profissionais ou pessoais, somos instigados a emitir nossa opinião sobre os
mais diversos assuntos. A disseminação do uso da internet e de novas tecnologias,
além da globalização da economia, alterou nossa comunicação interpessoal e nos
proporcionou acesso às diversas fontes de informação e, é devido essas mudanças
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que ocorreram, e estão ocorrendo, que cada vez mais temos um perfil de funcionários
que querem interagir e serem agentes ativos e participantes efetivos da organização
(DUARTE; MONTEIRO, 2009).
O sucesso de uma empresa está primeiramente em “sua instância interna, nas
habilidades de comunicação”, e “em um segundo momento, essas habilidades podem
ser projetadas externamente” (MARCHIORI, 2008, p. 227). A autora destaca que
chega a ser irônico pensar “que neste novo mundo, com tantas transformações, o
sucesso de um empreendimento continue centrado nas pessoas”. A tecnologia atual
não descarta o ser humano, e é ele o principal patrimônio das organizações.
O indivíduo é um ser complexo, nós somos. Pertencemos à espécie humana,
mas cada um com a sua singularidade. De acordo com Chanlat (1996, p. 27), “todo o
saber que se pode acumular sobre um aspecto da vida humana não pode servir para
explicar os outros aspectos”. Conforme o autor, o ser humano é genérico e específico
ao mesmo tempo, porque “o homem abstrato existe enquanto representação e
categoria intelectual, em troca ele aparece sempre na realidade cotidiana sob uma
forma concreta particular, numa situação de fato” (CHANLAT, 1996, p. 28).
Chanlat (1996) afirma que o ser humano possui duas dimensões fundamentais:
reflexão e ação. E completa, pensando o homem na organização, que
(...) o ser humano dispõe de uma autonomia relativa. Marcado pelos seus
desejos, suas aspirações e suas possibilidades, ele dispõe de um grau de
liberdade, sabe o que pode atingir e que preço estará disposto a pagar para
consegui-lo no plano social. O universo organizacional é um dos campos em
que pode ser observar ao mesmo tempo esta subjetividade em ação e esta
atividade de reflexão que sustenta o mundo vivenciado da humanidade
concreta (CHANLAT, 1996, p. 29).

Baldissera (2010, p. 63) complementa que “cada sujeito que constitui a
organização tem seus próprios objetivos e tende a agir neste sentido”. Mesmo que as
instituições tenham objetivos definidos “não significa que consiga anular e/ou eliminar
os objetivos portados por cada sujeito (...), que tendem a se comprometer com os
objetivos organizacionais esperando atingir seus próprios objetivos”. Homens e
mulheres são “seres de desejo, pulsão e de relação” inseridos no “espaço e no tempo”,
conforme Chanlat (1996, p. 30), “todo indivíduo (...) desenvolveu-se em um meio
particular, ocupa uma posição profissional, trabalha em uma determinada organização
e desaparece algum dia em algum lugar”.
Ainda de acordo com Chanlat (1996), para refletirmos sobre o indivíduo na
organização, há cinco níveis correlacionados: do indivíduo, da interação, da

20

organização, da sociedade e do mundo. No nível do indivíduo, “o biológico, o psíquico
e o social, contribuem, cada um a seu modo, para a edificação da ordem individual”.
Cada um pode interferir no outro, e “exercem um papel mais ou menos importante
segundo o contexto e as pessoas envolvidas” (CHANLAT, 1996, p. 35).
O nível da interação nos auxilia a compreender a relação do indivíduo com o
outro, a alteridade, uma vez que Chanlat (1996, p. 36) afirma que “o outro” é ao mesmo
tempo um modelo, um objeto, uma sustentação ou um adversário: “um modelo,
quando constitui um objeto de identificação, um objeto [...] transformando-se em
objeto de amor ou ódio, uma sustentação ou um adversário, quando permite a
construção de ligações de solidariedade ou de ódio”.
Nassar (2009, p. 4) ao citar Morin (2005, p. 77) nos apresenta mais uma
reflexão sobre “o outro”:
[o outro] significa, ao mesmo tempo, o semelhante e o dessemelhante;
semelhante pelos traços humanos ou culturais comuns; dessemelhante pela
singularidade individual ou pelas diferenças étnicas. O outro comporta,
efetivamente, a estranheza e a similitude. A qualidade de sujeito permite-nos
percebê-lo na semelhança e dessemelhança. O fechamento egocêntrico
torna o outro estranho para nós; a abertura altruísta o torna simpático. O
sujeito é por natureza fechado e aberto.

Chanlat (1996) diz que é na relação com o outro que o ego se constrói, assim,
podemos observar três categorias de interações principais e pensar em exemplos nas
organizações. Temos a interação face a face, a self-outro, com um pequeno número
de pessoas, como por exemplo em reuniões, encontros do cotidiano, conversas no
corredor ou as trocas de informações. A segunda categoria é a relação ego-massa
que podem ser vistas como mobilizações, greves, desfiles e manifestações, ou seja,
a relação que um grupo mantém com outro grupo. E a terceira é a relação nós a nós,
que

recorta

universos

sociais

distintos,

como

masculino/feminino,

estrangeiros/nacionais, diretoria/funcionários.
Chanlat cita Bateson (1979, apud CHANLAT, 1996, p. 37) para afirmar que todo
comportamento do ser humano é comunicação. Assim, ele aponta que somos
locutores, ouvintes e interlocutores, e que nos apresentamos uns aos outros pelo
diálogo e “toda interação, qualquer que seja, supõe por definição um modo de
comunicação, isto é, um conjunto de disposições verbais e não verbais (...)”. Ainda
seguindo no nível da interação, no qual nos relacionamos com o outro, Mumby (2010,
p. 27) também nos auxilia a compreender que:
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o outro é exatamente aquela pessoa, aquele grupo, ou até mesmo aquele
texto, que apresenta um horizonte de possibilidades diferente do nosso e que
representa risco para nós porque se engajar ao seu horizonte nos abre a
possibilidade de mudança e transformação. Mas esse tipo de engajamento
dialético é exatamente o ponto em que a comunicação se torna mais humana,
mais humanitária, porque ela é fundamentalmente enraizada em um sentido
de cuidado pelo outro.

Mumby não quer dizer que “cuidado” significa simpatia com o próximo ou
ligação com ele, mas revela assim alguma humanidade básica comum.
Cuidado significa exatamente uma atenção às diferenças em outros que
desafiam nossa compreensão do senso comum de como o mundo funciona.
Cuidado, assim, não significa aceitar a diferença e deixar como está; trata-se
de se dedicar à diferença de uma forma que nos abra para a autodestruição.
[...] Produzir um significado que seja novo – que não poderia ser produzido
pelas partes sozinhas (MUMBY, 2010, p. 27).

Partindo para o nível da organização, que une, de acordo com Chanlat (1996),
as exigências econômicas do ambiente, história da organização, universos culturais
que se cruzam, observamos que cada organização tem uma configuração singular e
influencia comportamentos individuais e coletivos. Muitas empresas contribuem para
a imagem de um país, por exemplo, como a Disney ou a Coca-Cola que representam
o “American way of life”.
O quarto nível é o da sociedade. “Toda sociedade é com efeito um conjunto
econômico, político, social e cultural, situado em um contexto espaço-temporal dado”
(CHANLAT, 1996, p. 41). No universo da sociedade moderna, de acordo com o autor,
as “ligações se estabelecem numa base orgânica, são mais distendidas e as
organizações são o fundamento mais importante da modernidade”.
O último nível proposto por Chanlat (1996), o nível mundial, é importante para
refletirmos sobre como a globalização está presente nas nossas vidas. Nesse nível se
destacam as desigualdades e rivalidades, assim como as cooperações e lógicas
econômicas. A mundialização contribui para multinacionalização das empresas e dos
movimentos migratórios internacionais, as quais afetam as dinâmicas humanas nas
organizações.
Desta

forma,

Chanlat

(1996,

p.

44)

menciona

a

complexidade

e

interdependência entre estes cinco níveis abordados: “a ordem de interação é
influenciada pelos indivíduos presentes, a ordem organizacional é ao mesmo tempo o
produto e produtor da ordem societal e da ordem mundial. Inversamente, a ordem
mundial repercute sobre os outros níveis”.
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Com base nessa reflexão sobre o indivíduo na organização, recorremos agora
a Costa (2014a, p. 91), que afirma que a “comunicação eficaz ocorre quando há o
encontro correto das microrrealidades que compõem a empresa e a subdividem em
diferentes esferas de comunicação: é o ponto onde várias identidades convergem em
uma única cultura”. Sendo assim, a rede interna de comunicação precisa se adequar
à realidade da organização, e baseado em McLuhan (1969, p. 40 apud COSTA,
2014a, p. 93), ilustra a interação entre receptor e emissor: “um meio quente permite
menos participação do que um frio: uma conferência envolve menos do que um
seminário, e um livro menos do que um diálogo”.
Com os aspectos teóricos vistos até aqui, como a organização sendo um
sistema vivo, e os cinco pilares da consciência comunicativa, utilizaremos neste
estudo a comunicação organizacional como sinônimo de comunicação interna, ou
seja, o relacionamento da organização com seus funcionários. Temos conhecimento
que muitos autores discorrem sobre os conceitos de comunicação interna e
endomarketing, por vezes apontando diferenças, ao falar do público interno3 de uma
organização. Mas, para este estudo, vamos utilizar o posicionamento de Costa
(2014a), que coloca comunicação organizacional como comunicação interna e parte
integrante do endomarketing.
Costa (2014a, p. 53) define endomarketing como
um processo gerencial, cíclico e contínuo, direcionado ao propósito da
organização, que é integrado aos seus demais processos de gestão e utiliza
eticamente ferramentas multidisciplinares de incentivo, com o objetivo de
promover a motivação das pessoas com seu trabalho e garantir seu
compromisso com os objetivos estratégicos, contribuindo para a obtenção de
melhores resultados, econômicos e humanos, a partir de desempenhos
superiores.

O autor afirma que a motivação das pessoas com seu trabalho é manifestada
de maneira particular por cada indivíduo. A motivação é o impulso inicial, de acordo
com Costa (2014a), e então vem o engajamento por parte da pessoa, para terminar
de forma efetiva o que foi iniciado. O autor afirma que não basta o funcionário estar
na organização, é preciso que a organização esteja no funcionário.
Por esse motivo, Costa (2014a) explica que a organização deve criar condições
necessárias para que as pessoas manifestem seu melhor potencial, já que vivemos

3

Há diversas classificações e nomenclaturas de públicos (FRANÇA, F., 2011). Neste estudo, público
interno refere-se aos funcionários/colaboradores de uma organização.
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em um mundo de trocas. Assim, é possível que o funcionário assuma o compromisso
com os objetivos estratégicos da empresa. “Fazer endomarketing é fazer a gestão da
subjetividade, dos fatores que vão além do que é tangível em uma empresa” (COSTA,
2014b, p. 23).
O funcionário precisa ter à sua disposição todas as informações necessárias
para tomar decisões melhores e alinhadas com os objetivos da organização, sua
conduta deve ser orientada pelos princípios éticos da empresa e perceber o trabalho
cooperativo e o espírito de equipe. Assim, Costa (2014a) percebe a comunicação
interna como a forma que a organização dialoga com seus funcionários, não apenas
pelos canais internos da empresa, campanhas e práticas, mas também o
relacionamento face a face. O autor ressalta a importância da comunicação direta –
olho no olho –, não apenas como papel do líder, mas uma responsabilidade de todos.
Costa (2014a, p. 11) ainda destaca que “a qualidade da relação de uma
empresa com seu mercado, clientes ou consumidores é um reflexo direto da qualidade
do relacionamento que ela estabelece com seus colaboradores”. E complementa que:
mais que salários ou benefícios, a chave está principalmente na forma como
as pessoas percebem aquilo que a empresa oferece em troca de seu
trabalho. São as pessoas que, através de suas decisões e atitudes no
trabalho, traduzem ao mercado tudo aquilo que a empresa é ou pretende ser.
[...] São as pessoas que satisfazem as necessidades dos clientes e
consumidores da organização e, para satisfazerem as necessidades dos
outros, é preciso que suas próprias necessidades, tangíveis ou não, estejam
satisfeitas em primeiro lugar.

O autor define rede interna de comunicação como “conjunto de canais e meios
[...] necessários à distribuição e consumo de informações relevantes [...]” (COSTA,
2014a, p. 93). Cabe destacar os principais canais utilizados pelas organizações, de
acordo com o autor: mural ou jornal de parede, jornal, revista, informativo, boletim,
newsletter, televisão corporativa e editoriais em vídeo, rádio corporativa, intranet e
portais, blogs e redes sociais internas, SMS, ferramentas de comunicação instantânea
e mural digital.
Costa (2014a) discorre sobre quatro focos editoriais que precisam ser
atendidos pela organização, de acordo com os canais escolhidos:
1) Humano: voltado à valorização das pessoas, ao reconhecimento individual e
ao reconhecimento das pessoas como parte essencial da organização.
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2) Estratégico: visa a orientar as ações das pessoas em direção ao propósito
estratégico da organização e propagar os valores intrínsecos à ideologia central
da empresa.
3) Informativo: apresentação das realizações da empresa, divulgação de suas
ações externas e internas, benefício e ratificação do papel de cada um nos
processos de trabalho.
4) Serviço: oferecer às pessoas serviços úteis não só para o dia a dia de trabalho,
mas para que saibam valer seus direitos e exercer a cidadania.
Sendo assim, as organizações “necessitam planejar, administrar e pensar
estrategicamente a sua comunicação” (KUNSCH, 2006, p. 132), logo, como assinala
a autora, não podemos pensar somente em ações isoladas de comunicação,
“centradas no planejamento tático para resolver questões, gerenciar crises e gerir
produtos sem uma conexão com a análise ambiental e as necessidades do público de
forma permanente”. Chanlat (1996, p. 29) afirma, então, que “reduzir [...] a
comunicação humana nas empresas a uma simples transmissão de informação, visão
diretamente inspirada pela engenharia, [...] é elidir todo o problema do sentido e das
significações”.
De acordo com Costa (2014b), o funcionário é constituinte, construtor e
construído pela imagem e reputação da organização. Para o autor, é constituinte ao
atender as expectativas do cliente, entregando o que é prometido, como portador dos
atributos da marca. É construtor ao exercer suas atividades, garantindo a qualidade
do bem ou serviço e, por fim, é construído ao assumir e reproduzir a cultura da
organização e seus valores em suas atividades e relacionamentos.
A organização deve comunicar aquilo que faz, mas antes deve fazer aquilo que
comunica, conforme Costa (2014b). Assim, ao referir sobre “fazer aquilo que
comunica”, recorremos à Marchiori (2010), que define os dois níveis de comunicação
na organização: tático e estratégico. Enquanto o tático tem função informativa e
básico, a estratégica é geradora de fatos, criadora de contextos dentro da
organização, isto é, “tem a função de cocriar o futuro da organização” (MARCHIORI,
2010, p. 151). Então, é pelo nível estratégico da comunicação, que o ser humano,
enquanto genérico e específico (CHANLAT, 1996), deve estar no centro das atenções
das organizações.
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Com base nas perspectivas teóricas vistas nesse subcapítulo, entendemos a
relevância de valorizar e engajar os funcionários de uma organização, enquanto seres
genéricos e específicos, porque representam a instituição ao mesmo tempo que
reproduzem os valores dela. Por isso a importância de pensar a comunicação
organizacional estrategicamente, para que o indivíduo possa sentir-se parte da
organização e contribuir para a obtenção de melhores resultados econômicos e
humanos.
Dessa forma, inspirados no questionamento de Wolton (2004, p. 28, apud
KUNSCH, 2010, p. 45) de “como salvar a dimensão humanista da comunicação,
quando triunfa sua dimensão instrumental”? analisaremos, no próximo capítulo, os
aspectos teóricos sobre a relação entre humanização e comunicação no contexto
organizacional, especialmente na área da saúde – onde se desenvolve a análise deste
estudo – na qual o principal trabalho das pessoas é cuidar da saúde e do bem-estar
de outras.
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3 A DIMENSÃO HUMANA DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
Este capítulo analisa a dimensão humana no contexto organizacional,
apresentando alguns aspectos sobre as relações de trabalho e abordando, então, a
comunicação como lugar e processo de humanização nas organizações. Para
analisarmos nosso objeto empírico, que serão campanhas realizadas em uma
organização da área da saúde, vamos abordar as particularidades da comunicação
organizacional em um hospital.

3.1 A COMUNICAÇÃO COMO FATOR DE HUMANIZAÇÃO
Como a comunicação pode amenizar as incertezas, ansiedade, angústias e
pressões sobre as pessoas, especialmente na sociedade contemporânea e com o
mercado altamente competitivo? As organizações evoluíram do modelo mecânico de
transmissão unilateral de informações para processos comunicativos mais simétricos
e interativos. Mas a abertura de canais dialógicos de fato e a valorização das pessoas
estão fortemente presentes nesta comunicação mais interativa?
Esses questionamentos são propostos por Kunsch (2012), que complementa:
atentar para a humanização das organizações nunca foi tão necessário como
no mundo globalizado e desigual de hoje, no qual o emprego é privilégio de
poucos e esses poucos precisam, muitas vezes, trabalhar para muitos se
quiserem continuar empregados. Essa dicotomia é muito problemática para
a vida do indivíduo no trabalho (KUNSCH, 2010, p. 49).

Chanlat (1996, p. 25) afirma que “a organização não é sempre a boa mãe que
ela gostaria de ser”. E que
em um mundo essencialmente dominado pela racionalidade instrumental e
por categorias econômicas rigidamente estabelecidas, os homens e as
mulheres que povoam as organizações são considerados, na maioria das
vezes, apenas recursos [...] como quantidades materiais cujo rendimento
deve ser satisfatório do mesmo modo que as ferramentas, os equipamentos
e a matéria-prima.

Com base nesse cenário, podemos analisar as três principais dimensões da
comunicação organizacional, apresentadas por Kunsch (2010): instrumental,
estratégica e humana. Essas dimensões ora se manifestam juntas na comunicação
organizacional, ora uma prevalece mais que a outra. A dimensão instrumental
caracteriza-se, de acordo com a autora, como tática e funcional, e é considerada como
uma ferramenta que permite o pleno funcionamento de uma organização, por meio da
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transmissão de informações de uma visão linear. Os canais utilizados são de uma só
via, como por exemplo, as notícias divulgadas no interior da organização.
Já a dimensão estratégica da comunicação organizacional tem como objetivo
criar um vínculo com o público envolvido, para que ele não seja apenas um receptor
passivo, mas um agente ativo, que se tenha um feedback desse público. Essa
dimensão agrega valor aos negócios e à comunicação da organização, e “alinha-se,
estrategicamente, por meio do planejamento e da gestão, aos objetivos globais da
organização e aos princípios estabelecidos em relação a sua missão, sua visão e seus
valores” (KUNSCH, 2010, p. 46).
Kunsch (2010) relaciona a dimensão estratégica com a “metáfora do vínculo”
de Putnam (2009, apud KUNSCH, 2010), que aborda a comunicação como elo que
cria vínculos entre as pessoas, seja público interno ou externo, e forma organizações
como redes de relacionamento. Conforme Putnam (2009, p. 49, apud KUNSCH, 2010,
p. 47), “vínculos organizacionais são resultado de similaridades entre participantes,
processos e ações coletivas”. Essas dimensões, a instrumental e a estratégica, se
assemelham aos dois níveis de comunicação na organização vistos no primeiro
capítulo deste trabalho, tático e estratégico, propostos por Marchiori (2010).
Então, a terceira dimensão, e que é essencial para este trabalho, é a humana,
que Kunsch (2010) considera a mais importante, mas ressalta que, às vezes, fica
apenas no discurso. A autora afirma que as organizações que consideram a qualidade
de vida do trabalhador e se preocupam com as consequências de sua comunicação,
são mais saudáveis, criativas, produtivas e admiradas por seus públicos, portanto,
mais humanas.
O ambiente organizacional é uma realidade social vivenciada por pessoas
que nela convivem. Estas necessitam ser consideradas e valorizadas no fazer
comunicativo diário, sem ser sufocadas pelo excesso de comunicação técnica
e persuasiva, focada somente nos resultados e nos interesses dos
proprietários e nos lucros da organização (KUNSCH, 2010, p. 48).

Para auxiliar no entendimento sobre o que é a humanização na comunicação
organizacional, a autora recorre a Morgan (1996, p. 142, apud KUNSCH, 2010, p. 48),
que afirma “que a natureza verdadeiramente humana das organizações é a
necessidade de construí-la em função das pessoas e não das técnicas”. Costa (2004,
p. 1) nos traz algo semelhante, quando diz que “humanizar significa respeitar o
trabalhador enquanto pessoa, enquanto ser humano. Significa valorizá-lo em razão
da dignidade que lhe é intrínseca”.
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Com base na dimensão humana e estratégica da comunicação organizacional,
podemos refletir sobre a relação entre trabalho e indivíduo, visto que o respeito e a
preocupação com o funcionário não estão refletidos somente na comunicação da
organização, mas também no relacionamento desta com os seus funcionários
(KUNSCH, 2010). Vimos no primeiro capítulo o quanto é essencial a instituição fazer
aquilo que comunica e construir fatos no interior da organização, e isso é possível a
partir das relações de trabalho.
Entender que cada pessoa é única é uma concepção humanística das relações
de trabalho e dos relacionamentos interpessoais. Os seres humanos são dotados de
valores, opiniões e expectativas em relação ao mundo, são baseados em
representações internas, e isso tem consequências nos processos de percepção,
pensamento e aprendizagem de cada um (ALVES, 2006, apud CURVELLO, 2010). A
percepção de cada indivíduo influencia em como ele interpreta a comunicação e em
como se relaciona.
E é a partir dessa diversidade de opiniões, que os indivíduos da organização
percebem as novas possibilidades, elaboram projetos inovadores, são ousados e
geram produtos criativos (MARTÍNEZ, 2007, apud KUNSCH, 2010).
Indivíduos e organizações aparecem [...] como instâncias em relação. Às
vezes conflituosa, às vezes convergente, essa relação é marcada antes de
tudo pela diferenciação, visto que são sistemas independentes ao mesmo
tempo autônomos e interdependentes (CURVELLO, 2010, p. 78).

Curvello (2010) propõe a dimensão “trabalho”, que complementa as dimensões
propostas por Kunsch (2010), em especial a dimensão humana, porque expõe a
reflexão de que o indivíduo “se vê diante dos seguintes dilemas: para existir
socialmente, precisa consumir; para consumir, precisa das recompensas de estar
ligado à nova burocracia; para conectar-se à burocracia, precisa estar capacitado”
(CURVELLO, 2010, p. 83). De acordo com o autor, o trabalho é um elemento central
no ambiente social e, muitas vezes, se opõe às demais atividades como lazer, família
e comunidade. Por isso a constante necessidade das organizações de construírem
vínculos com os trabalhadores.
Curvello (2010) relata que durante muitos anos as empresas se apresentaram
como o locus no qual cada pessoa tentaria realizar seus projetos. O trabalhador não
precisava da organização apenas em termos de sobrevivência material, mas também
em termos de identidade. Por esse motivo, a estabilidade no emprego era um valor, o
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funcionário preferia aquilo que conhecia e era acostumado a um estilo de trabalho
mais paternalista e protetor. Porém, na última década do século XX, tivemos o
incremento da globalização econômica, que trouxe mais competitividade e incertezas.
Assim, ainda de acordo com Curvello (2010), os vínculos entre funcionário e
organização tornaram-se mais tênues. O “novo trabalhador” tem expectativas mais
altas – como apresentamos no primeiro capítulo o funcionário-cidadão. Ele ajusta-se
a novas condições de trabalho, busca fins próprios, tem mais autoestima e confiança
em si mesmo. Prefere fazer uma carreira individualmente, sem depender apenas de
uma organização por anos.
Em paralelo, conforme o autor, as organizações também mudaram. Temos
mais empregos temporários e uma força de trabalho diversificada. A melhoria contínua
e a satisfação do cliente passaram a ser preocupação central das empresas, que
redesenham todos os processos e tomam decisões que levem em consideração
direitos e valores como responsabilidade social e honestidade. O trabalho é
organizado mais em torno de equipes e times, não tendo a decisão tão centralizada
nos administradores. Outra realidade é que os empregadores se deparam com
escassez de mão de obra qualificada e uma jornada de trabalho ampliada.
Percebemos assim, diante desse contexto atual, segundo Curvello (2010), o
desafio de fortalecer vínculos e manter relacionamentos entre organizações e
funcionários, ou entre organizações e seus outros públicos. O quanto, cada vez mais,
esses grupos participam das decisões e dos processos das empresas e instituições.
As ações do indivíduo são em função de outros indivíduos, amarradas especialmente
pela comunicação e pelas relações (profissionais e pessoais).
Principalmente por essas razões que, enquanto profissionais de Comunicação
Social, precisamos questionar diariamente a relação entre humanização e
organização. Branco e Vergara (2001, p. 22) entendem uma empresa humanizada
como aquela que
voltada para seus funcionários e/ou para o ambiente, agrega outros valores
que não somente a maximização do retorno para os acionistas. Realiza ações
que, no âmbito interno, promovem a melhoria na qualidade de vida e de
trabalho, visam à construção de relações mais democráticas e justas, mitigam
as desigualdades e diferenças de raça, sexo ou credo, além de contribuírem
para o desenvolvimento das pessoas sob os aspectos físico, emocional,
intelectual e espiritual. Ao focalizar o ambiente, essas ações buscam a
eliminação de desequilíbrios ecológicos, a superação de injustiças sociais, o
apoio a atividades comunitárias, enfim, o que se convencionou chamar de
exercício da cidadania corporativa.
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A partir dessas considerações, os autores abordam a “teia da vida” de Capra
(1997, apud BRANCO; VERGARA, 2001, p. 25), que nos auxilia a compreender o ser
humano como único, mas também como parte de um todo que não pode ser
desconsiderado. Capra trata:
a) da abordagem holística que, diferentemente da reducionista, propõe que
as partes sejam tratadas segundo seus mútuos relacionamentos e o
relacionamento com o todo;
b) da impossibilidade de aceitar-se que propriedades “objetivas” da
natureza sejam independentes de quem as observa;
c) da construção do homem pela sociedade e, dialeticamente, da
construção da sociedade pelo homem;
d) do homem segundo uma perspectiva integrada, um todo de natureza
física, emocional, intelectual e espiritual. Não aceita, portanto, dicotomias
do tipo mente/corpo ou espírito/matéria;
e) da valorização do ser humano que, visto sob uma perspectiva integrada,
não pode ser considerado um recurso; antes, como um gerador de
recursos.

Percebemos assim, conforme Kunsch (2010), que a comunicação não pode
mais ser descrita, no momento atual, como transmissão de mensagens ou
conhecimento. Não cabe mais à comunicação organizacional ser apenas instrumental,
e sim ser o caminho para criar e manter relacionamentos com seus públicos. E são
esses vínculos que fazem das organizações locais humanos. A dimensão humana da
comunicação organizacional potencializa cada indivíduo, mas não esquecendo que
só é possível sucesso com cooperação humana.
As autoras Oliveira e Paula (2008) complementam que o campo da
comunicação organizacional supera, nos últimos anos, o patamar técnico e
instrumental e avança para outro: processual e relacional. Por esse motivo que a
comunicação no contexto organizacional deve ser respaldada por planejamento e
estratégia. Uma das principais características do relacionamento no âmbito interno da
instituição, conforme as autoras, é a comunicação face a face.
Oliveira e Paula (2008, p. 57) afirmam, com base em pesquisas empíricas, que
“essa preferência pela comunicação face a face parece contraditória com o conceito
de corporação-rede na economia globalizada e a presença maciça da web nas
organizações”. E é nesse ponto que as autoras identificam que a tecnologia pode
satisfazer necessidade de informação, objetividade e rapidez, mas não promove o
contato humano. A liderança de uma equipe ou as relações entre colegas, clientes e
fornecedores se faz essencialmente pela comunicação pessoal.
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As autoras acrescentam que o funcionário de uma organização precisa ter
“sentimentos de pertença, e eles [os sentimentos] só têm espaço em um local de
trabalho que reconheça a cooperação e a autonomia como indispensáveis”
(OLIVEIRA; PAULA, 2008, p. 57). Por esses motivos, uma comunicação mais humana
tem base no contato direto entre pessoas, na gestão de relacionamentos e na
capacidade de a organização considerar e respeitar a perspectiva dos seus “atores
internos”, conforme as autoras.
Ainda, segundo as autoras, há limites e desafios para essa comunicação mais
dialógica e humana, como divergências entre as necessidades da organização e as
expectativas dos funcionários. Às vezes, a falta de tempo, pressão com o ritmo de
produção, estrutura e impactos de mudanças no trabalho e na vida são alguns fatores
que influenciam na comunicação, seja ela entre líder e equipe, ou entre os próprios
colegas.
Insuficiência de agilidade, credibilidade e de contextualização de informações
também são desafios, conforme as autoras. Em alguns momentos, a demora na
tomada de decisões desafia a gestão do processo comunicacional. Em outros,
começam as especulações e os ruídos. São nessas situações, ainda mais, que a
liderança e as equipes precisam estar unidas e com transparência de informações,
principalmente no contexto social atual, do funcionário-cidadão.
Esses limites e desafios ajudam a entender a importância da comunicação
como lugar e processo de humanização nas organizações, porque observar os valores
humanos no contexto organizacional é, primeiramente, analisar se existe verdade na
comunicação da organização com os seus funcionários (FARAH, 2008, apud
MARCHIORI, 2010). Esta consideração sugere, de acordo com Marchiori (2010), uma
preocupação diretamente relacionada à maneira como as pessoas podem vir a gerar
conhecimento nesses espaços, porque o lugar da comunicação é o lugar da fala, da
interação, da geração de conhecimento.
Marchiori (2010) nos revela parte do resultado de uma pesquisa feita com 57
organizações que constavam no Guia Exame4 das 150 melhores empresas para se
trabalhar, de 2008, que aborda a relação entre humanização e comunicação nos

4

A marca Exame é da Editora Abril. Sob a marca estão o site, a revista e o anuário Melhores e Maiores,
o principal ranking financeiro das grandes empresas no país.
Disponível em: >http://exame.abril.com.br/sobre/<. Acesso em: 23 abr. 2016.
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ambientes de trabalho. Os questionamentos foram feitos para os gestores de
Comunicação Interna das organizações. Essa pesquisa é interessante para
observarmos as justificativas feitas na época, pois ilustram algumas maneiras de
evidenciar a dimensão humana da comunicação organizacional.
Em relação à pergunta “você acredita que o trabalho de comunicação contribui
para a humanização do ambiente de trabalho de sua organização”? 94% dos
participantes responderam que sim. E quando questionados o porquê desta crença,
as justificativas mais pontuadas (Tabela 1) foram integração, motivação e participação
dos funcionários.

Tabela 1 – Justificativas de por que o trabalho de comunicação contribui para a humanização no
ambiente de trabalho na sua organização.

Fomenta a integração entre os colaboradores

19%

Motiva e estimula a participação dos colaboradores

19%

Colaboradores se sentem parte da organização

17%

Viabiliza o diálogo e a transparência

13%

Melhora o clima organizacional

10%

Alinha os colaboradores aos objetivos da organização

8%

Comunicação com caráter prático

6%

Facilita o entendimento do que se pretende comunicar

4%

Valorização dos colaboradores

4%

Fonte: Marchiori (2010, p. 151)

Marchiori (2010, p. 151) afirma que a pesquisa buscou identificar também em
que sentido o trabalho de comunicação contribui para a humanização das
organizações (Tabela 2), e observou-se “que a comunicação permeia a realidade das
organizações em espaços para além do ferramental, assumindo amplitude quanto à
dimensão, à ação, aos processos e às práticas de comunicação”.
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Tabela 2 – Em que sentido o trabalho de comunicação contribui para a humanização na sua
organização.
Disseminando o senso coletivo

25%

Assegurando maior participação e interação dos públicos

22%

Valorizando o colaborador

19%

Disseminando valores e objetivos da organização

14%

Contribuindo para maior transparência

11%

Reconhecendo colaboradores de destaque

6%

Comunicação com caráter estratégico

3%

Fonte: Marchiori (2010, p. 151)

É importante notar que a maioria das respostas da pesquisa apresentada por
Marchiori (2010) são aspectos do endomarketing e da comunicação interna que
mencionamos no primeiro capítulo, com base em Costa (2014a; 2014b). Com esses
posicionamentos expostos nas tabelas 1 e 2, a autora concluiu que a comunicação
contribui para a humanização das organizações, principalmente “ao criar e disseminar
o senso de coletividade e ao encorajar a participação e o envolvimento dos
funcionários” nas ações e práticas da organização (MARCHIORI, 2010, p. 152).
Uma das formas de mensurar a comunicação organizacional como fator de
humanização nas organizações é utilizar indicadores, conforme Costa (2014a) nos
apresenta, observando a relação entre empresa-gestor-grupo-indivíduo. Em relação
à empresa, os indicadores são credibilidade, simetria, mutualidade e reciprocidade.
Respectivamente, de acordo com Costa (2014a), o primeiro refere-se a
confiança entre discurso e prática da gestão; o segundo à capacidade de transacionar
com a informação em todos os níveis da organização sem perder ou modificar
mensagens. A mutualidade é o quanto os funcionários sentem-se valorizados e, o
último, o quanto eles se sentem ouvidos e encontram espaço para suas opiniões e
sugestões.
Segundo o autor, no nível de gestor, os indicadores que podem ser utilizados
são a capacidade dele em ouvir a equipe; a orientação; a formação por meio de
didática e do exemplo; o estímulo, a capacidade do gestor de mobilizar e motivar a
equipe para os desafios do trabalho; o feedback constante e a confiabilidade.
Em relação ao grupo, às equipes de trabalho, Costa (2014a) apresenta o
indicador integração, que mede a proximidade e identificação das pessoas umas com
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as outras, e isso auxilia na consolidação da sensação de pertencimento à
organização. E por último, mas não menos importante, os indicadores participação e
retenção medem o quanto os funcionários estão dispostos a participar das iniciativas
de comunicação da organização e o quanto as ações e campanhas internas são
assimiladas pelas pessoas, fazendo diferença em seu trabalho.
Esses indicadores propostos por Costa (2014a) operam em conjunto no âmbito
organizacional, e auxiliam os profissionais da Comunicação a mensurar e pensar
estrategicamente as ações e campanhas institucionais. Todos eles levam em
consideração as características da dimensão humana (KUNSCH, 2010) da
comunicação, visto que estão pautados no relacionamento e no diálogo.
Inspirados nesse subcapítulo, no qual descrevemos a relevância da
comunicação, enquanto lugar de geração de conhecimento, de fala e de interação,
para transformar as organizações em locais mais humanos, vamos abordar agora, de
maneira geral, a humanização na organização hospitalar, com o objetivo de embasar
teoricamente a pesquisa empírica.

3.2 PARTICULARIDADES DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL EM UM
HOSPITAL
Visto que o presente trabalho tem como pesquisa empírica ações e campanhas
de um hospital, vamos abordar neste subcapítulo a relação entre humanização e
saúde e as particularidades da comunicação organizacional em um hospital. Nassar
(2003, apud CAMPARA et al., 2012, p. 3) afirma que
na área da saúde, a comunicação está encaminhando-se para uma tendência
mundial, a qual visa a recuperação das condições da saúde humana não
exclusivamente por meio de tratamento hospitalar terapêutico, mas sim por
meio da mudança de cultura de tais organizações, ou seja, por meio da
atribuição da responsabilidade a todos aqueles sujeitos envolvidos com a
saúde. Segundo a autora essa mudança na cultura organizacional dos
hospitais pode levar a uma comunicação mais humanizada e humanizante,
que não se resume apenas à especialização dos profissionais, mas que
depende de competências para estimular o envolvimento coletivo.

Sabemos da importância da comunicação humanizada e “humanizante”,
conforme Nassar discorreu, especialmente em organizações da área da saúde,
porque promovem o cuidado dos seres humanos. Ao falar em “mudança na cultura
organizacional dos hospitais”, a autora quer ressaltar que a dimensão humana não
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tem que ser resgatada e/ou trabalhada somente no tratamento hospitalar, mas
também na gestão hospitalar.
O hospital, de acordo com Nassar (2009), é fortemente centrado nas
competências técnicas dos profissionais da saúde, especialmente médicos e
enfermeiros, que são os mais lembrados quando se fala na área da saúde. Mas, a
autora ressalta, recorrendo à Silva e Brandalize (s.d., apud NASSAR, 2009, p. 6) que
um hospital oferece muito mais, como: serviço de farmácia, serviço social, nutrição,
fisioterapia,

secretaria,

manutenção,

engenharia,

higienização,

jardinagem,

contabilidade, departamento pessoal, marketing, compras, entre tantos outros.
Ou seja, há um grande número de competências e formações profissionais em
um hospital. Assim, de acordo com Michel (2008), os hospitais são organizações
complexas, que lidam com um contexto emocional e caótico além das realizações
mais racionais e instrumentais.
Assim como as outras organizações, tem de interagir com muitos sujeitos:
seus funcionários, pacientes e familiares, a sociedade em geral, os
formadores de opinião e a mídia. Deve informá-los sobre seu funcionamento
e finalidades, assim como sua necessidade de empregar recursos de forma
eficiente e eficaz, já que o emprego desses recursos influencia seus
resultados e sua sobrevivência no mercado (MICHEL, 2008, p. 6).

Nassar (2006, p. 3) acrescenta que “comunicar não se constitui numa atividade
fácil, visto que as ações engendradas em geral assumem um caráter instrumental e
fragmentado”. A autora afirma que nem sempre a informação chega aos interlocutores
de modo claro, objetivo e especifico. “Assim, não se trata apenas de criar espaços
para que as informações circulem, mas que sejam recepcionadas eficientemente
pelos distintos públicos”.
Ao longo da história, a organização hospitalar foi conduzida ao desempenho de
tarefas complexas, conforme Senhoras (2007) explica: recuperar, manter e
incrementar os padrões de saúde de seres humanos. “Essas funções demandam um
conjunto altamente divergente e complexo de atividades, tais como a realização de
atendimentos, exames, diagnósticos e tratamentos, o planejamento e execução de
internações, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos” (SENHORAS, 2007, p.
45).
O autor destaca que essas organizações se estruturam por um lado através de
políticas direcionadas, com formação de setores encarregados de atividades bem
próprias, e por outro lado pelo desenvolvimento relacional, que é bem próprio de um
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hospital, que Senhoras (2007) identifica como disputa de espaços. Ele enfatiza que
essa organização é um sistema social aberto, porque nenhum profissional,
especialmente médicos e enfermeiros, é completamente responsável pelo sucesso ou
pela qualidade da experiência completa do paciente, uma vez que os profissionais são
responsáveis por parte do processo.
“Os hospitais são típicas organizações prestadoras de serviços, de grande
utilidade e importância para a comunidade em geral. Além de algumas pessoas terem
como trabalho o cotidiano hospitalar, é lá que muitas pessoas buscam ajuda nos
momentos fundamentais – e também nos mais difíceis – de suas vidas” (SENHORAS,
2007, p. 46). Para ilustrar as principais diferenças que distinguem as organizações
hospitalares de outros ramos de negócio, o autor traz a perspectiva de Rodrigues Filho
(1990, apud SENHORAS, 2007, p. 46):
a) a dificuldade de definir e mensurar o produto hospitalar;
b) a frequente existência de dupla autoridade gerando conflitos;
c) a preocupação dos médicos com a profissão e não com a organização;
d) a alta variabilidade e complexidade do trabalho, extremamente
especializado e dependente de diferentes grupos profissionais;
e) dado o acentuado dinamismo tecnológico, o setor é essencialmente de
trabalho intensivo;
e) muitas das inovações tecnológicas implicam não mudanças no método de
prestação de um dado serviço, mas a introdução de um novo serviço que se
soma aos anteriores e exige pessoal adicional para sua prestação;
g) a produtividade do trabalho depende, sobretudo, de uma combinação
adequada entre os vários tipos de profissionais;
h) ao pessoal de nível superior, e, principalmente, aos médicos, são
atribuídas as funções mais complexas, envolvendo a gerência administrativa
e o comando técnico do trabalho dos auxiliares, além de sua normalização e
supervisão;
i) as funções mais simples ficam com o pessoal auxiliar, que as executam em
cumprimento das normas de trabalho;
j) em algumas áreas, as forças produtivas da ciência e da tecnologia atuam
no sentido de elevar a produtividade do processo de trabalho, mas limitados
a uns poucos procedimentos terapêuticos e diagnósticos.

Em relação à comunicação com os funcionários de uma organização hospitalar,
Senhoras (2007) afirma que quanto mais eficientes os canais de comunicação, maior
a capacidade de aprendizagem das “culturas internas”. Podemos relacionar essa
perspectiva do autor com a consciência comunicativa de Duarte e Monteiro (2009),
vista no primeiro capítulo desse estudo, principalmente no que se refere ao
empoderamento e à governança. Assim, almeja-se mais comprometimento do
funcionário com o paciente e com a própria organização.
Nassar (2006) complementa que compreender a relevância de um projeto de
comunicação para um hospital é um desafio para os gestores das organizações
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hospitalares, que em sua maioria são médicos ou enfermeiros. A comunicação, assim,
assume um papel estratégico e importante, para instalar o processo de qualidade das
atividades, alinhadas à missão, visão e valores da organização e, principalmente, na
humanização das relações no ambiente de trabalho.
Vimos, portanto, nesse capítulo, como a comunicação é parte fundamental no
fortalecimento de vínculos entre organização e funcionário, para então poder refletir
esse relacionamento, baseado na transparência, participação e diálogo, aos clientes.
O fator humano da comunicação nas organizações é o de entender o indivíduo como
único e promover a qualidade de vida do trabalhador, além de um ambiente de
trabalho que gere conhecimento, bem-estar e valorização das competências de cada
um.
Abordamos em linhas gerais a organização hospitalar, que possui
características particulares enquanto modelo de negócio e um amplo quadro efetivo,
com diversas profissões. Por isso a importância de uma comunicação integrada e
estratégica, que reconheça o trabalho de seus funcionários e promova a
humanização. No próximo capítulo teremos a análise do objeto empírico deste
trabalho, para observar na prática os aspectos teóricos apresentados até aqui.
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4 ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL COMO FATOR DE
HUMANIZAÇÃO EM UM HOSPITAL

A partir das perspectivas teóricas vistas até aqui, este capítulo compreende o
estudo empírico da dimensão humana na comunicação organizacional em uma
organização hospitalar, a sua relação com a teoria, e a apresentação dos
procedimentos metodológicos utilizados na construção deste estudo.

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa em comunicação, conforme Melo (2014, p. 4), compreende o estudo
científico “dos elementos que integram o processo comunicativo e a análise de todos
os fenômenos relacionados ou gerados pela transmissão de informações”. Portanto,
para apresentar os aspectos teóricos, expostos no segundo e terceiro capítulos, o
procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa bibliográfica.
Conforme Stumpf (2014, p. 51), a pesquisa bibliográfica “é o planejamento
global inicial de qualquer trabalho de pesquisa”. Foram identificados os grandes temas
a serem estudados, como comunicação organizacional, relações públicas e
endomarketing e, então, realizada a localização e leitura das bibliografias pertinentes
sobre os assuntos. Também compôs o referencial teórico deste trabalho a relação
entre humanização e comunicação no contexto organizacional, que foi a principal
motivação para essa pesquisa.
A pesquisa em comunicação envolve não apenas as pesquisas próprias e das
Ciências da Informação, mas contempla iniciativas em outras áreas das Ciências
Humanas – sociológicas, antropológicas, psicológicas ou históricas, por exemplo
(MELO, 2014). Por esse motivo, Chanlat (1996), sociólogo, contribuiu para esse
trabalho a fim de embasar os estudos sobre o indivíduo na organização e a
humanização nas organizações, além dos autores que discutem a comunicação
organizacional na área da saúde.
Para analisar o objeto empírico, a metodologia aplicada foi o estudo de caso,
que é um método que responde perguntas do tipo “como” e “por que”, e investiga
fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 2001). O
estudo de caso
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reúne, tanto quanto possível, informações numerosas e detalhadas para
apreender a totalidade de uma situação. Por isso, também sugerem o uso de
técnicas de coleta de informações igualmente variadas (observações,
entrevistas, documentos) e refinadas como observação participante
(BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1991, p. 224, apud DUARTE, M.,
2014, p. 216).

O estudo de caso deste trabalho centra-se principalmente na análise da
dimensão humana na comunicação organizacional de um hospital de Porto Alegre5.
Para isso, foi realizada a avaliação dos dados que foram coletados por meio de
documentos disponibilizados pela organização, como cartaz de divulgação das
campanhas, uma carta aos funcionários e uma das edições da revista bimestral
interna, e por meio de observação participante ou direta das campanhas e ações
escolhidas para o corpus.
Documentos, observação direta e participante são algumas das evidências
para um estudo de caso, de acordo com Yin (2001). A documentação pode contemplar
cartas, memorandos, recortes de revistas ou jornais, entre outros. Eles podem auxiliar
a comprovar e a valorizar dados que foram coletados de outra forma e possibilitam
inferências. Já a observação direta e participante, conforme Yin (2001), desenvolvese a partir de participação em reuniões ou visita ao local de estudo, por exemplo,
sendo que durante a observação participante é possível perceber a realidade do ponto
de vista de alguém de “dentro do estudo de caso”.
Sendo o objetivo geral da pesquisa compreender a relevância da humanização
na comunicação organizacional, como espaço de diálogo e construção de
significados, em um hospital, o corpus da pesquisa empírica reuniu três campanhas
realizadas ou iniciadas entre dezembro de 2015 e maio de 2016, para o público interno
de um hospital de Porto Alegre. As campanhas foram escolhidas por terem em comum
a proposta de fortalecer o relacionamento e a comunicação da organização com seus
funcionários.
Mesmo colocadas em prática em uma organização hospitalar, as campanhas
poderiam ser executadas, em sua essência, em outras empresas, independentemente
do tipo de negócio. Após a escolha das ações, foram coletadas informações que
pudessem ser divulgadas e sustentassem a análise proposta nessa pesquisa.

5

O nome do hospital e identidade visuais foram preservados nesse trabalho. Como se tratam de
campanhas com certa publicidade, foi autorizada a utilização das mesmas. Não foram utilizados dados
e informações que não estivessem publicizados pela organização.
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Portanto, o estudo de caso constituiu-se de: a) uma campanha para que os
funcionários do hospital pudessem sugerir e colocar em prática uma solução, seja
para o seu setor ou não, que gerasse redução de investimento e/ou melhoria nos
processos da organização; b) uma campanha realizada no dia do higienista; e c) outra
de agradecimento feita em um momento de crise de infraestrutura do hospital.
Logo, no próximo subcapítulo, serão descritas e analisadas as ações, com base
em observação e em documentos disponibilizados pelo hospital, e serão relacionadas
com o referencial teórico deste estudo. E então, a partir do estudo de caso, partimos
para as considerações finais.

4.2 A DIMENSÃO HUMANA DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: ANÁLISE DO
CORPUS

O hospital onde se desenvolve o presente estudo tem como característica
valorizar a humanização nos seus relacionamentos com o paciente e com o
funcionário, sendo essa característica norteadora6 das suas práticas e da sua
comunicação. A organização possui mais de dois mil funcionários, é uma instituição
privada e desenvolve a Comunicação Interna e Endomarketing dentro da área de
Marketing e Clientes.
É interessante notar que a área de comunicação e marketing do hospital, ao
mesmo tempo que busca inovação e tecnologia, acredita que a construção de vínculos
é essencial para a manutenção da instituição, seja entre paciente-funcionário ou
funcionário-funcionário. Por isso, nesta área estão contemplados a assessoria de
imprensa, o relacionamento com pacientes internacionais, a gestão das redes sociais,
o relacionamento com o corpo clínico, a comunicação interna, e ainda, o
relacionamento com pacientes internados, nutrição, higienização e costura.
A organização estudada é composta por uma diversidade de profissionais, que
como vimos no capítulo anterior, é uma característica de um hospital. Medicina,
enfermagem, administração, engenharia, manutenção, higienização, nutrição,
callcenter, hotelaria, segurança, rouparia, farmácia, faturamento e tecnologia da
informação são só algumas das áreas que compõe esse hospital.

6

Pesquisas de satisfação com os pacientes e clientes do hospital, entre janeiro e abril de 2016,
apresentaram os índices de humanização acima de 90%.
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Com a variedade de percepções pessoais, expectativas e técnicas, é um
desafio para a Comunicação Interna do hospital envolver a todos e promover a
comunicação como um espaço de diálogo e construção de significados, tornando
assim as relações de trabalho mais humanas. Os canais de comunicação interna
utilizados pela organização para divulgar informações, notícias e campanhas são:
mural com cartazes impressos, televisão corporativa, revista bimestral e e-mail
marketing.
Já os canais oficiais de comunicação para diálogo com o funcionário são:
liderança, encontros e cafés com a diretoria e ainda um contato que pode ser feito de
maneira anônima, através de um site terceiro (quando o funcionário não pode ou não
quer contatar a liderança). Percebemos assim, que a organização possui espaços de
comunicação, conforme Duarte e Monteiro (2009), motivando o funcionário a propor
melhorias e ficar a par dos passos e decisões da direção.
Também observamos a comunicação integrada, proposta por Kunsch (2010),
uma vez que na área de Marketing e Clientes da organização estão englobados os
processos de comunicação e marketing, e ainda os de relacionamento e áreas que
influenciam na percepção do paciente sobre o hospital, como nutrição e higienização.
Os canais de comunicação interna do hospital possuem os quatro focos editoriais,
dependendo do tipo de informação e estratégia a ser divulgada, conforme Costa
(2014a): humano, estratégico, informativo ou serviço.
Fazem parte do corpus três ações do hospital que possuem o foco humano e
estratégico. Conforme as percepções dos autores que embasam essa pesquisa,
humano por promover a qualidade de vida no trabalho, a valorização do funcionário
enquanto ser humano, genérico e específico, e a preocupação do hospital em
construir a organização em função das pessoas. Estratégico enquanto forma de
manter o vínculo com o funcionário, ouvir e considerar sua opinião, porque a
organização entende que em um lugar com tantas áreas e processos, ninguém melhor
do que o próprio trabalhador para expor sua percepção, e acredita que o trabalho em
conjunto e bem feito gera melhores resultados humanos e econômicos.

4.2.1 Campanha para propostas de soluções
A primeira campanha a ser analisada é o canal em que o funcionário pode
propor uma sugestão de mudança ou uma inovação, a fim de melhorar processos na
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instituição ou de reduzir custos. O funcionário precisa inscrever sua solução em um
formulário impresso ou na intranet da organização. Então, a proposta é analisada por
um conjunto de profissionais da área de Recursos Humanos, diretorias, controladoria
e pela área de controle de infecções, com o objetivo de assegurar que a ideia não
interfira na segurança do paciente, do próprio funcionário e que atenda às demandas
da organização.
O funcionário conta com o apoio de sua liderança para implementar sua ideia,
ou de outras áreas, caso a solução seja pensada para outro setor do hospital. Ele
pode inclusive formar grupos para colocar em prática a solução. Nesse canal não é
possível apenas sugerir algo, é necessário que o funcionário esteja disposto a
executar o seu plano, com o auxílio da liderança (Figura 2).
Figura 2 – Explicação do canal aos funcionários

Fonte: material disponibilizado pelo hospital
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Esse critério é importante porque não há interesse da organização em criar um
banco de ideias, mas sim de incentivar que o funcionário seja protagonista da solução,
com o intuito de poder reconhecê-lo por sua proposta e de evoluir os processos do
hospital. A campanha iniciou em dezembro de 2015, e em sua primeira edição, no
mês de janeiro de 2016, quatro soluções já foram apresentadas pelos funcionários
aos colegas do hospital.
As soluções são variadas, desde a redução do consumo de energia elétrica por
meio de troca de lâmpadas e sensores, até a implantação de check-list ou planilhas
que otimizam os processos. Em março de 2016, o mote da campanha de divulgação
do projeto passou a ser “ninguém conhece o hospital melhor do que você”, ilustrando
o funcionário como protagonista (Figura 3).

Figura 3 – Novo posicionamento da campanha

Fonte: material disponibilizado pelo hospital
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Ao implementar a sua solução para o hospital, o funcionário é reconhecido em
um evento aberto a todos os colegas, para que conheçam sua proposta e seu
resultado. Além disso, o autor da ideia ganha um presente, proporcional a sua
conquista, que é analisado com a liderança direta do funcionário, para se constituir de
algo que ele esteja precisando, seja algo material ou um curso, por exemplo.
Esse presente é mais uma estratégia humana da organização, porque oferece
um brinde personalizado, que leva em consideração o funcionário como pessoa, como
um ser específico. Para os colegas que não podem comparecer ao evento para
conhecer as soluções, as ideias são expostas em um comunicado para todo o hospital,
com foto, nome e resumo da solução.
Os gestores promovem para as suas equipes o canal, para quando um
funcionário comentar uma percepção, propor uma melhoria ou perceber outro
caminho que possa ser feito para uma prática, o líder oriente-o a cadastrar sua solução
no projeto. Assim, o hospital estimula um relacionamento entre chefia e funcionário de
maneira colaborativa, baseado na reciprocidade de controle e confiança (GRUNIG,
2011), para que a liderança proporcione autonomia e reconhecimento à sua equipe.
Esse canal para implementação de solução é uma forma de dar voz ao
funcionário-cidadão (DUARTE; MONTEIRO, 2009), que, como vimos, cada vez mais
quer produzir algo, e não ser apenas consumidor de informação. Em maio de 2016,
mais de 50 soluções propostas pelos funcionários do hospital já estavam sendo
analisadas ou implementadas.
Nessa campanha, percebemos os cinco pilares da consciência comunicativa
proposta por Duarte e Monteiro (2009). Observamos a informação compartilhada e
integrada, uma vez que busca-se articular uma rede de envolvidos, não separando a
organização por setores ou cargos, mas integrando todos os funcionários por meio de
meta e ação convergente que contribui para resultados econômicos e de processo. A
organização instiga o funcionário a não só pensar em uma melhoria, mas em executála.
Desenvolve-se também o pertencimento, porque com a participação do
funcionário, ele se sente ainda mais importante para a organização. Tem seu trabalho
reconhecido e se torna um exemplo aos colegas, alimentando e orientando a
participação cooperativa. O projeto estimula o empoderamento, porque permite que
os funcionários desenvolvam o senso crítico, e possam perceber possibilidades de
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mudança em seu setor ou no hospital como um todo, avaliando e recriando o mundo
que os cerca.
Fortalece a autonomia, já que o funcionário que executa sua solução e é
reconhecido por isso, e a governança, pois independentemente do cargo, do tempo
de serviço ou do nível de especialização, todos são responsáveis pela organização e,
assim, todos devem pensar e sugerir melhorias, principalmente em um hospital com
tantos funcionários e rotinas diferentes.
A autonomia e a governança são importantes em um hospital, visto que é uma
organização mais complexa, onde às vezes os médicos e enfermeiros ganham mais
destaque e voz (RODRIGUES FILHO, 1990, apud SENHORAS, 2007). Com esse
projeto, áreas como da higienização, nutrição ou manutenção ganham visibilidade e
reconhecimento não apenas por parte da direção, mas pelos próprios funcionários,
refletindo assim, no atendimento aos pacientes.
Portanto, a comunicação organizacional, planejando e auxiliando na execução
da campanha, contribui para a humanização na organização, porque assegura maior
participação e interação dos públicos, dissemina o senso coletivo e valoriza o
indivíduo na organização (MARCHIORI, 2010). Além do funcionário desenvolver o
social e o psíquico, ele também estimula os colegas por meio do nível da interação
(CHANLAT, 1996), em que o “o outro” é um modelo, constituindo-se como um objeto
de identificação. Quanto mais soluções forem implementadas e divulgadas, mais
interesse e motivação (COSTA, 2014a) vai surgindo na organização.
É possível também relacionar a campanha com as justificativas vistas na
pesquisa apresentada por Marchiori (2010), identificando que a participação dos
funcionários e sensação de pertencimento à organização contribuem para a
humanização no ambiente de trabalho, através da comunicação. Ao colocar em
prática a solução, o funcionário corresponde aos objetivos da organização, sendo um
destes a humanização das relações, porque o objetivo não é de melhorar o seu
ambiente de trabalho, mas ajudar na construção e manutenção de uma instituição
melhor para todos.
Verificamos, assim, o conceito de organização humanizada de Branco e
Vergara (2001), que por meio da comunicação, visual e verbal, pode, de fato,
humanizar as relações de trabalho. Esse projeto agrega outros valores que não
somente lucro ou redução de custos, mas também visa a relações mais democráticas
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e contribui para o desenvolvimento das pessoas sob o aspecto intelectual e
emocional.

4.2.2 Campanha de agradecimento ao funcionário
Em janeiro de 2016, o hospital sofreu consequências em sua infraestrutura
após uma tempestade que atingiu a cidade de Porto Alegre durante a noite7. Os
funcionários que estavam no hospital, no momento do temporal, trabalharam juntos
para reverter ao máximo os problemas que foram surgindo: alagamentos, vidros
quebrados, falta de luz, entre outros. Na semana que passou após a tempestade, o
hospital conseguiu reestabelecer todos os serviços importantes e reorganizar a
infraestrutura, em função do trabalho desenvolvido de forma proativa8 pelos
funcionários.
Todos os comunicados que abordaram avisos sobre os serviços em
funcionamento na organização, durante a semana de reparos dos estragos deixados
pelo temporal, trouxeram um agradecimento à equipe pelo trabalho. Porém, as
lideranças das áreas do hospital, junto à área de Comunicação, pensaram em algo
maior, e então realizaram uma campanha de agradecimento aos funcionários, que
contemplou inicialmente uma carta de agradecimento, entregue pela liderança a cada
funcionário de sua equipe, identificada pessoalmente com o nome de cada um (Figura
4).

7

O temporal ocorreu na noite do dia 29 de janeiro de 2016, com ventos de até 120km/h, causando
vários estragos em moradias e prédios de Porto Alegre, deixando mais de 360 toneladas de escombro
de árvores pelas ruas e mais de 300 mil clientes de energia elétrica sem luz. Disponível em: >
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/01/chuva-causa-transtornos-e-derruba-telhadode-shopping-em-porto-alegre.html< e > http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/01/tempestadederruba-arvores-alaga-ruas-e-causa-destruicao-na-capital-4963983.html#<. Acesso em: 31 mai. 2016.
8
Como exemplo podemos citar um funcionário da área de manutenção, que estava em casa, soube dos
impactos da tempestade através de outro colega que estava no hospital no momento do temporal. Sua
preocupação inicial foi o fornecimento de energia, pois era necessário manter os geradores funcionando
o tempo inteiro. Os geradores precisam de grande quantidade de óleo diesel para operar, e à medida
que o óleo estava acabando, o funcionário comprava mais, com o próprio dinheiro – o qual foi
reembolsado depois pelo hospital –, já que naquele momento aprovar orçamentos em tempo real
estava delicado. Outra funcionária da higienização voltou ao hospital, mesmo não sendo seu turno de
trabalho, para auxiliar a sua equipe, que teve que retirar água da chuva de dentro do hospital, além de
toda a reorganização após estragos como vidros ou destelhamentos.
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Figura 4 – Carta de agradecimento aos funcionários

Fonte: material disponibilizado pelo hospital

A matéria de capa da revista bimestral, de circulação interna, foi mais um canal
para homenagear e agradecer os funcionários, com o título “Motivos para agradecer:
funcionários transformam temporal em prova de superação e qualidade de
atendimento”. Foram apresentadas três histórias para ilustrar a iniciativa e dedicação
dos funcionários naquele momento, e no final constava: “A Instituição sabe que todos
que estavam presentes nesse momento de dificuldade extrema colaboraram de tantas
formas diferentes que é impossível mencionar todas as histórias aqui. Mesmo assim
o hospital quer dizer obrigado”. A matéria foi ilustrada com fotos das equipes de
higienização e manutenção, representando o trabalho em equipe e reconhecendo
essas equipes, personificando as histórias.
Verificamos na matéria da revista, conforme transcrito acima, o cuidado em
agradecer a todos, ressaltando que não é possível relatar todas as histórias dos
funcionários em relação ao temporal, mas o fato de isso ser dito revela a humanização
da comunicação, que conforme Kunsch (2010), está associada com valorizar as
pessoas que convivem na organização e se preocupar com as consequências de sua
comunicação.
Além disso, foi realizado um almoço e jantar especiais no refeitório do hospital.
A organização entende a alimentação como um fator essencial no bem-estar do
funcionário. Em datas comemorativas ou eventos especiais, como foi esse
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agradecimento, a área de nutrição prepara um cardápio especial, e nesses dias o
número de funcionários que almoçam no refeitório é maior. O cardápio ainda brincou
com os nomes dos alimentos, fazendo alusão ao temporal, como por exemplo, “feijão
abaixo d’água” (Figura 5).
Figura 5 – Cardápio especial de agradecimento

Fonte: material disponibilizado pelo hospital

Outra ação contemplada pela campanha foi a visita da direção do hospital,
juntamente com um dos profissionais da Comunicação Interna, pessoalmente aos
setores dos funcionários que se destacaram na noite da tempestade. Ou seja, a
direção, que em geral não atua no turno da noite, aguardou o início do turno de
trabalho para agradecer, tendo o cuidado de dirigir-se nominalmente à cada um. Foi
um momento de emoção dos funcionários elogiados, que não estavam esperando por
tal atitude naquele dia e tiveram seu trabalho, e dedicação, reconhecidos.
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Com base nessa campanha de agradecimento, podemos perceber o fator
humano da comunicação organizacional, enquanto construção de significados e
valorização do diálogo no âmbito interno do hospital. Observamos que a valorização
do funcionário é vista sob uma perspectiva integrada, não sendo o trabalhador
considerado um recurso, mas sim um gerador de recursos, conforme Capra (1997,
apud BRANCO; VERGARA, 2001).
Verificamos a preocupação do hospital em não apenas comunicar aquilo que
faz (COSTA, 2014b), mas em fazer aquilo que comunica, criando contextos no interior
da organização (MARCHIORI, 2010). O reconhecimento poderia ter ficado apenas
entre as equipes, ou em um agradecimento formal no final de um comunicado. Poderia
ser uma divulgação simples, apenas informando sobre os serviços que estavam sendo
restabelecidos e o motivo. Contudo, com a atuação da Comunicação, o fato que
causou prejuízo ao hospital transformou-se em um motivo para valorizar e manter um
bom relacionamento com o público interno da organização.
Nesse caso, entendemos que o funcionário enquanto constituinte, construtor e
construído pela imagem e reputação da organização (COSTA, 2014b) atendeu as
expectativas do cliente, que no caso de um hospital, são os pacientes e seus
familiares, que esperam desse ambiente tranquilidade e segurança para seu
tratamento de saúde. No momento do temporal, os funcionários auxiliaram os clientes
a saírem de algum local inseguro, ou os acalmaram com palavras de conforto.
As equipes que estavam no hospital naquele momento, exerceram suas
atividades, buscando a qualidade do serviço, mas foram além do que está descrito em
sua função na carteira de trabalho. Eles fizeram a mais, representando assim, que
são construídos, de alguma forma, pelos valores do hospital, reproduziram a cultura
da organização, que é a humanização nas relações e o cuidado constante.
A visita da direção aos setores e o contato olho no olho com os funcionários,
indicam a importância do relacionamento para as organizações, pois, revela a
dimensão humana da comunicação. Essas atitudes proporcionam o sentimento de
pertença nos funcionários, porque eles reconhecem o seu local de trabalho como um
espaço de cooperação e autonomia (OLIVEIRA; PAULA, 2008). Além disso, é
perceber o homem na perspectiva integrada de Capra (1997, apud BRANCO;
VERGARA, 2001), em que o ser humano é um todo de natureza física, emocional,
intelectual e espiritual.
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Com base em Grunig (2011), verificamos nessa campanha a confiança e a
satisfação como indicadores da qualidade do relacionamento entre funcionário e
organização, visto a dedicação dos funcionários e o reconhecimento por parte da
organização, através da comunicação verbal e escrita. E podemos perceber o papel
do endomarketing no hospital, que conforme Costa (2014b) é fazer a gestão da
subjetividade, dos fatores que vão além do que é tangível na organização.
Observamos com a análise desse caso os cinco níveis correlacionados de
Chanlat (1996), em que o nível da sociedade e da organização foram influenciados
pelo temporal, perturbando assim o nível do indivíduo e da interação, uma vez que o
temporal atingiu não só o local de trabalho de muitos funcionários, mas suas casas e
suas famílias. E mesmo perante esse cenário, teve uma motivação particular (COSTA,
2014b) em cada funcionário que se dispôs a ajudar, refletindo um quadro efetivo mais
humanizado, já que por se tratar de uma organização hospitalar, sabe-se que outras
pessoas, a maioria com a saúde mais frágil, dependiam de cuidado e amparo naquele
momento do temporal.
Com base no exposto, podemos julgar que a humanização como norteadora
do relacionamento e da comunicação na organização, motiva seus funcionários a
terem atitudes mais acolhedoras, e não somente por salários ou benefícios (COSTA,
2014a), mas por a organização dar em troca o reconhecimento de seu feito. E
conforme Curvello (2010), nas relações de trabalho atuais, o maior desafio é criar e
manter esses vínculos entre organização e públicos.

4.2.3 Campanha do dia do higienista
A última campanha que analisaremos nesta pesquisa empírica é a realizada
em homenagem ao dia do higienista. Essa data, comemorada no dia 27 de abril, é
conhecida oficialmente como o dia do empregado doméstico9, contudo, o
Endomarketing do hospital nomeou como dia do higienista para poder agraciar a
equipe de higienização da organização.
A partir de uma solicitação da liderança dessa equipe em estimular o
relacionamento entre os funcionários higienistas, e promover o seu reconhecimento,

9

Disponível em: >http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/nesta-quarta-feira-dia-27-e-o-dia-doempregado-domestico<. Acesso em 20 mai. 2016.
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a equipe de Comunicação Interna pensou em conjunto com a liderança da área uma
estratégia que não fosse apenas uma campanha visual parabenizando pelo dia, como
nos anos anteriores. Sendo assim, foi feita uma ação na qual cada funcionário da
higienização ganhou a metade de um coração de papel, recortado de uma cartolina
vermelha, e deveria encontrar a sua outra metade, ou seja, a outra metade do coração
que se encaixasse na sua.
Essa dinâmica tinha como objetivo integrar os funcionários da equipe, já que
nem todos se relacionavam diariamente, uma vez que o hospital é grande e cada um
é responsável por uma área ou tarefa. Ao achar o colega que tivesse com a outra
metade do coração de papel, a dupla tinha que ir até a liderança para avisar sobre o
encontro e então, recebiam um cartão em branco para deixarem um recado um ao
outro.
Esses recados seriam expostos no evento programado para celebrar o dia do
higienista. Após escreverem no cartão, esse deveria ser entregue à liderança e
recebiam um vale que dava direito a um crepe doce e outro salgado no dia do evento.
A confraternização foi realizada para todos os funcionários da higienização do
hospital, em um local nobre da instituição, com o fornecedor de crepe preparando os
alimentos especialmente para cada um.
A direção do hospital esteve presente para parabenizar pessoalmente a equipe
e reforçar a sua importância à organização, e também agradecer a dedicação e o
cuidado de todos eles com os pacientes, familiares e funcionários. As fotos e a
realização do evento foram divulgadas por meio de uma news interna do hospital, que
reúne as ações “mais humanas” realizadas pela instituição.
Além da confraternização planejada, os cartazes e e-mail em homenagem ao
dia do higienista (Figura 6) convidavam todos os funcionários do hospital a abraçarem
os seus colegas da higienização, como forma de reconhecimento e carinho. Essa
campanha, além do fator humano, explorava também o lado mais estratégico, a fim
de propor uma atenção especial para a equipe que, por ser responsável pela limpeza
da organização, nem sempre recebe a gratidão que merece.
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Figura 6 – Campanha do dia do higienista

Fonte: material disponibilizado pelo hospital

Conseguimos relacionar essa campanha para o dia do higienista às respostas
da pesquisa apresentada por Marchiori (2010): assegurar maior participação e
interação dos públicos, valorizar o colaborador e disseminar valores da organização.
Também verificamos a preocupação da organização em transformar o âmbito interno
do hospital em um local com menos desigualdade, nesse caso, profissional, conforme
Branco e Vergara (2001) defendem uma empresa mais humanizada.
Assim como o hospital parabeniza o médico ou o enfermeiro pelo seu dia,
homenageia o funcionário da limpeza. Com base em Michel (2008), o hospital é
composto por um contexto emocional e caótico além das realizações mais racionais e
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instrumentais, seja com paciente ou funcionário, uma vez que todos são pessoas,
indivíduos. Então é necessária uma comunicação com foco mais humano e
estratégico (COSTA, 2014a).
Conforme Costa (2014a) e Marchiori (2008), os trabalhadores percebem o que
a organização oferece em troca de seu trabalho. E o quanto a instituição promove a
interação dialógica e a comunicação para além da racionalidade técnica. Por isso,
notamos com essa ação o desejo do hospital de não apenas comunicar uma data
pelos canais oficiais da Comunicação Interna da organização, mas de realizar, dentro
das ações de endomarketing, o fortalecimento do relacionamento entre a equipe de
higienização e dos funcionários em geral com a equipe.
Essa preocupação com o relacionamento reflete a dimensão humana e
estratégica (KUNSCH, 2010) da comunicação organizacional, especialmente na área
da saúde em que não importa apenas a especialização profissional, mas o
envolvimento coletivo (NASSAR, 2003, apud CAMPARA et al., 2012). Os profissionais
da higienização precisam ter sentimento de pertença em relação ao hospital, e esse
sentimento é possível em um local de trabalho que reconheça a cooperação e a
autonomia como indispensáveis (OLIVEIRA; PAULA, 2008).
Verificamos, então, com essas campanhas do hospital, que é possível
desenvolver a dimensão humana da comunicação organizacional nas organizações,
de forma que a comunicação apenas instrumental e massiva não seja predominante.
O presente estudo tem como amostra o público interno do hospital, a fim de entender
a relevância da humanização na comunicação para os funcionários, que são a alma e
motor das instituições.
Para realizar uma comunicação organizacional estratégica, o fator humano é
essencial na construção de vínculos e na manutenção dos relacionamentos, e por isso
com todo o avanço tecnológico, e com a globalização, o indivíduo continua sendo a
base de uma organização; e a valorização e a preocupação com a qualidade de vida
do trabalhador, e as consequências de sua comunicação, continuam sendo o
diferencial de uma instituição.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no exposto neste estudo, voltamos ao problema desta pesquisa: de
que forma a comunicação interna pode contribuir para a humanização nas
organizações, especialmente em um hospital? A partir do referencial teórico e das
análises da pesquisa empírica, podemos resumir que a contribuição da comunicação
reside em mais do que informar, mas em criar e manter relacionamentos, com base
no diálogo e na construção de significados para a organização. Além disso, pequenas
atitudes da instituição que valorizam o funcionário e possibilitam o seu
empoderamento e confiança, contribuem para a humanização das relações de
trabalho e interpessoais.
Como seres complexos, com opiniões, culturas e anseios distintos, o homem
busca bens materiais, uma vez que está inserido em uma cultura capitalista, mas
também quer a realização pessoal e o conhecimento. De certa forma, independente
de religiões ou crenças, o homem percebe que vem ao mundo com uma missão, quer
explorá-lo e almeja o reconhecimento no trabalho. Por esse motivo, reconhecer o
funcionário é essencial para o modelo de organização atual.
Apesar das instituições serem constituídas por um grupo de indivíduos, que
trabalham por um objetivo final, nem sempre se observam atitudes humanas nas
relações de trabalho, e é papel do endomarketing e da comunicação interna, através
da comunicação estratégica e integrada, estar sempre buscando reconstruir o
presente e cocriar o futuro da organização, enfatizando assim, a dimensão humana
da comunicação organizacional.
Sabe-se que há muitos desafios. Primeiro que o funcionário precisa se
identificar com os valores da empresa, e que não é sempre que os níveis do indivíduo
e da interação das pessoas estão conectados com o outro indivíduo ou com o trabalho.
Além disso, nem todas as organizações entendem a área de Comunicação e
Marketing como uma área estratégica, com ferramentas para criar e manter
relacionamentos, ao contrário, várias vezes os profissionais são vistos de forma
simplória como produtores de festas, responsáveis pelo mural ou pelos brindes nas
datas comemorativas.
Reconhece-se também que há desafios na comunicação entre equipes de
trabalho e liderança, assim como os salários e benefícios que não agradam a todos.
Outra barreira é o desafio de comunicar nos dias de hoje, tendo em vista a diversidade
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de informação que chega às pessoas pela internet, com aplicativos e tecnologias
diferenciadas.
Diante desses desafios e face às limitadas pesquisas existentes na área,
sugere-se para estudos futuros, entender a humanização na comunicação
organizacional a partir do olhar do funcionário de uma organização, procurando
evidenciar como ele percebe a comunicação interna ou institucional, e qual a sua
relação com a instituição.
Outra sugestão, a partir deste presente trabalho, é compreender como o cliente
final, nesse caso o paciente, percebe esta humanização nas relações com os
funcionários. Também é possível pesquisar se o trabalhador se sente valorizado e
reconhecido de fato, visto que nesse estudo só foi contemplado de que forma foram
feitas as campanhas no hospital e seu resultado parcial, aparente. Como vimos no
segundo capítulo, cada pessoa tem sua subjetividade e sua interpretação. Grupos
focais ou entrevistas em profundidade com os funcionários poderiam revelar outras
percepções sobre humanização e relacionamento.
Atingimos com essa pesquisa o objetivo geral de compreender a relevância da
humanização na comunicação organizacional, como espaço de diálogo e construção
de significados, em um hospital, porque vimos no referencial teórico e no estudo de
caso o quanto a comunicação para o funcionário mais planejada e humana o aproxima
dos valores da organização.
Percebemos também o empoderamento e a autonomia do funcionário
encorajados pelo hospital para implementar soluções; a sensação de pertencimento,
compromisso e reciprocidade de controle com a organização como nos exemplos
após o temporal em Porto Alegre e; confiança e governança ao estimular um melhor
relacionamento entre colegas da higienização e valorização dos profissionais por
parte das outras equipes de trabalho também.
Entre as dificuldades encontradas para a realização do trabalho estão o fato
do sigilo impossibilitar a contextualização histórica da organização onde se
desenvolveu a pesquisa, pois isso, na opinião da autora, teria enriquecido o estudo.
Também a dificuldade no distanciamento do objeto empírico, por ser o local de
trabalho da mesma. Mas, mesmo com essas objeções, foi possível analisar um corpus
de pesquisa que trouxe exemplos muito ricos sobre comunicação organizacional e
humanização, e que se relacionou muito bem com o referencial teórico.
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Mesmo sendo uma análise em uma organização de saúde, é possível identificar
a importância da dimensão humana na comunicação organizacional em qualquer
ramo de negócio, porque como vimos neste trabalho, a organização é um sistema
vivo, feita de pessoas para pessoas. Assim entendemos que o maior patrimônio das
empresas são seus funcionários, a humanização na comunicação passa a ser para
todos, não apenas para os trabalhadores da saúde. Além disso, com toda a
complexidade de um hospital, onde reúnem-se diversas profissões e conhecimentos,
tal análise não pode ser simplificada na relação entre médicos e/ou pacientes.
Finalizamos então, o presente trabalho, resgatando o questionamento de
Wolton (2004, apud Kunsch, 2010), sobre como salvar a dimensão humanista da
comunicação quando triunfa sua dimensão instrumental. Com base nas percepções
apresentadas nessa pesquisa, poderíamos responder que cada um pode escolher a
maneira que quer comunicar. Seja com vídeo, evento, na revista, com diálogo ou em
um simples cartaz, a dimensão humana da comunicação está em cada um de nós.
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