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RESUMO 

 

A pesquisa analisou a importância da negociação coletiva na criação de espaços comunicativos no 
âmbito do Serviço de Reabilitação Profissional da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 
Social em Goiânia./GO, constituindo-se em instrumento de gestão administrativa, capaz de aumentar 
a comunicação na Unidade, traduzindo em melhoria no atendimento ao cidadão, nas relações 
interpessoais e relações de trabalho. Autores como Wanderley (1998), Robbins (2000), Bordenave 
(2006) Watkins (2008) e Chiavenato (1993), tratam a comunicação como fator de grande relevância 
nas relações humanas, sendo primordial para proporcionar harmonia nas relações internas e 
externas das organizações, tanto privadas quanto públicas. A recente introdução da negociação 
coletiva no serviço público contribuiu para a percepção da importância que esta exerce na criação de 
espaços comunicativos no âmbito das organizações, possibilitando a disseminação de uma cultura de 
negociações que contribuirão para o aumento da comunicação em toda Administração Pública. Para 
subsidiar os dados da pesquisa foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com o gestor e 
servidores do órgão supracitado, envolvendo perguntas relacionadas à importância da comunicação 
interna e a disseminação da negociação coletiva. Ao analisar os dados coletados, observou-se que a 
maioria dos servidores considera que a comunicação verbal é predominante naquela Unidade, face 
às legislações e normas que regem toda a Administração Publica, enfatizando a clareza e 
objetividade como requisitos essenciais. Infere-se também a partir do presente estudo de caso que a 
negociação coletiva pode vir a constituir-se em uma interessante alternativa no gerenciamento de 
pessoa na Administração Pública, servindo como um instrumento gerencial capaz de dirimir 
divergências, aumentar e qualificar os processos de comunicação existentes.  

 

Palavras chaves: negociação coletiva, comunicação, reabilitação profissional, administração pública. 
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INTRODUÇÃO 
A comunicação no ambiente organizacional tem despertado em seus 

gestores diferentes posicionamentos sobre a questão da aplicabilidade dos 

processos comunicativos, especialmente quando se trata de ambientes complexos e 

de incertezas.  

O que ora se propõe, A negociação coletiva como condicionante à criação 

de espaços comunicativos na administração pública, visa, especificamente, realizar   

uma análise do serviço de reabilitação profissional (SRP) do instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) - gerência executiva de Goiânia/Goiás - 

A pesquisa se justifica, entre outras, por duas razões dignas de destaque. 

Primeira, positivamente, observa-se que a administração pública brasileira tem 

avançado nesta temática e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) coaduna 

com estas tendências, buscando ações inovadoras na comunicação e na qualidade 

do atendimento, como por exemplo, a Central de Atendimento. Através desse 

serviço pode-se tanto obter orientações e informações gerais, como também 

agendar atendimento em qualquer Agência da Previdência Social do país. Segunda, 

negativamente, como quem integra um ambiente de serviço público, observa-se que, 

no plano da comunicação interna entre gestores e servidores o INSS, esta 

comunicação ainda possui limitações.  O Serviço de Reabilitação Profissional (SRP), 

que é um dos serviços prestado pelo INSS, de caráter obrigatório e independente de 

carência, pode ser usado como exemplo de tal dificuldade. Mais especificamente o 

SRP do INSS de Goiânia que, assim como a maioria das Unidades dos órgãos 

públicos, apresenta aparente fragilidade na comunicação existente entre servidores 

e gestores, dificultando o diálogo e, possivelmente, impactando de maneira direta 

nos resultados do atendimento ao segurado. O trabalho ganha relevância por 

abordar a relação entre negociação coletiva e comunicação como forma de equilíbrio 

nas relações de trabalho na esfera pública federal, tema este ainda pouco explorado 

na literatura nacional.  

Diante deste cenário, a investigação procurará responder a seguinte 

pergunta: como ocorre a comunicação entre gestor e servidores no âmbito do 

Serviço de Reabilitação Profissional da Gerência Executiva do INSS em Goiânia? 

A natureza metodológica será  qualitativa, exploratória. Para tal, adotar-

se-á um estudo de caso. Para Gil (1994), o método de estudo de caso constitui-se 
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num método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 

muito utilizados para se atingir o conhecimento, se fundamentando na idéia de que a 

análise em uma unidade de determinado universo possibilita a compreensão da 

generalidade do mesmo, ou pelo menos, o estabelecimento de bases para uma 

investigação posterior, mais sistemática e precisa. Apresenta, no entanto, algumas 

limitações:  

· não permitem a generalização dos resultados obtidos com a população 

estudada; 

· quanto ao processo de levantamento da situação a visão fornecida é limitante ao 

caso estudado; 

· a pesquisa depende da cooperação e boa vontade do universo pesquisado; 

· são mais suscetíveis a distorções tanto no que se refere à possibilidade de 

indução dos resultados por parte do pesquisador, que pode escolher os casos 

que tenham os atributos específicos que ele deseja como no que se refere ao 

tipo de documentos que são disponibilizados ou ocultados. 

Ademais, o objetivo geral consistirá em analisar como ocorre a 

comunicação entre gestor e servidores no âmbito do Serviço de Reabilitação 

Profissional do INSS em Goiânia, denotando-se a importância de tal variável para 

um bom desempenho das relações de trabalho no âmbito da instituição pesquisada. 

Para se atingir o referido objetivo,  pretende-se, especificamente,  

identificar como ocorre o atual processo de comunicação interna no SRP Goiânia e 

pesquisar qual a percepção do gestor e servidores acerca do atual processo de 

comunicação interna existente na instituição;  

Os resultados desse trabalho poderão futuramente colaborar na gestão 

de pessoas praticada na SRP Goiânia. A falta de desconhecimento da importância 

da comunicação e da negociação coletiva no serviço público, e, em especial no 

Serviço de Reabilitação Profissional em Goiânia tende a dificultar a internalização de 

informações, gerarem desnecessárias divergências, impasses, resultados ineficazes 

e conflitos internos. 

A pesquisa não pretende esgotar o tema, mas construir hipóteses ou 

problemas que nortearão futuros estudos do tema, contribuindo assim para a 

construção de produção científica de observação e análise da importância da 
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comunicação e da negociação coletiva como instrumento de conferir eficácia nos 

resultados das instituições públicas. 

Desta forma, o presente artigo será dividido em seis seções. Na primeira 

seção serão abordados conceitos e teorias, bem como o espaço de aplicabilidade da 

comunicação; na segunda seção, destacar-se-á a importância, evolução, desvios, 

bloqueios ou ruídos no fluxo da mensagem e o tipo de comunicação existente nas 

organizações; posteriormente, na terceira seção o significado da negociação coletiva 

de trabalho, enfatizando-se os seus princípios na Administração Pública; na quarta 

seção,  demonstrar-se-á  os vínculos existentes entre negociação e comunicação 

nas organizações. Em seguida, na quinta seção, será descrita a comunicação na 

Gerência Executiva do INSS e no Serviço de Reabilitação Profissional/SRP:  

aspectos gerais sobre a política de comunicação vigente no INSS; análise  dos 

dados primários coletados através de entrevistas com gestor e servidores da 

Unidade supracitada visando responder a pergunta de pesquisa estabelecida nesse 

artigo. Por fim, serão apresentadas as considerações finais obtidas com a pesquisa.   

1 COMUNICAÇÃO: CONCEITO, ASPECTOS TEÓRICOS E ESPAÇO DE 

APLICABILIDADE 

A comunicação sempre esteve presente nos processos Administrativos no 

campo das relações de trabalho, tanto no setor privado quando no setor público. 

Faz-se necessário entender a complexidade que envolve este processo, 

principalmente no que se refere aos atores envolvidos, mais especificamente o 

emissor e o receptor. Um cuidado especial na transmissão da mensagem é que a 

mesma deve ser clara e objetiva. 

A comunicação consiste em um importante desafio para a administração 

pública, haja vista a sociedade estar cada dia mais exigente em suas demandas, 

seja pela qualidade dos serviços ora recebidos ou na reivindicação de seus demais 

direitos enquanto consumidor. 

Segundo Wanderley (1998) a complexidade da comunicação está 

presente tanto no âmbito das atividades públicas como privadas e, de uma forma 

geral, tal complexidade tende a superar a percepção original acerca do real 

problema.  
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Watkins (2008) coloca a comunicação como um meio de negociação e 

explica que se mal utilizada pode tornar o que é simples em traiçoeiro e o difícil em 

impossível. O negociador deve ficar atento aos acontecimentos quando sua 

comunicação (diálogo) com o outro não estiver progredindo. Por exemplo, quando 

se observa que o receptor não esta entendendo a mensagem envida pelo emissor, 

neste momento sugere-se uma pausa, para repensar-se a melhor forma de repassar 

tal informação/mensagem, para que a comunicação seja eficaz.  

Robbins,  ao analisar a comunicação nas organizações, entende que esta 

é de suma importância, sendo um dos requisitos para o sucesso de um gerente, 

podendo a habilidade de comunicação ser desenvolvidas através de técnicas 

específicas, tendo em vista que esta habilidade é fator decisivo nas relações 

interpessoais, conferindo assim eficácia nos resultados gerenciais. Diz:  “A 

comunicação eficaz é crucial ao sucesso de um gerente, que existem técnicas 

específicas que podem ser aprendidas para melhorar as habilidades de 

comunicação (2000, p. 423).”   

Tais aportes teóricos encontram plena relevância quando o exercício 

profissional de um servidor público depende, essencialmente, do domínio da 

comunicação. É o caso do INSS, em particular, o de Goiânia. 

O INSS é dividido em cinco Superintendências Regionais: Região 

Sudeste I, Região Sudeste II, Região Sul III, Região Nordeste VI, Região Norte-

Centro-Oeste V, possuindo em cada Região uma Superintendência Regional com as 

respectivas Gerências Executiva Estaduais, cujas atribuições e competências estão 

disciplinadas na Portaria do Ministério da Previdência Social nº 296/2009. 

Na Região Norte-Centro-Oeste V, está inserida as Gerências Executivas 

de Goiânia e Anápolis, sendo que na Gerência Executiva de Goiânia se insere o 

Serviço de Reabilitação Profissional - SRP, objeto do presente estudo. 

O SRP em Goiânia atende mais de 23 Agências da Previdência Social 

(APS) considerando capital e interior, e, é conceituado de acordo com o 

Regulamento da Previdência Social, Decreto nº 3.048/99: 

A assistência (re) educativa e de (re) adaptação profissional que visa 
proporcionar aos beneficiários incapacitados, parcial ou totalmente, para o 
trabalho os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de 
trabalho e no contexto em que vivem. (REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL, Art. 136, Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999). 
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O SRP, situado no setor Coimbra em Goiânia/GO, possui 24 servidores, 

entre Médicos Peritos, Responsáveis pela Orientação Profissional (Assistente 

Social, Pedagogo, Terapeuta Ocupacional), Psicólogos e Administrativos, 

funcionando no mesmo espaço através de convênio a Secretaria Municipal de 

Educação (1º ao 5º ano) para a elevação da escolaridade dos segurados; existe 

também um Termo de Cooperação com a Pontifícia Universidade Católica (PUC-

Goiás), de forma que os alunos do curso de fisioterapia possam atender aos 

segurados do SRP com supervisão de seus professores. Além do Termo de 

Cooperação Técnica com o Sistema S - Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que 

também é utilizado para a elevação da escolaridade (6º ao 9º ano) para os 

segurados que estão em programa de reabilitação do SRP/Goiânia. 

O cidadão procura as Agências da Previdência Social - APS por várias 

razões, desde auxílio doença, auxílio por acidente de trabalho, aposentadoria por 

tempo de contribuição ou por idade, dentre outros benefícios ou auxílios, para ser 

orientado, se tem ou não direito ao respectivo beneficio.  

Quando for concedido o direito ao benefício, o segurado é vinculado por 

algum tempo na APS. Depois de considerados pela Perícia Médica, aptos a 

desempenharem sua função, alguns segurados voltam ao trabalho, e, outros, são 

encaminhados para o Serviço de Reabilitação Profissional para ser agendada uma 

nova perícia. 

Ao procurar o SRP, o segurado é encaminhando a um administrativo, é 

agendado para abrir um prontuário e logo em seguida conduzido ao Médico Perito 

para a realização de avaliação do potencial laborativo, considerado, conforme o 

Manual de Perícia Médica, “incapacidade laborativa a impossibilidade de 

desempenho de atividades específicas de cargos ou empregos, decorrentes de 

alterações patológicas conseqüentes de doenças ou acidentes” (2005, p.5). 

A equipe no SRP é multidisciplinar, composta por servidores de nível 

superior (Psicólogo, Assistente Social, Pedagogo, Terapeuta Ocupacional), que 

exercem a atividade de Responsável pela Orientação Profissional, que significa 

realização de avaliação sócio profissional, juntamente com os Médicos Peritos, 

podendo acessoriamente contar com os profissionais de Psicologia e Fisioterapia, 

como subsidio de complementação da avaliação dos segurados.   
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O SRP tem por objetivo proporcionar o reingresso ao mercado de trabalho 

dos segurado que se encontra em processo de reabilitação, proporcionando as 

condições necessárias durante o período em que este se encontra sob o 

acompanhamento e avaliação de suas restrições físicas pela  equipe multidisciplinar, 

visando sua reintegração, no mesmo posto de trabalho anteriormente ocupado ou 

com adequação em outra função na empresa a qual se encontra vinculada, onde 

será respeitado as suas limitações ou se o segurado não tiver vínculo empregatício, 

capacitá-lo para reinserção no mercado de trabalho.  

Segundo o Manual de Perícia Médica (2005, p. 9), “a presença da 

doença, por si só, não significa a existência da incapacidade laborativa, o que 

importa é a sua repercussão no desempenho das atividades”.  

O problema identificado no SRP é relacionado a uma competência muito 

importante dentro das organizações tanto privadas quanto públicas: a comunicação.  

As divergências nas várias formas de entendimento dos procedimentos e 

a não aplicabilidade desta habilidade entre o gestor e seus servidores tende a 

desmotivar as partes, provocando a curto ou médio prazo resultados negativos nos 

procedimentos e ações desenvolvidas, tanto interpessoais como nas relações de 

trabalho e, conseqüentemente, impactando na qualidade do atendimento ao 

segurado do serviço.  

Segundo Chiavenato (1993), a Administração revela-se nos dias de hoje 

como uma das áreas do conhecimento humano mais impregnado de complexidade e 

de desafios. A comunicação deve promover a interação, participação dos servidores 

e gestores, no sentido de estimular o melhor convívio e minimizar os conflitos 

inerentes às relações de trabalho. Torna-se assim necessário um novo olhar para as 

questões da aplicabilidade da comunicação no ambiente de trabalho, diferentemente 

de modelos homogeneizados e verticalizados que se apresentam pouco 

coadunados com o atual contexto das relações de trabalho.  

Surge no cenário público a negociação coletiva como um novo caminho 

de diálogo e construção, podendo ser um instrumento de utilização para os gestores 

no momento de dirimir conflitos oriundos destas relações. Através do conhecimento 

sobre os pontos positivos e negativos existentes entre as partes, da reflexão em 
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conjunto, pode-se chegar a um denominador comum para solucionar os conflitos 

existentes entre servidores e Administração. 

A proposta de um espaço para discussão e negociação de questões 

inerentes a comunicação e relações interpessoais na SRP, possibilitará a motivação 

dos servidores e o compartilhamento de decisões voltadas para a melhoria do 

ambiente interno e o aprimoramento dos serviços prestados ao segurado.  

2 IMPORTÂNCIA E EVOLUÇÃO DA COMUNICAÇÃO  

A comunicação está presente na vida do homem desde o seu 

nascimento, onde passa a influenciar e a ser influenciada pelo meio em que vive. 

Bordenave (2006) ao discutir a comunicação aponta que durante muito tempo 

discutiu-se a origem da fala humana, uma vez que a sua origem teve um inicio 

bastante nebuloso, isto significa que, não se sabe como os homens primitivos 

começaram a se comunicar entre si, ou seja, se por gritos ou grunhidos; gestos; 

combinações de gritos; grunhidos e gestos; imitações de sons da natureza. 

Com o passar do tempo o homem foi fazendo associações com 

determinados sons, gestos (linguagem gestual/ expressões faciais) e certos objetos 

ou ação. Relata ainda Bordenave (2006) que parece haver pouca dúvida de que a 

primeira forma organizada de comunicação foi à linguagem oral, quer acompanhada 

ou não pela linguagem gestual e conforme sua evolução foi se desenvolvendo 

também os meios de comunicação. 

No decorrer da vida, o desenvolvimento da comunicação torna-se mais 

complexa, em virtude da própria necessidade do homem em interagir com os 

indivíduos, os grupos e contextos diferenciados. O mundo foi evoluindo e se 

transformando face às inovações científicas e tecnológicas relacionadas à 

comunicação, produzindo constantes inovações cada vez mais sofisticadas para 

atender as demandas das sociedades cada vez mais exigentes.  

No entendimento de Bordenave (2006) a comunicação serve para que as 

pessoas se relacionem entre si, transformando-se mutuamente a realidade que as 

rodeia, servindo como elo de aproximação das pessoas, possibilitando a troca de 

experiências, idéias e sentimentos, evitando que cada pessoa seja um mundo 

fechado em si mesmo.  
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Neste sentido a comunicação é de grande importância em todos os 

contextos, e sua finalidade básica é entender o mundo, relacionar-se com os outros 

e promover a transformação dos indivíduos e a realidade/contextos, onde estes 

estão inseridos. 

Para Robbins (2000, p. 423), “comunicação envolve a transferência de 

significado de uma pessoa para outra”.  Significa que a transmissão de uma 

mensagem e compreensão de um significado vai depender de uma série de 

elementos relacionados ao receptor, pois, no momento da transmissão, cabe ao 

emissor observar a cultura, crenças e valores presentes no receptor, possibilitando a 

este entender o seu significado, decodificá-la, traduzi-la e transmiti-la. 

Dessa forma, a comunicação é essencial nas relações humanas como um 

todo, mas especialmente nas organizações, onde se bem trabalhada, contribuirá de 

maneira relevante para a construção de um clima organizacional harmonioso, bom 

relacionamento com os clientes internos e externos e para o sucesso da 

organização como um todo. 

2.1 A comunicação nas organizações  
Conforme descrito em seu livro intitulado O que é comunicação?, 

Bordenave entende que 

a comunicação não existe por si mesmo, como algo separado da vida da 
sociedade. Sociedade e comunicação é uma coisa só. Não poderia existir 
comunicação sem sociedade, nem sociedade sem comunicação. A 
comunicação não pode ser melhor que sua sociedade nem esta melhor que 
sua comunicação. Cada sociedade tem a comunicação que merece. Dize-
me como é a tua comunicação e te direi como é a tua sociedade. 
(BORDENAVE, 2006 p.16,17).  

Conforme afirma Bordenave (2006, p. 82), “a sociedade atual é 

basicamente competitiva e a habilidade de comunicação é um recurso valorizado 

(...). 

No entendimento desse autor as pessoas que não estão preparadas, que 

não articulam suas intenções claramente, que não tenham argumentos estruturados, 

estão em desvantagens diante de pessoas com amplo vocabulário, comunicativas, 

dentre outras habilidades (BORDENAVE, 2006). 

Em uma negociação, o negociador deve possuir diferenciais que podem 

produzir resultados positivos: habilidade técnica, diz respeito ao conhecimento 

técnico: processos, etapas da negociação; habilidades interpessoais, o estilo, 
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percepções, motivação, etc., e conhecer o objeto da negociação (conhecimento 

sobre os objetivos/estratégias da negociação). Todos estes elementos interligados 

fazem uma sincronia, aliás, um elo para o sucesso na negociação.  

Robbins (2000) relata que gerentes são mais demitidos por deficiência de 

habilidades interpessoais que por falta de habilidades técnicas no cargo. Segundo o 

autor um grande desafio para as instituições/organizações, é que o gerente tem que 

possuir competência em liderança, ser um negociador, comunicador e outras 

habilidades interpessoais.  

Segundo Robbins (2005, p. 425), nem todos os problemas encontrados 

nas organizações ocorrem em virtude da deficiência da comunicação: “ora a 

comunicação não é necessariamente a fonte de todos esses problemas. Ela poder 

ser, mas não necessariamente é.” 

Robbins (2000) afirma que são várias as explicações possíveis existentes 

(i) a incompetência na realização do trabalho; (ii) a falta de credibilidade na 

organização; (iii) interesses divergentes aos da organização, todos estes fatores 

associados com problemas de comunicação podem levar a problemas na 

organização. 

Salienta Robbins (2000, p. 426) que os problemas na comunicação 

existem, descreve ainda que “comunicações deficientes freqüentemente corroem a 

eficácia de um gerente ou unidade.” O autor também enfatiza que a comunicação 

interpessoal consiste na comunicação entre duas pessoas, seja em situações face a 

face ou em grupo, no qual as partes são tratadas como indivíduos e não como 

objetos.  

Na comunicação interpessoal, a mensagem normalmente é constituída 

por palavras e insinuações não verbais. Os canais básicos das conversas na 

comunicação interpessoal são realizados face a face, ao telefone e, cada vez mais 

ao e-mail. 

Dessa forma, no momento da comunicação deve-se ter um cuidado 

especial com pessoas ou grupos que são diferentes em suas experiências, seus 

valores, suas culturas. 

Outro aspecto nesse processo de comunicação está na tentativa de 

compreender o outro e de se fazer compreender, onde o que se ouve e o que se vê 
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irão depender das percepções dos emissores e receptores, pois existem barreiras 

provocadas por diferenças entre as percepções, e que as mesmas estão 

relacionadas a fatores interculturais. 

Robbins (2000) alerta que para não se cometer erros na comunicação 

com pessoas de culturas diferentes, em se tratando de minimizar percepções, 

interpretações e avaliações equivocadas, necessário se faz algumas regras básicas: 

(i) pressuponha diferenças até que se confirme a semelhanças; (ii) enfatize a 

descrição do que alguém disse ou fez, e não a interpretação ou avaliação; (iii) 

pratique a empatia; (iv) trate suas interpretações como hipótese de trabalho. 

A comunicação é primordial nas relações, segundo Bordenave (2006), só 

damos realmente a necessária importância a esta habilidade quando por uma 

doença ou acidente perdemos a capacidade de nos comunicar, conforme o autor a 

comunicação é uma necessidade básica da pessoa humana, do homem social. 

Dar uma atenção continua ao processo de comunicação é primordial, o 

comunicador eficaz antes de interagir com a contra parte, estuda com antecedência 

as etapas do processo de comunicação. Robbins (2000, p. 424, 425) faz um relato 

sobre as partes de um processo de comunicação, o modelo é composto de sete 

partes. 

A primeira parte do processo de comunicação é a fonte de comunicação 

ou emissor é quem inicia a comunicação, convertendo um pensamento ou 

mensagem em uma forma simbólica. A segunda parte é a codificação que significa a 

conversão desta mensagem enviada pelo emissor de forma simbólica. 

A terceira parte é aquilo que é comunicado; a expressão da idéia que o 

emissor deseja comunicar, a mensagem, conforme descreve Robbins (2000, p.424): 

“Quando escrevemos, a escrita é a mensagem”.  “Quando pintamos, o quadro é a 

mensagem”. A quarta parte é o meio pelo qual a mensagem é conduzida/transmitida 

ao receptor o canal desta interação. 

A quinta parte, muito importante no processo, é a decodificação, que 

consiste no mecanismo responsável pela retradução das formas simbólicas contidos 

na mensagem, para que o receptor compreenda a mensagem repassada pelo 

emissor. A sexta parte do processo é o receptor, o qual é tão importante quanto o 
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emissor, pois caso não existisse não ocorreria à comunicação. Resumidamente, o 

receptor é o destinatário final da mensagem.  

Obter feedback é a sétima parte composta do processo de comunicação 

relatada por Robbins (2000), significando verificar o que  realmente o receptor 

captou da mensagem.  

Desta forma, o feedback é um sinal, onde a resposta pode ser positiva ou 

negativa, significando se o emissor conseguiu ou não transmitir a mensagem de 

forma clara para o receptor, possibilitando a este entendê-la ou não, e, caso 

negativo, corrigir os ruídos detectados, elaborando uma nova mensagem e a 

reenviando ao receptor. 

Na seção seguinte abordaremos os principais desvios, bloqueios ou 

ruídos observados no fluxo das mensagens oriundas do processo de comunicação e 

que podem prejudicar de maneira significativa o entendimento do que se quer 

transmitir. 

2.2 Desvios, bloqueios ou ruídos no fluxo da mensagem no processo de 
comunicação  

Ressalta Robbins (2000) que nem toda comunicação acontece com 

perfeição. O emissor, como remetente na relação, repassa a mensagem e se esta 

for compreendida pelo destinatário, o receptor então pode dizer que o resultado foi 

positivo na interação. Mas podem ocorrer no processo de comunicação alguns 

desvios, bloqueios ou ruídos no fluxo da mensagem, prejudicando a 

comunicação/interação entre ambos. 

Salienta Robbins (2000) que os problemas podem ocorrer em qualquer 

das sete etapas do processo: fonte de comunicação, codificação, canal, 

decodificação, receptor, mensagem e feedback, como por exemplo: O canal pode 

distorcer a comunicação se for deficiente ou se o “nível de ruído” for alto. Ruído 

significa a quantidade de interferência que está ocorrendo no momento e na 

situação de interação entre emissor e receptor. 

Estas perturbações indesejáveis tendem a atrapalhar/alterar, de maneira 

imprevisível, a mensagem para o receptor. As distorções ou bloqueios acontecem 

pelo fato de que as palavras/mensagens podem apresentar significados diferentes 
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para o receptor relacionado à suas experiências, cultura/conhecimentos, valores, 

crenças. 

Podem ocorrer no momento da interação entre emissor e receptor, o 

bloqueio, onde a mensagem não é internalizada pelo receptor, pois no momento em 

que a mensagem é transmitida, outras pessoas também começaram a interagir no 

mesmo diálogo. 

Outra causa eminentemente cotidiana nas falhas de comunicação, reside 

no fato dos indivíduos não saberem ouvir. Robbins (2000, p.428) relata que as 

pessoas confundem escutar em ouvir, estabelecendo a seguinte diferenciação entre 

os termos: “Escutar é apenas captar vibrações sonoras. Ouvir é compreender aquilo 

que escutamos. Ouvir requer prestar atenção, interpretar e lembra-se de estímulos 

sonoros”. 

Saber se comunicar/expressar é uma habilidade que transcende os 

benefícios meramente profissionais, negociar e uma habilidade cotidiana, conhecer 

os tipos de comunicação, acrescenta mais facilidade na transmissão e adequar os 

símbolos/mensagem ao receptor.   

Compreender os diversos tipos de comunicação possibilita que as 

mensagens sejam entendidas de forma mais segura, evitando que se desenvolvam 

lacunas difíceis de serem preenchidas numa comunicação. 

2.3 Tipos de comunicação 
No entendimento de Bordenave (2006) é praticamente impossível não se 

comunicar, sendo utilizados nas mensagens trocadas consciente e 

inconscientemente vários tipos de comunicação, tais como as linguagens verbais e 

não verbais. No que se refere à comunicação verbal observa-se que essa é 

caracterizada pelas linguagens escritas e faladas enquanto a não verbal pelas várias 

outras formas de expressão corporal, como por exemplo, através dos movimentos 

das mãos, olhos, gestos, entre outras representações. Para um melhor 

entendimento das várias formas de comunicação serão detalhados a seguir os tipos 

de comunicação ora citados:  

2.3.1 Comunicação verbal 

A Comunicação verbal é usada por meio das palavras expressa por meio 

da fala ou escrita. Toda linguagem deve ser adequada ao contexto. 
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As bases dos relacionamentos interpessoais nas organizações estão na 

comunicação verbal e não-verbal. Robbins (2000) afirma que toda mensagem verbal 

também é acompanhada por um componente não verbal, que se uma pessoa quer 

ser um comunicador eficaz, precisa ter certeza de que suas mensagens verbais e 

não-verbais estão em harmonia ou sincronizada.  

Segundo Bordenave, a linguagem é a causadora de muitas confusões, 

sendo a principal causa da deficiência de comunicação existente entre as pessoas, 

grupos, nações, etc. O mesmo autor alerta sobre a necessidade de se ter cuidado 

ao utilizar a linguagem, falada ou escrita, pois esta tem o poder de expressar todos 

os sentimentos do homem. Afirma ainda que a linguagem  pode levar os homens de 

um extremo a outro, do amor e amizade, mas também pode ser utilizada para 

dominar e destruir (2006). 

Existem alguns fatores que podem dificultar a comunicação verbal, como 

por exemplo, não saber ouvir, ir concluindo o raciocínio ou dar a solução para o 

receptor antes de ele terminar a frase. Outro fator é o uso de linguagem ou palavras 

inacessíveis para o receptor, por isso, conhecer o publico alvo é muito importante no 

momento da comunicação. 

Na linguagem falada deve-se ter clareza quanto àquilo que se quer 

informar, ser especifico na mensagem a ser transmitida, e o emissor deve utilizar-se 

de palavras simples, claras para que haja a devida compreensão por parte do 

receptor.  

Conforme relata Robbins (2000) a comunicação não se limita meramente 

à fala, pois existem outras formas de comunicação além da escrita: memorandos, e-

mails, boletins e apresentações visuais, abrangem mensagens e símbolos não 

verbais bastante comuns em um ambiente organizacional. Na comunicação escrita 

registram-se o pensamento, informações, dúvidas, sentimentos, emoções, 

consistindo em um tipo de comunicação mais elaborada. Todavia, a comunicação 

verbal sozinha não acontece, pois a mensagem é transmitida e existe uma interação 

entre a comunicação verbal e não-verbal, onde ambas se complementam para que a 

mensagem possa ser mais efetiva.                                      
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2.3.2 Comunicação não-verbal 

A Comunicação não-verbal é a linguagem do corpo. Ao contrario da 

comunicação verbal, não esta associada ao uso das palavras ou a fala, acontece por 

meio de gestos, expressões faciais, postural corporal, dentre outras representações.  

A comunicação não verbal é uma comunicação de natureza tátil, olfativa, auditiva e 

visual.  Em muitos momentos os olhos ou as mãos passam mensagens sem haver a 

necessidade das palavras em tal interação. 

O comunicador eficaz deve ter em mente que por trás de uma 

comunicação não-verbal, existem diversos sinais que deve ser desvendado, para 

que a interação seja positiva. Uma pessoa que tem uma percepção aguçada 

rapidamente pode identificar estes sinais que estão obscuros (símbolos) em uma 

comunicação.  

Quando as técnicas de comunicação verbal e não-verbal são 

compreendidas e utilizadas como instrumento para detectar problemas ou até 

mesmo solucionar algum conflito, problemas ou situações ficam mais fácies de 

serem resolvidos ou amenizados nas relações de trabalho. Robbins (2000) descreve 

elementos relevantes para que a comunicação seja eficaz em qualquer contexto e 

que bem utilizados podem fazer uma real diferença na interação entre as partes. 

No que se refere à comunicação não verbal, Robbins (2000) destaca que 

a correta interpretação desta depende de uma audição ativa e eficiente, que 

transcenda a mera compreensão da mensagem verbal:  

Faça contato visual; faça acenos afirmativos com a cabeça e expressões 
faciais apropriadas; evite ações ou gestos distraídos; faça perguntas; 
paráfrase; evite interromper o orador; não fale demais; faça transições 
suaves entre os papéis de orador e de ouvinte. (ROBBINS, 2000, 428, 429). 

A comunicação verbal é a mais usual nas instituições, principalmente na 

administração pública, haja vista ser o canal utilizado para a comunicação formal ou 

oficial dentro e fora do âmbito das mesmas, traduzidos em memorandos, ofícios, 

relatórios, atas, dentre outros. 

Cabe destacar que com a introdução da tecnologia nas organizações, 

ganha papel de destaque a comunicação virtual, como emails, blogs, MSN, dentre 

outros canais, agilizando os procedimentos e a modernidade organizacional, 

colocando-a em contato direto com as inovações que permeiam o serviço publico. 
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Também a recente emergência da negociação coletiva poderá contribuir 

de forma inovadora para o aumento da comunicação no âmbito das instituições 

publicas, fomentando discussões pertinentes à Administração, além de facilitar a 

disseminação de idéias e procedimentos relativos à melhoria do ambiente de 

trabalho e a agregação de eficácia nos serviços oferecidos aos cidadãos.  

Assim, importante percebermos que apesar de todo ser humano trazer 

em seu interior a percepção e instinto de negociação, a abordagem da negociação 

coletiva no processo de comunicação vem trazer nova luz nas relações humanas, 

quer trabalhistas, pessoais, etc.  

3 NEGOCIAÇÃO COLETIVA 
Diariamente os indivíduos estão negociando, tanto na vida pessoal/família 

ou nas relações de trabalho. Conforme relata Watkins (2008) a negociação é 

realmente muito presente no cotidiano das pessoas, Destacando algumas 
características que devem estar presentes em um bom negociador: (i) estar bem 

preparado para cada diferente fase do processo negocial; (ii) separar as questões 

pessoais daquelas referentes à negociação; (iii) criar reputação, ser honesto, digno 

e de confiança; (iv) reconhecer possíveis obstáculos a um acordo. O autor ressalta 

ainda que “negociar é buscar acordos por meio do diálogo.” (WATKINS 2008, p. 9). 

Cotidianamente pessoas ou grupos estabelecem discussões onde suas 

posições são coincidentes, obtendo-se acordos sem a necessidade de negociação. 

Contudo, onde existe entre as partes posições divergente ou conflito prevalece à 

negociação.  

Toda negociação tem um ou mais objetivos. O objetivo principal e os 

objetivos secundários são estruturados na pauta de reivindicações, os quais nem 

sempre são atendidos, dependendo principalmente do poder de comunicação entre 

os negociadores presentes.  

Para Wanderley (1998) existem posturas básicas que determinam a forma 

como o negociador deve usar suas habilidades, destacando-se as posturas 

competitivas (ganha/perde), e colaborativas (ganha/ ganha). Com relação à 

segunda, observa-se uma crença por parte do negociador que o acordo irá 

satisfazer os dois lados, que as partes não são inimigas e que, estão procurando 

juntas soluções para os impasses. Por último, o autor também cita a postura 
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Perde/perde, onde em linhas gerais o negociador não se importa de perder desde 

que o outro também perca. 

Ficar atento, observar e estudar as atitudes, identificar com clareza qual a 

postura da contra parte, são alguns dos aspectos relevantes em uma negociação, 

para não ser pego de surpresa e não ter traçado nenhuma estratégia de ação. 

O ponto chave da negociação são as concessões que ocorrem entre as 

partes e também na premissa de que ambas as partes devem obter vantagens dela. 

Na negociação coletiva, as negociações giram em torno do principio da barganha, 

significando o momento em que as partes fazem concessões.  

Conforme afirma Stoll (2006), para se falar em negociação coletiva, 

necessário se faz abordar primeiramente o significado de autonomia privada 

coletiva. No entendimento da autora, o termo “autonomia privada coletiva” está 

ligada a autonomia sindical, ao sindicato, que é um ente coletivo por excelência. 

Pressupõe que o Estado abdicou de parte de sua jurisdição e do monopólio de criar 

normas (internas, respeitando as normas vigentes) em favor dos grupos sociais, 

entre eles os sindicatos, para que os mesmo tenham liberdade de representar os 

trabalhadores na defesa e manutenção de seus direitos.  

Assim sendo, Stoll (2006) afirma que a negociação coletiva é um 

processo democrático, dinâmico, onde se procura encontrar um ponto de acordo 

para dirimir divergências entre os grupos envolvidos, é que para o melhor 

entendimento existem princípios/regras que devem ser entendidas e respeitadas por 

ambas às partes em uma negociação.  

3.1 Princípios da negociação coletiva 
Segundo o entendimento de Stoll (2006) os princípios que regem a 

negociação coletiva, são relacionados na seguinte ordem: princípio da 

inescusabilidade ou compulsoriedade negocial; princípio da boa-fé; princípio de 

acesso à informação; princípio da razoabilidade; princípio da paz social; princípio da 

igualdade; princípio do contraditório. 

O primeiro princípio da inescusabilidade ou compulsoriedade negocial 

indica a proibição de recusa das partes em realizar a negociação coletiva, devendo 

esta sempre ser tentada. Segundo Stoll (2006, p.28) “a negociação coletiva constitui 
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direito constitucional, não podendo quaisquer das partes simplesmente rechaçar de 

plano tão importante instrumento de diálogo e harmonia social”. 

A boa-fé é o segundo princípio, onde as partes devem ser éticas, 

confiando que em uma reunião o processo de negociação e suas etapas estão a 

principio corretas.  Stoll (2006, p. 29) afirma: “o instrumento de negociação que 

enuncia as condições de trabalho não pode transformar-se em fonte de dissidência, 

devido a uma redação premeditadamente ambígua ou obscura quanto aos limites da 

obrigação pactuada”. 

O terceiro princípio, denominado, acesso à informação, significa que as 

informações devem ser disponibilizadas as partes com igualdade de acesso em uma 

negociação coletiva. Segundo Stoll (2006, p.29) “o empregador não pode adotar 

atitude de recusa às reivindicações escudando-se em informações pretensamente 

secretas, e também não é possível que informações estratégicas possam colocar a 

empresa em risco a pretexto de terem que ver com o processo negocial”.  

O próximo princípio, o da razoabilidade, coloca que as partes envolvidas 

na negociação devem ter um bom senso, ou seja, sendo razoáveis em suas 

demandas/reivindicações para que as mesmas possam ser atendidas. Stoll (2006, 

p.30) alerta que “também é chamado princípio da racionalidade, pois as partes 

devem agir conforme a razão e com moderação”.  

Em quinto, o princípio da paz social, deve ser visto como um fator que 

significa parar, fazer uma reflexão com tranqüilidade, para que se instaure uma boa 

discussão dos conflitos entre as partes, e que no final a negociação seja efetivada 

com sucesso. Stoll (2006, p. 33) vê na “(...) negociação coletiva verdadeira 

instrumento da paz social, uma vez que gera equilíbrio e harmonia entre as partes”.  

Em seguida, o princípio da igualdade deixa claro que as partes 

envolvidas na negociação coletiva estão, a priori, em igualdade de condições 

(direitos e deveres) em relação ao processo onde estão inseridas, apesar da 

existência de diferenças como hierárquica, cultura, sexo, dentre outros. Para Stoll 

(2006, p.32), “a igualdade, portanto, constitui fundamento da negociação coletiva, 

pois às partes devem ser garantidas as mesmas condições no tratamento trabalho 

em busca do fim a que visam”. 
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O sétimo e último princípio, o do contraditório, indica que a negociação 

não existiria se não houvesse interesses diferentes entre as partes, tais como, 

pensamento, idéias, posicionamentos, impasses, conflitos, dentre outros. Alerta Stoll 

(2006, p.33) “o contraditório se estabelece desde logo, e se prolonga até o final, 

quando os interessados logram chegar às cláusulas que representam as 

reivindicações vencedoras”. 

Assim sendo, conforme exposto por Stoll (2006), os princípios e normas a 

serem seguidas são basilares em uma negociação, razão pela qual será abordada 

na próxima seção a importância da negociação coletiva na Administração Pública. 

3.2 Negociação coletiva na administração pública 
Um novo cenário vem se apresentando no mundo do trabalho, sobretudo 

na administração pública. A evolução da administração pública no Brasil passou por 

três modelos diferentes: a administração patrimonialista, a administração burocrática 

e a administração gerencial.  

Bresser (1996) relata que a administração patrimonialista, no qual o 

patrimônio público e o privado eram confundidos, foi substituído pela administração 

burocrática. Ressalta que surgem então problemas que a administração 
burocrática não estava conseguindo resolver como a expansão do Estado, às 

pressões da sociedade, e principalmente o acentuado crescimento das questões 
burocráticas, surgindo à necessidade de uma administração pública gerencial, 

que tem a função de garantir a democracia.  

Esses modelos de Administração se sucederam no tempo, sem que, no 

entanto qualquer delas fosse inteiramente abandonada, pois o elo munca deixou de 

existir.  

Segundo Stoll (2006), em conseqüência destas transformações também 

as relações de trabalho entre governo e servidores públicos foram alvo de 

mudanças, pois apesar das privatizações ocorridas o Estado ainda mantinha várias 

atividades essenciais sob a sua tutela, revelando assim o caráter conflitante destas 

relações mesclado por divergências de interesses. 

A relação mantida entre o Estado e seus trabalhadores, direta ou 
indiretamente vinculados, é permeada por conflitos decorrentes da 
dicotomia existente entre todo trabalhador em face do detentor dos meios 
econômicos e de produção, na busca de melhores condições de vida e de 
meios para o exercício do próprio trabalho, reclamando soluções que os 
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diminuam ou até mesmo neutralizem, mesmo que temporariamente. 
(STOLL, p. 70). 

Alerta Stoll (2006) que a negociação coletiva de trabalho é um dos 

mecanismos mais democráticos, modernos e eficazes na solução de impasses e 

conflitos coletivos no âmbito das relações de trabalho, porém em relação aos 

servidores públicos, tal mecanismo sempre foi negado, com as Constituições 

Brasileiras se omitindo ao longo do tempo tanto quanto ao direito de greve, como a 

negociação coletiva destes trabalhadores. 

No entanto, com o advento da Constituição Federal de 1988 (CF/88) os 

servidores públicos civis tiveram reconhecido o direito de livre organização sindical e 

o direito de greve estabelecido no artigo 37, incisos VI e VII, carecendo, porém, de 

regulamentação específica. Mas se manteve em silêncio sobre o direito a 

negociação coletiva aos servidores. 

Após a Constituição de 1988 houve grandes mudanças na forma de 

gestão de pessoas no âmbito federal, com o governo introduzindo paulatinamente as 

discussões em torno da institucionalização da negociação coletiva no serviço 

publico, tendo como resultado a implantação da Mesa Nacional de Negociação 

Permanente- MNNP no ano de 2003. 

A MNNP foi instituída visando dirimir os conflitos existentes nas relações 

trabalhistas entre governo e servidores públicos, uma vez que, se foram admitidos o 

direito à sindicalização e a greve aos servidores públicos, a negociação coletiva 

deveria ser uma extensão destes direitos, pois de que adianta o direito a 

sindicalização e greve se não se tem o direito de negociar as reivindicações.  

A MNNP veio preencher a lacuna existente na forma como eram tratadas 

as questões referentes aos direitos dos servidores públicos, mas principalmente as 

de cunho remuneratório. A partir da instituição da MNNP passaram a serem 

abordados outros aspectos como condições de trabalho, saúde e valorização dos 

servidores públicos, conforme o alerta de Stoll (2006). 

A negociação coletiva não se restringe à questão de valores 
remuneratórios, envolve questões ligadas às condições dos trabalhadores e 
da prestação dos serviços públicos que os temas da MNNP confirmam esta 
afirmação, pois tratam a forma de desempenho das funções, as condições 
nas quais elas se dão a atuação das pessoas políticas na prestação dos 
serviços, dentre outros. (STOLL 2006, p.142). 
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Paralelamente a estes avanços, a negociação coletiva ganha espaço no 

âmbito publico, principalmente com a retificação por parte do Congresso Nacional da 

Convenção 151 da OIT, respeitando-se as garantias nela estabelecidas, tais como, a 

livre organização sindical, o direito de greve e a negociação coletiva. 

Esses avanços fortalecem a democracia no país, transformando o Estado 

e contribuindo para assegurar direitos essenciais dos trabalhadores, especialmente 

no que tange aos direitos dos servidores públicos, contribuindo para a resolução dos 

conflitos advindos das relações trabalhistas do Estado e seus servidores.  

Após um breve relato histórico sobre a importância da negociação coletiva 

na administração pública, torna-se necessário ressaltar o paralelo existente entre os 

elementos negociação e comunicação, seus relacionamentos e implicações. 

4  RELACIONAMENTO ENTRE NEGOCIAÇÃO E COMUNICAÇÃO: CONSIDERAÇÕES 
GERAIS  

A comunicação sempre esteve presente nas relações, seja familiar ou 

profissional e como tal, foi se desenvolvendo a cada dia, tornando-se mais complexa 

devido aos acontecimentos, como por exemplo, a globalização; as novas tecnologias 

e principalmente devido à crescente necessidade e demanda das sociedades ávidas 

na procura de seus direitos. 

Na evolução da espécie, é possível ponderar que os seres humanos 

negociam e se comunicam verbalmente, através da linguagem falada; escrita e 

principalmente comunicação não verbal, ou seja, através dos gestos corporais. 

No entanto, apesar de toda a evolução e em função da modernidade dos 

dias atuais, a comunicação foi se perdendo no âmbito das relações interpessoais, 

tornando-se um problema que afeta todos os segmentos da sociedade, quer 

familiares, comerciais ou profissionais. 

A pouca importância dada ao tema comunicação no escopo das 

instituições públicas ainda se faz bastante presente, sendo que o não tratamento 

desta problemática tende a ocasionar, no limite, o acirramento de conflitos internos, 

prejudicando o ambiente de trabalho e impactando nos resultados dos serviços 

ofertados à sociedade. 

Neste cenário, a emergência da negociação coletiva no serviço publico 

vem contribuir para disseminar a cultura de discutir, debater, evidenciar os conflitos 
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advindos por uma comunicação deficiente. A  negociação coletiva, por sua vez, 

busca encontrar respostas e soluções para problemas inerentes a toda a 

Administração Publica, inclusive as referentes às relações de trabalho com seus 

servidores. 

Nos apontamentos de Wanderley (1998), os canais sensoriais 

desempenham papel relevante, especialmente porque os negociadores captam a 

informação pelos sentidos. A  mensagem da proposta deve conter uma coerência 

lógica, com inicio, meio e fim bem definidos e estruturados, com os atores 

repassando de forma firme o conteúdo da proposta, levando-se em conta as 

percepções, expectativas, emoções, crenças e valores do outro negociador. 

Percebe-se que a negociação coletiva ao trabalhar com as emoções, 

culturas e valores dos atores envolvidos, dissemina a comunicação no âmbito do 

serviço publico, pois ao promover as discussões para busca de acordos, 

conseqüentemente leva os participantes a desenvolverem a comunicação eficiente, 

clara e objetiva, para a conquista do que se quer negociar. 

A negociação coletiva propicia a fluidez da comunicação: leva os atores a 

argumentar de forma coerente na defesa de suas reivindicações; no convencimento 

de suas posições; na influencia dos seus representados e, principalmente, aparar as 

arestas, desencadeadas por uma comunicação falha, cheia de mal entendidos, os 

quais quase sempre são os causadores de conflitos. 

Desta forma será abordada a comunicação institucional interna e externa  

da Gerência Executiva do INSS-Goiânia e do  SRP, perfazendo-se uma visão 

panorâmica sobre as ferramentas utilizadas na comunicação.   

5 A COMUNICAÇÃO NA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS/GOIÂNIA E NO SERVIÇO 
DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL/SRP 

A coleta de dados primários obedeceu a uma abordagem qualitativa a 

partir da realização de entrevistas semi-estruturadas contendo perguntas abertas, as 

quais foram aplicadas em um universo de quinze servidores, lotados no SRP, 

distribuídos da seguinte forma: um Gestor responsável pelo SRP, três servidores 

Médicos Peritos, uma Psicóloga, cinco responsáveis pela Orientação Profissional e 

cinco servidores administrativos.  



25 
 

Além disso, subsidiariamente também foi realizada uma entrevista não 

estruturada com o Assessor de Comunicação Social do INSS, servidor este 

responsável pela consolidação da imagem e credibilidade da Previdência Social e 

importância do órgão para a sociedade.  

Ressalta-se que a instituição pesquisada conta com lotação de 24 

servidores, porém, quando da aplicação dos questionários nove servidores estavam 

ausentes do local, usufruindo férias regulamentares, licença prêmio por assiduidade 

ou licença médica. A pesquisa se restringe, portanto, ao universo a quinze 

servidores.   

Quanto à população da pesquisa considerou-se o fato de se constituírem 

em equipe multidisciplinar e responsável no processo de Reabilitação Profissional do 

segurado; ter envolvimento direto com a temática. Portanto, serão os principais 

envolvidos no repasse das informações que subsidiarão a pesquisa.  

Por outro lado, os dados secundários utilizados nessa pesquisa, tais 

como, manuais, portarias, orientações internas, dentre outros, foram coletados 

através dos materiais disponibilizados no site do Ministério da Previdência Social.  

Metodologicamente a presente seção estará divida em duas subseções, 

sendo a primeira destinada à análise dos dados secundários e a segunda aos dados 

primários coletados nas entrevistas. No que se refere à primeira seção frisa-se que a 

análise dos dados secundários coletados será subsidiada pela entrevista realizada 

com o Assessor de Comunicação Social do INSS. 

5.1 Aspectos gerais sobre a política de comunicação vigente no INSS 

O detalhamento do Manual do Assessor de Comunicação e da Portaria 

MPS Nº 296/2009, que trata do Regimento Interno do INSS, será utilizado como 

base para uma melhor compreensão acerca da comunicação institucional 

atualmente vigente no órgão.  

Em linhas gerais, o manual do Assessor de Comunicação/MPS (2004) 

estabelece que as atribuições características do assessor de comunicação são dar 

assessoramento aos dirigentes da Previdência social (MPS e INSS), relacionamento 

com a mídia, apoio a autoridades internas e demais órgãos públicos; adoção de 

políticas estratégicas de comunicação para os públicos (interno e externo) a 

disseminação de informações institucionais.  
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Nesse sentido, segundo a Assessora de Comunicação Social de Goiás, 

para a obtenção de uma visão holística sobre a Comunicação voltada para os 

diversos públicos da Previdência Social, necessário se faz a compreensão da escala 

hierarquia da instituição, a qual determina as ações de comunicação do Ministério da 

Previdência Social (MPS) e órgãos vinculados – como o Instituto Nacional de Seguro 

Social (INSS) e da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social 

(Dataprev). 

As Assessorias de Comunicação Social nos Estados estão, segundo o 

Regimento Interno do INSS, vinculadas administrativamente às Superintendências 

ou Gerências Executivas do INSS nas respectivas capitais, e tecnicamente 

vinculadas à Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Previdência Social, 

a quem compete à definição e o direcionamento dos programas e ações de 

comunicação para todos os estados. 

O assessor deve ter a percepção de detectar ruídos na comunicação, 

apresentando soluções para que a mensagem seja repassada com clareza e 

objetividade ao publico alvo. É ainda responsável pela imagem dos dirigentes e da 

instituição, devendo ter uma visão global da instituição, sempre observando a sua 

necessidade de treinamentos, especialmente aqueles que envolvam a melhoria e 

qualidade do atendimento aos segurados do INSS. 

Compete ao assessor representar a instituição, na ausência de seu 

representante legal, nos eventos oficiais a que são convidados. 

Conforme estabelecido no Manual de Assessor de Comunicação/MPS 

(2004, p.12) “as notícias e informações divulgadas observarão os princípios da 

veracidade, impessoalidade e objetividade”. 

Portanto, qualquer material gráfico, informativo e de divulgação, só pode 

ser afixado nas dependências da instituição, com a prévia autorização da 

Comunicação Social de Goiás, que é responsável pela imagem e credibilidade do 

conteúdo das informações veiculadas no âmbito das Gerências Executiva do INSS 

em Goiânia e Anápolis, em conformidade as diretrizes estabelecidas pela Secretaria 

de Comunicação Social da Previdência da República (SECOM/PR). 

A promoção e a disseminação de informações institucionais, bem como a 

divulgação de resultados e serviços prestados pelo INSS, competência das 
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Assessorias e Seções de Comunicação Social, está normatizada pela Portaria MPS 

Nº 296/2009, inciso III, o que é feito em Goiás, através da atuação da Comunicação 

Social junto às mídias, que, de forma gratuita, abrem espaço em sua programação 

para inserir entrevistas com servidores do INSS que levam à população informações 

e orientações sobre os benefícios e serviços da Previdência Social. 

Para atender as demandas dos servidores que estão à procura de 

informações e conhecimentos, o informativo eletrônico do Ministério da Previdência 

Social o Prevnotícias Servidor  tem como missão informar e fortalecer a integração 

dos servidores. As publicações são textos curtos, fazendo parte da política de 

melhoria da comunicação interna do INSS, da Dataprev e do próprio Ministério, 

inclusive para os aposentados e pensionistas.  

Outro mecanismo de comunicação interna do INSS é O Canal Pontual 

que é uma carta eletrônica da direção da Previdência Social destinada também ao 

servidor. A carta e enviada por e-mail aos servidores. A intranet (com noticias e 

informações) é outro veículo de rede de comunicação interna entre servidores. Cada 

servidor pode se comunicar internamente via e-mail com todos os servidores e 

departamentos, seções, superintendências, gerência, de todo o âmbito do INSS em 

todo o país. 

Da mesma forma, de acordo com a assessora de comunicação Social do 

INSS em Goiás são várias as ferramentas disponibilizadas ao publico externo, sendo 

que atualmente, a Gerência do INSS em Goiânia participa das mídias Rádio 730 

AM, Rádio Luz da Vida FM, Rádio Brasil Central, Rádio 820 AM, Rádio PAZ FM e TV 

Serra Dourado-SBT, as quais dão visibilidade ao INSS, esclarecendo dúvidas e 

promovendo orientações. 

As ferramentas utilizadas pelo INSS na comunicação institucional estão 

em sua maioria disponibilizada através dos sites da Previdência Social e pela central 

de atendimento aos usuários, possibilitando a obtenção de informações sobre os 

serviços da Previdência Social, tais como, orientações e agendamentos sobre 

perícias médicas, sugestões, reclamações ou elogios relativos aos servidores que 

atendem diretamente ao publico. 

No âmbito do SRP, a questão da comunicação entre o público interno é 

quase sempre conflituosa, tendo em vista as percepções divergentes e diferenciadas 
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na forma como o repasse das orientações são disseminadas e agregadas aos 

processos operacionais direcionados ao atendimento dos segurados, impactando 

nas relações com o público externo, alvo deste atendimento.  

Dessa forma, a comunicação interna é centrada na formalidade advinda 

da utilização de normas e procedimentos específicos, advindas do Ministério da 

Previdência Social, e como tal carece de clareza e objetividade nos repasses das 

mesmas entre o gestor e servidores, gerando reclamações e insatisfações tanto da 

parte do publico interno como externo. 

Neste raciocínio, será abordado a seguir, através da analise das 

respostas dos atores entrevistados no SRP, a percepção dos mesmos a respeito de 

como ocorre à comunicação entre estes no âmbito do Serviço de Reabilitação 

Profissional da Gerência Executiva do INSS em Goiânia, embasados teoricamente 

com autores relacionados na pesquisa. 

5.2 Percepção do gestor e servidores do SRP acerca da problemática 

Para compreensão da forma como gestor e servidores lotados no Serviço 

de Reabilitação Profissional em Goiânia vêem a comunicação no âmbito da 

Unidade, bem como se existe entre eles o conhecimento da negociação coletiva no 

serviço publico e a importância que essa exerce sobre a comunicação, foi elaborada 

entrevistas semi-estruturadas com questões abertas, objetivando a coleta de dados 

que subsidiassem as considerações finais da pesquisa. 

Comparando-se as análises dos dados das entrevistas com o referencial 

teórico; ressaltando-se a  importância da comunicação e dialogo nas relações de 

trabalho, abstraiu-se que as opiniões convergiram para um mesmo ponto: gestor e 
servidores concordaram que a comunicação e o dialogo são de suma 
importância no âmbito das relações de trabalho. Segundo Watkins (2008, p.117) 

“o diálogo é um poderoso meio de comunicação e um antídoto eficaz contra a 

maioria dos obstáculos humanos identificados ou de todos”. 

ENTREVISTADO A - A comunicação e o diálogo são fundamentais nas 
relações de trabalho, principalmente em atividades multidisciplinares, onde 
vários profissionais estão envolvidos para chegar a um mesmo objetivo  

ENTREVISTADO X - É de vital importância para o bom andamento do 
trabalho e atendimento dos resultados  

ENTREVISTADO B - A importância da comunicação (fala x ouvir) é 
primordial para qualquer tipo de relação, principalmente no trabalho. Saber 
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como e quando falar cria vínculos de respeito, liderança. Saber ouvir cria 
situações de tranqüilidade.  

Em relação ao tipo de comunicação mais desenvolvida na Unidade, 

houve concordância de que a comunicação verbal (linguagem falada e escrita) é a 

mais utilizada nas relações de trabalho na Unidade. 

Em que pese os procedimentos na Unidade serem focados em normas e 

procedimentos, nada impede que se possa utilizar com mais freqüência a 

comunicação não verbal no âmbito do SRP, pois muitas vezes pode auxiliar na 

transmissão da mensagem pelo emissor e no entendimento do receptor. Conforme 

relatado por Robbins (2000, p.426) ”se você pretende ser um comunicador eficaz, 

precisa ter certeza de que suas mensagens verbais e não-verbais estão em 

harmonia”. 

ENTREVISTADO C - A mais desenvolvida em nossa Unidade é a verbal 
(falada e escrita). Como trabalhamos em grupo, onde cada um é 
responsável por uma fase do programa (PRP), há uma necessidade 
constante de interligação entre essas fases, o que, se dá através da 
comunicação.  

ENTREVISTADO X - Linguagem verbal, por ser a mais direta e que traduz 
com mais clareza o que desejamos transmitir  

ENTREVISTADO I - Sem dúvida, a linguagem verbal é a mais abrangente 
e, conseqüentemente, a mais utilizada em nossa Unidade de trabalho, creio 
que por ser a mais objetiva, direta, e que traduza com menos equívocos a 
comunicação que desejamos transmitir. 

Em relação à eficácia da comunicação e qual a habilidade é 

considerada essencial para um bom comunicador, a maioria entendeu ser e as 

habilidades objetividade e clareza, pois é através da forma de repasse das 

mensagens que a harmonia pode ou não se estabelecer entre as relações. Uma 

mensagem constituída de clareza e objetividade fortalece a confiança, a 

credibilidade e o respeito pelo comunicador.  

No entendimento de Bordenave (2006) as pessoas que não estão 

preparadas, que não articulam suas intenções claramente, que não tenham 

argumentos estruturados, estão em desvantagens diante de pessoas com amplo 

vocabulário, comunicativas, dentre outras habilidades. 

ENTREVISTADO C - Facilidade em expressar-se, ou seja, ser objetivo, 
claro e simples, além de paciência, boa vontade e estar trabalhando naquilo 
que lhe agrada  

ENTREVISTADO X - Ter inteligência emocional  
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ENTREVISTADO H - Iniciativa no discurso e capacidade de utilizar a 
informação de forma clara e objetiva. A boa articulação entre as palavras 
mantendo um fluxo organizado das idéias.  

Sobre a existência de política de disseminação e compartilhamento 
permanente coletivo de informações voltadas às praticas de procedimentos ou 

experiências entre gestor e servidores necessárias a melhoria do ambientes 

internos, a maioria concordou que sim.  

Como Bordenave (2006) aponta que é praticamente impossível não se 

comunicar, os atores da SRP estão o tempo todo se comunicando, ainda que esta 

comunicação não atenda completamente aos anseios dos mesmos, mas 

apresentam boa vontade e disposição para colaborarem em qualquer situação, 

direcionadas a sua melhoria. 

ENTREVISTADO I - Sim. A gestão atual tem utilizado de maneira 
abrangente e satisfatória essa política. Os resultados são gradativos, mas 
consistentes e tendem a fomentar uma boa interação nas equipes de 
trabalho. 

ENTREVISTADO X - Sim, acho que tem conseguido alcançar os objetivos 
esperados e necessários.   

ENTREVISTADO L - Certamente esta política existe, e tem sido fomentada 
nos vários setores de atuação de nossa Unidade de trabalho, ela é 
relevante e necessária como fator de coesão do grupo.  

Quanto à percepção e descrição sobre a negociação coletiva no 
trabalho, as opiniões apontaram que o tema é conhecido pela maioria, mas não 

vivenciado na prática.  

Assim sendo, Stoll (2006) afirma que a negociação coletiva é um 

processo democrático, dinâmico, onde se procura encontrar um ponto de acordo 

para dirimir divergências entre os grupos envolvidos. 

ENTREVISTADO X - A busca da excelência, visando o cliente, os 
resultados e o bom relacionamento interpessoal.  

ENTREVISTADO D - A negociação coletiva de trabalho – a meu ver é o 
entendimento entre duas partes- patrão/empregador/chefia x 
empregados/funcionários. É a discussão dos procedimentos a serem 
utilizados, dos salários, condições de trabalho, etc.  

ENTREVISTADO K - Esta é a meu ver a ferramenta mais eficaz, não 
somente para dirimir conflitos entre os agentes, mas diversas esferas de 
trabalho, mas também por possibilitar a expressão de vontades, as 
reivindicações de interesses pessoal e coletivo, na busca de soluções 
satisfatórias para o grupo.  

Questionados sobre a disseminação da negociação coletiva na 
Unidade e quais práticas utilizadas nesta disseminação, à maioria concorda que 

sim, dentro das rotinas de trabalho na Unidade. 
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Os entrevistados apresentaram uma visão de coletividade, que poderá ser 

trabalhada de maneira a propiciar uma maior interação entre as equipes, 

aproveitando-se idéias e sugestões a serem discutidas, analisadas e caso 

convergentes, aplicadas na rotina da Unidade. 

Para Wanderley (1998, p.18,19),  

o que é válido para a comunicação é válido para a negociação, ou seja, a 
prática de negociar não significa saber, de forma consistente, como obter os 
resultados esperados e desejáveis. É preciso, intuitivamente, ou através de 
um aprendizado consciente, identificar e adotar os comportamentos usuais 
dos negociadores que obtêm sucesso em suas negociações, decorrentes, 
sobretudo, de seus estados mentais, conhecimentos e habilidades. 

No sentir dos entrevistados: 

ENTREVISTADO B - Sim. Quando há um problema o mesmo é levado para 
reunião, e discutido e tomado uma decisão que será feito sobre o mesmo, 
após a participação das partes envolvidas, gerando um resultado aprovado 
por uma maioria ou unanimidade expressa na ocasião.  

ENTREVISTADO X - Sim. As reuniões de equipe  

ENTREVISTADO I - A prática mais utilizada são as reuniões periódicas, 
onde são expostos os problemas de cada área de atuação e propostas as 
sugestões para dirimir cada dificuldade apresentada. 

Quanto à proposta de introdução de espaços negociais no SRP, 

visando debater possíveis lacunas de comunicação, oportunizando debates, 

discussões coletivas, bem como interação entre os servidores houve unanimidade 

nas respostas, com acolhimento total da proposta. 

Entendem que a inovação servirá de canal para os ajustes necessários a 

melhoria da comunicação em toda Unidade, bem como de disseminação da 

negociação coletiva a todos os servidores, subsidiando possíveis discussões e 

propostas de novos procedimentos operacionais no âmbito da SRP. 

ENTREVISTADO E - Sim, acredito. Porque quando há interação e 
comunicação tanto o gestor quanto o servidor sente-se valorizados e 
únicos. O gestor tem a possibilidade de verificar que suas ordens são 
seguidas sem reclamações ou má vontade, pois os servidores também têm 
seus pedidos atendidos pela chefia. Estabelece-se uma relação de troca 
honesta e equilibrada.  

ENTREVISTADO J - Certamente. Esses espaços são de grande relevância 
como fator de promoção, não somente de melhoria da comunicação dos 
agentes envolvidos, mas principalmente na produção da harmonia e bem 
estar advindos dessa participação 

ENTREVISTADO X - Sim. Porque todos estariam de forma constante, 
buscando a melhoria dos processos, e procedimentos, além de um maior 
envolvimento da equipe no dia-a-dia, alcançando um objetivo comum.  
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Em relação à comunicação interpessoal na Unidade a maioria 

concordou que é boa, podendo ser melhorada a partir de ações que visem fomentar 

práticas de comunicações claras e objetivas dentro da mesma, mesclando as 

comunicações verbais e não verbais em suas diversas formas de linguagens com 

vistas a buscar a harmonia no ambiente interno de trabalho.  

Robbins (2000, p. 424) descreve comunicação interpessoal como: 

“comunicação entre duas pessoas, seja em situações face a face ou em grupos, no 

qual as partes são tratadas como indivíduos e não como objetos”. 

ENTREVISTADO J - De regular a bom, tendo com ponto positivo a vontade 
de acertar os procedimentos a serem aplicados na SRP, apesar do pouco 
conhecimento sobre os benéficos, sendo que as normas estão na logística 
de informática o que leva a dificuldade em se discutir os pontos e metas a 
ser alcançado, o que leva a controvérsias entre chefia e servidores.  

ENTREVISTADO G - Aqui todos têm a liberdade de ação, o emissor é bem 
receptivo, está sempre disponível a receber e te ouvir 

ENTREVISTADO X - Por tratar-se de um lugar onde convivem varias 
pessoas diferentes e de culturas diferentes, acho que a comunicação não é 
tão ruim.  Os pontos positivos é que todas as questões são solucionáveis e 
com resultados em longo prazo e os pontos negativos que são pessoas com 
posições pré-concebidas e que usam essas posições como verdade, 
contaminando a relação de trabalho.  

Da análise das entrevistas pode-se vislumbrar que a percepção do 

universo pesquisado é de que a comunicação na SRP, apesar de conter ruídos, 

pode ser considerada boa. No entanto, percebe-se a necessidade de melhorias para 

que as relações interpessoais possam chegar a um equilíbrio, promovendo a 

sintonia e harmonia entre gestor  e  servidores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo teve como objetivo analisar a percepção de gestor e servidores 

em relação ao sistema e funcionamento da comunicação organizacional no SRP do 

INSS/GO, permitindo evidenciar os principais atributos favorecedores e inibidores do 

processo de comunicação interpessoal existente entre os servidores do órgão. 

Dessa forma oportunizou-se a reflexão e compreensão da importância da 

comunicação no SRP, bem como aponta que a introdução da negociação coletiva na 

construção de espaços negociais dentro da Unidade, objetivando a articulação e 

mobilização das informações, de idéias e conhecimentos, podem ser fatores 

preponderantes para o condicionamento de um processo de ação e regulação 
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mútua, tanto no que tange a vivências de situações concretas diariamente, como a 

soluções de problemas de caráter estrutural/organizacional. 

 Ficou evidenciado que o processo comunicativo interfere na relação 

interpessoal entre os pares dentro da SRP, tendo em vista que normalmente a 

comunicação na Unidade recebe interferência das mais variadas formas (valores, 

crenças), pois o público alvo do atendimento é bem diferenciado culturalmente, 

podendo ajudar ou complicar a convivência dos servidores e gestor. Em outras 

palavras, o conteúdo das mensagens emitidas é atravessado por uma série de 

fatores (ruídos) que influenciam desde o instante da emissão da mensagem até sua 

chegada, no respectivo receptor.  

As distorções na comunicação ocorrem justamente neste percurso entre 

emissor e receptor, interferindo na mensagem final a ser repassada a todos os 

componentes da equipe da SRP que atendem os segurados  

Um dos objetivos básicos da comunicação é alterar as relações 

interpessoais e os seus processos no ambiente de trabalho, pois através de uma 

comunicação eficaz, onde o emissor precisa ter certeza que suas mensagens 

verbais e não verbais então em harmonia e sincronizadas na relação, o comunicador 

eficaz torna-se neste contexto um agente influenciador, podendo alterar as ações e 

reações de uma determinada pessoa, ou grupos, de forma que ambas as partes 

possam ganhar nesta interação. 

Do estudo foi possível observar, ressalvados alguns posicionamentos de 

entrevistados, que consideram satisfatória a atual comunicação existente no SRP, 

que se a comunicação for melhor desenvolvida dentro da Unidade esta poderá 

ajudar na melhoria dos relacionamentos interpessoais, conferindo eficiência e 

eficácia no atendimento ao segurado, usuário final de seus serviços.  

Este artigo não pretende esgotar o tema proposto, mas sim, contribuir no 

fomento às análises e estudos referentes à importância da negociação coletiva como 

meio de melhorar a comunicação nas relações interpessoais e nas relações de 

trabalho do INSS, mais especificamente no que se refere ao SRP.  
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