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RESUMO 

 

Este trabalho teve por objetivo verificar a comunicação interna de uma cooperativa de crédito.  

Sabendo que os associados, colaboradores, coordenadores, diretores e o conselho precisam 

definir o bem comum da organização, procurou-se identificar como são partilhadas as 

informações a fim de condicionar a confrontação de ideias. Buscou-se averiguar como ela 

acontece, explicitando a opinião dos colaboradores a seu respeito, além de demonstrar as suas 

possíveis falhas. A pesquisa teve abordagem quantitativa, a técnica de coleta de dados foi por 

meio da aplicação de um questionário, estruturado em uma escala Likert de 5 pontos, com 

questões fechadas e obrigatórias via plataforma gratuita do Google Docs, sendo possível 

atingir 82% dos colaboradores da cooperativa. O método de análise dos dados considera-se 

uma técnica de análise estatística descritiva básica. Destacou-se o aprimoramento do 

Feedback como sugestão para melhorar a gestão da comunicação, o entendimento das 

informações repassadas e construir confiança para integrar conhecimentos. 

 

Palavra-chave: Cooperativa de Crédito. Comunicação. Informação. Organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work aimed to verify the internal communication of a credit union. Knowing that 

associates, collaborators, coordinators, directors and the board need to define the common 

good of the organization, we sought to identify how information is shared in order to 

condition the confrontation of ideas. We sought to find out how it happens, explaining the 

opinion of employees about it, in addition to demonstrating its possible flaws. The research 

had a quantitative approach, the data collection technique was through the application of a 

questionnaire, structured on a Likert scale of 5 points, with closed and mandatory questions 

via the free Google Docs platform, being possible to reach 82% of the employees of 

cooperative. The data analysis method is considered a basic descriptive statistical analysis 

technique. The improvement of feedback was highlighted as a suggestion to improve 

communication management, the understanding of the information transferred and build trust 

to integrate knowledge. 

 

Keyword: Credit Union. Communication. Information. Organization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um cenário digital e globalizado de infinitas fontes de informações, o 

compartilhamento eficaz é um desafio constante. Castro (2014) afirma que as informações 

percorrem longos caminhos entre o emissor e o receptor, podendo fazer com que a mensagem 

original seja alterada. Constantemente, esse seria o empecilho a ser superado. Para tanto, é 

imprescindível que se transmita a mensagem com clareza e objetividade para que haja o real 

entendimento entre gestores e colaboradores. 

Em um ambiente cooperativo, é essencial que a comunicação entre todos os membros 

seja adequada, pois não há como definir um bem comum, quando existe desorganização no 

compartilhamento das informações. Ao contrário, segundo Thomas, Zolin e Hartman (2009), 

a maior conquista de uma instituição que não se comunica com clareza, onde os funcionários 

não recebem informações de forma ágil e precisa, é a perda da confiança na gestão.  

Quando se fala em cooperativa, os associados, colaboradores, coordenadores, diretores 

e o conselho devem estar alinhados pela comunicação, que para Stoner (1999) deve ser o 

processo onde a administração planeja, controla, lidera e organiza os rumos da instituição. 

Chiavenato (2001) diz ser propósito da comunicação a propagação de informações para 

condução das tarefas e a promoção de atitudes que visem motivação, cooperação e satisfação 

nos cargos que consequentemente deve engajar a fim de diminuir conflitos e melhorar o 

desempenho. 

Mais especificamente a respeito da comunicação interna, Kunsch (1997, p.128), define 

como “uma ferramenta estratégica para compatibilizar os interesses dos colaboradores e da 

empresa mediante estímulo ao diálogo, à troca de informações e experiências e à participação 

de todos os níveis.” Assim sendo, a autora complementa: 

 

A qualidade da comunicação interna passa pela disposição da diretoria em abrir as 

informações; pela autenticidade, usando-se a verdade como princípio; pelo respeito 

às diferenças individuais; pela implantação de uma gestão participativa, capaz de 

propiciar oportunidade para mudanças culturais necessárias; pela utilização de novas 

tecnologias; e por um gerenciamento feito por pessoas especializadas e competentes, 

que ensejem efetivamente uma comunicação simétrica de duas mãos em benefício 

da organização e de seus colaboradores (1997, p. 130). 

 

 

Devido à relevância da comunicação organizacional eficaz, este trabalho de conclusão 

de curso continua o estudo já realizado sobre a comunicação interna, sendo desenvolvido na 

Cooperativa de Crédito Rural e Economia com Interação Solidária - Cresol Planalto Serra. 
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1.1 PROBLEMA  

 

Este trabalho visou um estudo sobre a opinião dos colaboradores a respeito da 

comunicação interna de uma cooperativa de crédito rural. Com a sua elaboração, buscou-se 

averiguar a forma como acontece a comunicação, explicitando de forma quantitativa quais as 

opiniões a respeito da atual comunicação da organização, seja entre os colaboradores, as 

unidades de atendimento ou a gestão. 

A proposta foi identificar os possíveis ajustes que podem ser feitos, dando 

continuidade aos trabalhos executados anteriormente, com a realização dos estágios 

obrigatórios, onde foi possível abranger os fluxos de informação da sede da cooperativa. Para 

tanto, o presente trabalho de conclusão de curso, fundamentou-se na seguinte questão: a 

comunicação interna atual é clara e objetiva para desenvolver e potencializar a organização?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

• Estudar a Comunicação Interna da Cresol Planalto Serra – Colaboradores das Unidades de 

Atendimento e Gestão. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Averiguar como a comunicação interna da organização acontece; 

• Explicitar dados concretos sobre a opinião dos colaboradores, no período do estudo, quanto 

à comunicação interna; 

• Demonstrar as possíveis falhas e sugerir melhorias.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho de pesquisa justifica-se pelo fato de que a maior parte dos estudos 

brasileiros relacionados ao sistema financeiro se restringe ao sistema bancário, havendo uma 

escassez de trabalhos que abordem o cooperativismo de crédito, conforme Silva (2011). Neste 

sentido, a realização deste trabalho visa também atentar ao cooperativismo, que está tomando 
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a frente das instituições financeiras, conseguindo crescer enquanto tantas empresas encerram 

suas atividades.  

Neste âmbito, Soares e Melo Sobrinho (2007) destacam a importância das 

cooperativas à sociedade, promovendo a aplicação de recursos privados e assumindo os riscos 

em favor da própria comunidade onde estão alocadas. Estas informações apontam que o 

cooperativismo de crédito é utilizado há muito tempo na Europa (Alemanha, Bélgica, 

Espanha, França, Holanda e Portugal) ocupando espaços deixados pelas instituições 

bancárias, mantendo os empregos nas pequenas comunidades e ofertando serviços adequados 

às necessidades locais. 

Segundo Chaves (2011), o cooperativismo aumenta a eficiência do Sistema Financeiro 

Nacional, pois facilita o crédito aos pequenos produtores e assalariados de baixa renda, gera 

emprego e auxilia na redução da pobreza.  Dispondo de taxas mais atraentes e tarifas menores 

que as dos bancos, conforme os dados do Banco Central apresentados por Silva (2011), as 

cooperativas desenvolvem um papel social importante. 

Por estes motivos, o presente trabalho tratou de estudar a opinião dos colaboradores 

diante da comunicação da organização, a fim de entender como funciona este processo e 

buscar melhorias diante de toda competitividade, que requer satisfação e comprometimento 

dos colaboradores para que seja possível cumprir com as obrigações para com o mercado e 

também com o público-alvo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os artigos científicos utilizados para embasamento teórico foram filtrados por meio de 

uma busca na base de dados Scielo, sendo selecionados quatro artigos de cada tema 

pesquisado. As expressões utilizadas para a filtragem foram: “Comunicação Empresarial”, 

“Cooperativismo” e “Comunicação Interna”. Observe a Figura 1: 

 

Figura 1 – Gráfico sobre a busca de artigos na Plataforma de Dados Scielo. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

Na sequência, os artigos selecionados para o embasamento teórico estão listados. 

Observe o Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Descrição dos artigos utilizados 
Título do Artigo Autoria – Local de Publicação 

A transição da comunicação corporativa: possibilidade 

de participação nas mídias Organizacionais 

Arquimedes Pessoni e Kallyny Melina Thomé 

Portugal.  Intercom – RBCC, 2011. 

 

Desafios e tendências da Comunicação Empresarial Valéria Amoris. Intercom – RBCC, 2011. 

A Comunicação Empresarial „passada a limpo‟ Ana Claudia Braun Endo. Intercom – RBCC, 2015. 

Teoria da Ação Comunicativa e responsabilidade 

social empresarial: uma proposta de pesquisa 

Yvon Pesqueux e Isabella Francisca Freitas Gouveia 

de Vasconcelos. Cad. EBAPE.BR, 2013. 

O campo da educação cooperativista e sua relação 

com o Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo (Sescoop) 

Palloma Rosa Ferreira e Diego Neves de Sousa. 

Interações, 2018. 

Cooperativismo em Goiás: como equalizar 

competitividade e solidariedade? 

Mauro Pereira Santos, Juliana Rodrigues e Gabriel 

Medina. Interações, 2017. 

Metas de produção em cooperativas de recicláveis: 

tensões entre ambiente cooperativo e atuação 

competitiva 

José Ronaldo S. Fernandes e André Pires. Interações, 

2016. 

 

Espaços de produção e comercialização da agricultura 

familiar: as cooperativas descentralizadas do Sul 

Catarinense 

Dimas de Oliveira Estevam, Giovana Ilka Jacinto 

Salvaro e Carla Spillere Busarello. Interações, 2015. 

95 

45 40 
24 

4 

187 

96 
85 

9 4 

41 

17 15 
7 4 

Geral Brasil Português Área Específica Selecionado

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL COOPERATIVISMO COMUNICAÇÃO INTERNA
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Título do Artigo Autoria – Local de Publicação 

Comunicação das Organizações: Um olhar sobre a 

importância da Comunicação Interna 

Filipa Neiva. Revista da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, 2018. 

A comunicação interna estratégica como reforço da 

valorização das pessoas e seus níveis de engagement 

nas organizações 

Nuno Goulart Brandão. Revista da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, 2018. 

Comunicação interna e comprometimento 

organizacional: o caso da Autoridade para as 

Condições do Trabalho 

Cátia Filipa Neto e Sofia Alexandra Cruz. Revista da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2010. 

A comunicação interna como um instrumento de 

promoção da qualidade: estudo de caso em uma 

empresa global de comunicação 

Lilian Maria de Souza Almeida, Luiz Gonzaga 

Mariano de Souza e Carlos Henrique Pereira Mello. 

Gest. Prod. São Carlos, 2010. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

2.1 COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

 

Em tempos conturbados de crise financeira, a comunicação no meio empresarial 

precisa ser construída estrategicamente para fortalecimento da organização. Conforme Bueno 

(2009 p. 3-4) a comunicação empresarial “é um conjunto integrado de ações, estratégias, 

planos, políticas e produtos planejados e desenvolvidos por uma organização para estabelecer 

a relação permanente e sistemática com todos os seus públicos de interesse”. Desse modo, 

mais do que informar, o “comunicar” possibilita também reinventar uma instituição. 

Na busca pela melhor maneira de disseminar informação nas empresas, os meios de 

comunicação devem ser facilitadores das tomadas de decisões, agilizando a execução dos 

processos. Segundo Caprino, Rossetti e Goulart (2008, p. 85), “os meios de comunicação 

interferem na forma como definimos a nós mesmos e as nossas relações” e por isso devem ser 

tomados como ferramentas importantíssimas para gestão.  

Tomaél, Alcará e Chiara (2005, p. 103) destacam que a organização é feita de pessoas 

e de seus respectivos conhecimentos e habilidades, que ao serem compartilhados, constituem 

a aprendizagem organizacional. Afinal, somente é possível gerar aprendizagem quando há 

participação de todos os membros, quando se considera o receptor da comunicação na 

empresa – o trabalhador – como parte do processo comunicacional. Nesta mesma linha de 

raciocínio, Deuze, Bruns e Neuberger (2007, p. 327) atestam que “a participação parece ser a 

chave para entender o sucesso de iniciativas de organizações de respostas do público”. 

Maffesoli (2004, p. 23) frisa que “a informação serve de cimento social”, pois muito 

mais do que ser instruído e ter conhecimento, estar informado significa conseguir 

autoafirmação na sociedade moderna, e em uma organização, representa a busca por uma 

visão mais pura da realidade. 
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Para que isso aconteça, é imprescindível que haja um elemento chave da comunicação 

empresarial: o Feedback. Este elemento diz muito sobre uma instituição, abrindo diversas 

possibilidades de se utilizar o fluxo de informação a seu favor. Medeiros (2006, p. 37) atesta 

que: “o Feedback é de fundamental importância na comunicação, e, consequentemente nas 

organizações, pois permite verificar se a mensagem foi compreendida.” O autor prossegue (p. 

76), afirmando que “no processo de Feedback o emissor torna-se receptor e o receptor torna-

se emissor, sujeito a todos os problemas de emissores, receptores e transmissão”, pois ao se 

colocar no lugar do outro entende suas razões por meio de suas perspectivas.  

 

2.1.1 Comunicação Interna  

 

Em busca de uma explanação dos conceitos deste elemento, Locks (2017) reúne as 

visões de alguns autores sobre a Comunicação Interna (CI) em um quadro, facilitando o 

entendimento e a confrontação de algumas das teorias sobre o assunto. Além disso, o Quadro 

2 tem por objetivo destacar a abrangência que a comunicação necessita ter dentro de qualquer 

organização, desde a disseminação da informação rotineira entre os colaboradores até a 

construção de relações sólidas, pela identificação e o comprometimento com a cultura da 

instituição. 

 

Quadro 2 – Conceitos de Comunicação Interna 

Autores Conceitos 

Frank; Brownell (1989) 

São as operações de comunicação entre indivíduos e/ou grupos em vários níveis 

e em diferentes áreas de especialização que são destinados para projetar e 

reprojetar organizações, para implementar projetos, e para coordenar as 

atividades do dia-a-dia. 

Kreps (1990) 

É um processo por meio do qual os membros da organização obtêm  as 

informações pertinentes sobre ela e as mudanças que nela ocorrem. E 

desempenha uma função de fonte de informação para os membros da 

organização.  

Powell; Dent-Micaleff 

(1997); Escrig-Tena; Bou-

Llusar (2005); Vercic et al., 

(2012) 

CI é a troca de informações e ideias entre colaboradores e membros da 

organização (atores sociais) para construir confiança e uma relação aberta e 

também para criar um entendimento. 

Borcaa; Baesu (2014) 

A CI é o modo como a empresa se comunica em seu ambiente interno e informa 

aos colaboradores sobre os objetivos e políticas da empresa, para ajudá-los a 

entender seus méritos.  

Fonte: Locks (2017). 

 

A comunicação interna de uma instituição deve facilitar um espaço propenso à 

inovação, conforme Kreps (1990 apud NEIVA 2018), ela deve permitir que haja criação e o 
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compartilhamento de informações, capacitando os envolvidos para que haja cooperação na 

organização, onde todos buscam o aperfeiçoamento em prol de algo em comum. 

De forma congruente, Rosa (2017) destaca o papel da comunicação interna como 

“elemento norteador para a melhoria do relacionamento interno” e identifica ser 

imprescindível valorizar o público interno, reconhecendo-o e motivando-o para engrandecer o 

trabalho, por meio da gestão de pessoas. Segundo o autor, “a administração começa a ouvir 

sugestões de seus funcionários por meio do feedback, assim, a empresa cria confiabilidade 

para usar a experiência acumulada de todos os seus empregados”, ou seja, gerir pessoas   

também é dar ouvidos a elas.  

Considerando que a comunicação interna desempenha o papel de manutenção dos 

valiosos recursos humanos, Ferrari (2016 p.148‑150) salienta que tê-la de forma estratégica 

permite uma maior vinculação aos valores e aos comportamentos, enquanto facilita os 

relacionamentos na definição de propósitos organizacionais, gerando “interesses mútuos”. 

 

2.2 COOPERATIVISMO 

 

Pelo seu potencial de inclusão financeira e social, o cooperativismo apresenta soluções 

para questões muito atuais. O empreendedorismo e inclusão de jovens no mercado de trabalho 

são algumas delas. Assim, como redução da pobreza e das desigualdades sociais. Esse poder 

educador e emancipador tem sido amplamente discutido e reconhecido no Brasil e no mundo. 

(OCB, 2016, p. 20). 

De modo a alinhar seus princípios ao mercado competitivo atual a fim de possibilitar 

sua expansão, o cooperativismo optou pela “governança cooperativa” que segundo a 

Organização de Cooperativas Brasileiras - OCB (2016, p. 85), este conceito se caracteriza por 

“um modelo de direção estratégica, fundamentado nos valores e princípios cooperativistas, 

que estabelece práticas éticas visando garantir a consecução dos objetivos sociais e assegurar 

a gestão da cooperativa de modo sustentável em consonância com os interesses dos 

cooperados”.  

O cooperativismo, segundo Macedo, Sousa e Amodeo (2013), requer gestão social 

para impulsionar laços mais profundos da cooperativa com os seus associados gerando maior 

sentimento de pertencimento, de identidade, e confiança. Para que isso seja possível, ainda 

conforme o posicionamento dos autores, a capacitação é necessária, intensificando as relações 

de todos os membros da organização, o que somente através da comunicação poderá ser 

alcançado. 
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Assim, a visão cooperativista, conforme Paul Lambert (1964 apud MARTIN, 2005), é 

altamente compatível com a busca pela educação do homem. Mais que isso, o intuito do 

cooperativismo seria promover uma transformação completa do mundo, com a renovação do 

sistema econômico, social e consequentemente a melhoria do comportamento moral dos 

homens. 

Além disso, Martin (2005, p.43), salienta que a educação não se limitará apenas a 

busca de novas técnicas de gestão e que, cada vez mais, será necessário o aperfeiçoamento de 

vários temas sociais como a cidadania e a vida. Ou seja, o cooperativismo que tem como base 

a educação, teoricamente será fortalecido, com o passar dos anos. 

 

2.2.1 Responsabilidades Organizacionais 

 

As responsabilidades de uma organização com seu entorno evidenciam seus 

diferenciais. Sendo assim, Carroll (1983 apud PESQUEUX E VASCONCELOS, 2013) 

destaca que a responsabilidade social é o modo mais efetivo de administrar uma empresa, de 

forma que fosse lucrativa, respeitasse a lei e fosse ética. O cooperativismo, em especial o de 

crédito, é um bom exemplo do fator responsabilidade social, pois há influência para o 

desenvolvimento da sociedade, principalmente da melhoria de vida das pessoas de baixa 

renda que vivenciam uma realidade de exclusão social e pouca expectativa de evolução. 

Como qualquer organização, as cooperativas de crédito têm diversas responsabilidades 

sociais. A população cria expectativas sobre elas, visando uma provável e considerável 

melhoria do ambiente em que estão inseridos. Como uma ótima representação desses 

encargos em que as instituições são direcionadas, tem-se a pirâmide das necessidades de 

Carroll (1991), conforme a Figura 2 (na sequência). 

Pesqueux e Vasconcelos (2013) verificam que como base desta pirâmide, têm-se as 

responsabilidades econômicas, o motivo de estarem abertas. Pois, sem obter o lucro, ao 

menos para custear as despesas, é insustentável querer construir qualquer projeto. A segunda 

responsabilidade é a legal, as obrigações para com a constituição e suas leis. Posteriormente, 

como terceira, têm-se a responsabilidade ética, onde se refere à prática da justiça e da 

honestidade, à integridade de uma organização. No topo da pirâmide, a responsabilidade 

filantrópica representa ser necessária a busca de qualidade de vida e a ampliação das 

perspectivas das comunidades, objetivando o real conceito de desenvolvimento sustentável.  
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Figura 2 – Pirâmide das Responsabilidades Sociais 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

Estes conceitos, apresentados na Pirâmide das Responsabilidades de Carroll, podem 

ser reiterados por outro que é recente. Um dos quatro pilares da boa governança, 

comprimindo essas ideias e partilhando da visão que uma organização tem muitas obrigações 

para com a sociedade, a Governança Corporativa é o novo modelo a ser seguido, sendo 

justificado pela OCB (2016, p. 88): 

 

Para a boa prática da governança corporativa, o desenvolvimento econômico só faz 

sentido se vier acompanhado de desenvolvimento social e sustentável. A base da 

responsabilidade socioambiental está na visão sistêmica, que posicione a entidade no 

contexto amplo em que atua e ajude seus executivos e colaboradores a realizar suas 

funções, considerando o impacto desta atividade na sociedade, no meio ambiente e 

no bem-estar de todas as partes envolvidas. 

 

Partilhando deste conceito, uma instituição que pretende desenvolver-se precisa buscar 

soluções sustentáveis, enquanto lida com suas obrigações econômicas e sociais, pois se 

preocupar com o meio ambiente e ter ciência de como isso pode beneficiá-la demonstra 

responsabilidade para com o futuro. 
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2.2.2 Educação Cooperativista 

 

A educação é percebida como símbolo de crescimento, diante disso Ferreira e Sousa 

(2018) concluem que o cooperativismo atual é decorrente da implantação da educação 

cooperativista buscada no século passado, onde os Pioneiros identificaram que esta seria a 

base para o desenvolvimento das cooperativas. Dessa forma, segundo os autores, surgiu a 

necessidade da criação de um fundo que a financiasse: “assim, foi adotado pelo movimento 

cooperativo, sendo conhecido na lei brasileira n. 5.764/71 como o Fundo de Assistência 

Técnica, Educacional e Social (FATES).” 

Segundo a OCB (2016, p. 39), pelo menos 5% das sobras de uma cooperativa devem 

ser destinados ao FATES, sendo recomendado o uso desse recurso para: 

a) a prestação de orientação e de serviços variados ao corpo associativo, tanto na parte 

operacional, como na parte executiva; 

b) a realização de treinamentos diversos, com cursos específicos destinados aos 

cooperados, a seus familiares, dirigentes e, quando previsto no Estatuto Social aos 

empregados; 

c) a constituição e manutenção de programas na área social, no âmbito da própria 

cooperativa ou através de intercâmbio com outras sociedades de natureza cooperativa. 

Neste sentido, Sousa et al. (2014) afirmam  que a educação cooperativista objetiva que 

os associados saibam qual o seu papel na organização, que eles aprendam a cooperar, 

participar e gerir a cooperativa da qual são os donos. “Exatamente em função do atual cenário 

da educação no Brasil, torna-se necessária a priorização da educação cooperativista, não 

apenas para educar financeiramente o cooperado mas, principalmente, para conscientizá-lo a 

respeito da sua relação com a sociedade cooperativa, seus direitos e deveres” (OCB, 2016, p. 

51). 

 

2.3 MODELO TÉORICO-CONCEITUAL 

 

A Figura 3 foi desenvolvida para unir os conceitos e fazer relações lógicas com ideias 

e expressões relevantes dos artigos científicos selecionados para o embasamento teórico do 

trabalho e para que fique mais clara a interferência destes para atingir o objetivo proposto. 

Com a finalidade de facilitar a interpretação da teoria utilizada no corpo deste 

trabalho, divide-se em três colunas, em ordem: (1) Cooperativa (2) Comunicação e (3) 
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Obrigações. Posteriormente, foram inclusas setas robustas para demonstrar o caminho a ser 

seguido e, para completar o ciclo do pensamento, uma seta esguia.  

Por estar centralizada neste ciclo, a comunicação interna deve amparar todas as 

mudanças desejadas pelos tomadores de decisão. É explícito que a comunicação está em todos 

os processos, desde o primeiro contato com um novo funcionário e a sua familiarização com a 

empresa até o seu amadurecimento profissional para que este possa contribuir com as 

obrigações da instituição. Na sequência, apresenta-se a figura 3. 

 

Figura 3 - Modelo Teórico-Conceitual 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2020).  

 

Toda Cooperativa (1), assim como qualquer organização, detém de uma cultura e 

também de pessoas com seus respectivos valores e habilidades. Ao existir o compartilhamento 

desses fatores, há possibilidade de que se tenha conquistado a Aprendizagem Organizacional, 

que propicia alinhar os objetivos individuais com os coletivos, conforme o pensamento de 

Tomaél, Alcará e Chiara (2005, p. 103). 

Como consequência, o sentimento de pertencimento se desenvolverá e será possível 

que o indivíduo construa sua identidade e confiança dentro da instituição, segundo Macedo, 
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Sousa e Amodeo (2013). Para isso, conforme Caprino, Rossetii e Goulart (2008), o indivíduo 

precisa estar em um ambiente onde, constantemente, as informações sejam transmitidas com 

clareza e objetividade (2), para que realmente haja entendimento do colaborador, fazendo com 

que se solidifique a relação entre ele e a organização na qual trabalha.  

Deste modo, baseado em Ferrari (2016), surge uma premissa do cooperativismo, a 

reciprocidade. Este fator, que frequentemente se busca entre a cooperativa e seus associados, 

precisa ser atingido antes com os colaboradores, com quem realmente está em contato com o 

público da organização. Assim, em um ambiente de esforço recíproco, cumprir com as 

obrigações (3) da cooperativa, perante o mercado e a sociedade será uma tarefa facilitada, 

sejam estas sociais (filantrópicas), éticas, legais ou econômicas, segundo a Pirâmide das 

Responsabilidades de Carroll (1991). 

Pela seta fina, o ciclo se conclui quando se observa os erros mediante as 

responsabilidades (3), faz-se um Feedback, sendo baseado em Rosa (2017), comunicando os 

resultados e as mudanças planejadas (2), para que a cooperativa (1) novamente os dissemine 

de forma estratégica. 
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3 METODOLOGIA 

 

Conforme Gil (2008), por ser de natureza aplicada e abordagem quantitativa, a 

pesquisa deste trabalho caracteriza-se como exploratória, quanto aos seus objetivos. Quanto 

aos procedimentos técnicos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, selecionando artigos 

científicos no site da plataforma Scielo, para enriquecimento teórico do projeto e construção 

do modelo teórico-conceitual. 

Levando em consideração a importância dos trabalhos desenvolvidos nos semestres 

anteriores, os dois relatórios de estágio obrigatórios, buscou-se dar continuidade e aprofundar 

o estudo sobre a comunicação desta organização, a nível operacional e estratégico, tendo 

autorização da direção (apresentada no Anexo A). Desta vez, almejaram-se dados numéricos, 

tendo como população todos os funcionários da Cresol Planalto Serra, com Sede localizada na 

Avenida Rio Branco, número 129, centro de Sananduva,  Rio Grande do Sul, totalizando 117 

pessoas, distribuídas nas diversas unidades de atendimento espalhadas por todo estado do Rio 

Grande do Sul. 

A técnica de coleta de dados desta pesquisa quantitativa foi por meio da aplicação de 

um questionário com 21 questões fechadas, por meio da plataforma gratuita do Google Docs. 

A fim de que os colaboradores tivessem a certeza de que suas respostas iriam ser anônimas, as 

questões para caracterização da amostra foram as únicas como preenchimento opcional, 

possibilitando um maior engajamento e sinceridade quanto as afirmativas. O método de 

análise dos dados coletados, conforme Freund e Simon (2000), trata-se de uma técnica de 

análise estatística descritiva básica. 

Para definição do tamanho da amostra utilizou-se o cálculo amostral, apresentado por 

Hair (2005). Para o cálculo, foi utilizada a calculadora amostral eletrônica Comentto, sendo 

definido que o erro amostral não poderia ultrapassar o limite de 5%, delimitando um nível de 

confiança de 95%, onde seria necessário que, ao menos, 80 colaboradores respondessem o 

formulário.  

Ao término da coleta, desenvolvida no primeiro semestre de 2020, foi contemplada 

uma amostra de 96 questionários, sendo superior a amostra mínima estipulada no método, 

alcançando 82% dos colaboradores da Cresol Planalto Serra. Os respondentes ficaram 

sabendo da pesquisa por meio de um e-mail enviado pelo responsável pelos Recursos 

Humanos da instituição,  recebendo o link para acesso e demais informações pelo Whatsapp. 

O questionário foi elaborado por meio de uma busca pelo termo “Análise da 

Comunicação Interna” na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 
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sendo abertas as primeiras 76 teses e dissertações do assunto pesquisado, para que fossem 

filtradas 10 para construção. Destas, para a elaboração deste questionário (disponível no 

Apêndice A), foram utilizadas as dissertações de: MEDEIROS (2006), SILVA (2007), 

LOCKS (2017) BALDANCE (2017) e ROSA (2017). 

O questionário foi estruturado por meio de uma escala Likert de 5 pontos, onde foi 

necessário indicar de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente) sobre as afirmações 

que foram divididas em três etapas que trataram de: satisfação, gestão e integração dos 

conhecimentos da comunicação interna. Na sequência serão apresentados os dados coletados, 

e a análise realizada por meio da técnica estatística utilizada. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

A amostra coletada atingiu 96 de uma população de 117 colaboradores endereçados e 

se caracteriza como 63,4% do gênero feminino e 36,6% do gênero masculino. Quanto ao 

tempo de trabalho na cooperativa, verificou-se que os respondentes têm um vínculo duradouro 

com a instituição, onde 52,7% dos funcionários que vieram a responder têm 5 anos ou mais de 

tempo de serviço na cooperativa e 25,8% estão entre 2 a 4 anos. Apenas 3 pessoas não 

responderam sobre a caracterização da amostra, conforme mostram os gráficos 1 e 2, abaixo: 

 

Gráfico 1- Gênero 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  
 

Gráfico 2- Tempo de serviço 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Percebe-se que a amostra trata majoritariamente de funcionários experientes, que 

fazem parte da organização há 5 anos ou mais. Atuando por este período no mesmo ramo, é 
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provável que o compartilhamento dos valores e o diagnóstico das habilidades individuais para 

com a coletividade já tenham acontecido, propiciando um ambiente de aprendizagem 

justamente pelo alinhamento dos propósitos pessoais com os objetivos da instituição, 

conforme Tomaél, Alcará e Chiara (2005, p. 103) relatam. 

Voltando-se às questões relacionadas ao tema central da pesquisa, primeiramente as 

afirmativas trataram da satisfação dos colaboradores quanto à comunicação interna atual da 

Cresol Planalto Serra. As opções de respostas são representadas por: 1- Discordo totalmente; 

2- Discordo parcialmente; 3- Não concordo nem discordo; 4- Concordo parcialmente e 5- 

Concordo totalmente. 

No Gráfico 3, é apresentada a questão 1, que teve por objetivo destacar a satisfação 

referente à objetividade da comunicação. Constata-se que 49% concordam em partes que as 

informações recebidas são suficientes para conseguir desenvolver suas atividades e 22,9 % 

não concordam nem discordam com esta afirmação, representando inconsistência neste fator. 

Com relação à competitividade, um instante que venha a demonstrar desinformação ou 

dúvidas a respeito do trabalho, pode ter o efeito de perder a credibilidade perante os 

associados e consequentemente impactar no fator econômico, destacado na Pirâmide das 

Responsabilidades de Carroll (1991). Dessa forma pode-se vir a perder negócios ou deixar 

que a concorrência aproveite para vender para este público. Deve-se atentar que apenas 17,7% 

dos respondentes encontram-se totalmente satisfeitos a respeito disso. 

 

Gráfico 3- Satisfação: Questão 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  
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No mesmo sentido, a segunda questão aborda a agilidade da transmissão das 

informações, representado pelo Gráfico 4 (abaixo). Verifica-se que 43,8% dos colaboradores 

concordam parcialmente que as informações são distribuídas em tempo hábil para que se 

concluam as tarefas. No entanto, 28,1% das pessoas alegam não ter certeza se as informações 

são rápidas o suficiente, colocando novamente em pauta a objetividade da comunicação, onde 

apenas 15,6% demonstram estar totalmente satisfeitos neste quesito, trazendo o 

questionamento sobre uma possível poluição das informações ou até mesmo uma burocracia 

demasiada para sua disseminação. 

Vale reforçar que para ser competitivo não basta apenas dispor dos produtos e serviços 

demandados pelo mercado, mas também que as operações sejam rápidas o suficiente para 

possibilitar agregar valor em todas as oportunidades e consequentemente conquistar a 

reciprocidade, conforme Ferrari (2016), diminuindo as chances da demanda migrar para outra 

instituição mais ágil. 

 

Gráfico 4- Satisfação: Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  
 

Quando questionados se a comunicação em equipe flui adequadamente, 49% dos 

colaboradores demonstram estarem parcialmente satisfeitos e 35,4% totalmente. Com o 

Gráfico 5, evidencia-se uma avaliação positiva quanto a fluidez comunicacional, o que para 

Caprino, Rossetii e Goulart (2008) auxilia o indivíduo na sua  relação para com a organização. 

Assim como Macedo, Sousa e Amodeo (2013) identificam, neste âmbito, que haja a 

construção do sentimento de pertencimento, confiança e identificação do trabalhador. 
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Gráfico 5- Satisfação: Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  
 

O Gráfico 6 apresenta que 35,4% dos respondentes concordam parcialmente que o 

acesso às informações é fácil para solucionar os problemas de maneira ágil, e 33,3%, 

praticamente a mesma porcentagem, não tem certeza quanto a esta afirmativa. Esses dados 

alertam que pode não haver total clareza na disseminação das informações, podendo 

prejudicar o associado, que tem urgência em suas demandas. Discordando disso, 14,6% dos 

respondentes opina que a resolução dos problemas acontece rapidamente. 

 

Gráfico 6- Satisfação: Questão 4 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  
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Na questão 5, apresentada no Gráfico 7, 43,8% dos respondentes concordam 

parcialmente que eles têm total acesso às comunicações da instituição, em todas as suas 

formas. Para 33,3% a afirmativa é fato, o que habilita o crescimento do sentimento de 

pertencimento, defendido por Macedo, Souza e Amodeo (2013), uma vez que estes 

concordam totalmente com a questão, enquanto 15,6% não sabem opinar a respeito.  

 

Gráfico 7- Satisfação: Questão 5 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Com a sexta questão, pôde-se avaliar a satisfação referente à clareza das informações. 

Nota-se que 42,7% dos respondentes estão parcialmente satisfeitos quanto ao formato e à 

qualidade das informações recebidas, enquanto 15,6% demonstram estar totalmente 

satisfeitos. Como segunda maior porcentagem, 26% dos colaboradores não concordam nem 

discordam que as informações repassadas, em sua totalidade, são claras o suficiente, ao 

mesmo tempo em que 13,5% alegam estar parcialmente insatisfeitos neste quesito.  

Por meio dos dados apresentados no Gráfico 8, infere-se que nem sempre as 

informações sejam repassadas em sua integridade, deixando questionamentos a serem 

sanados. Como exemplos desta dificuldade, pode-se acontecer a omissão de uma exceção em 

novas regras de modalidades de crédito, o desenquadramento na contratação de algum 

produto ou serviço, as peculiaridades de diferentes tipos de associados, ou até mesmo a 

existência da “poluição visual” nos e-mails encaminhados. Estes e outros fatores causam para 

o leitor o desvio do objetivo da comunicação interna, que é informar e possibilitar 

participação entre todos os níveis, conforme Kunsch (1997). 
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Gráfico 8- Satisfação: Questão 6 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Quanto à colaboração para transmissão das informações, o Gráfico 9 evidencia um 

ambiente predominantemente informal, pois 39,6%  há concordância total com a questão de 

que os funcionários transmitem de forma voluntária aquilo que identificam como útil. Igual 

porcentagem de 39,6% concorda parcialmente com essa afirmativa, demonstrando que 

realmente há cooperação da equipe, mas que é necessário tomar cuidado para que não sejam 

distorcidas as mensagens até o receptor final, pois 15,6% não tem certeza sobre esta questão.  

 

Gráfico 9- Satisfação: Questão 7 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  
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O Gráfico 10 demonstra que 46,9% dos funcionários concordam parcialmente que os 

meios mais utilizados na cooperativa são os informais, o que condiz com as respostas 

anteriores, referente à transmissão voluntária das informações. O que se pode perceber é que 

sejam por meio de conversas informais, ligações ou mensagens, os colaboradores mantém 

contato com a equipe e com a direção, sem formalidades, embora 32,3% não tenha opinião 

formada a respeito desse questionamento. 

 

Gráfico 10- Satisfação: Questão 8 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

  

Na Questão 9, buscou-se identificar a satisfação dos colaboradores perante as falhas 

comunicacionais. Quando apresentada a afirmativa de que as falhas acontecem com 

frequência, houve divergência relevante nas respostas: 32,3% dos respondentes concordam 

em partes e 9,4% totalmente, declarando que isto realmente faz parte da realidade; 27,1% 

discordam parcialmente e 13,5% totalmente; 17,7% não se posicionam.  

Por meio do Gráfico 11, é importante atentar que por se tratar de uma cooperativa que 

dispõe de diversas unidades, localizadas em cidades distintas, as informações prioritárias são 

repassadas primeiramente para os coordenadores e estes distribuem aos demais colegas. Este 

fator pode ser o causador desta disparidade de respostas, pois em alguns locais as informações 

podem chegar claras e objetivas, enquanto em outras, o conhecimento pode ser atrapalhado 

por ruídos comunicacionais, ocasionando retrabalhos e desinformações aos envolvidos. 
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Gráfico 11- Satisfação: Questão 9 

 Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Na mesma linha de raciocínio, encerrando a primeira etapa da pesquisa, a questão 10 

abordou a frequência das falhas de comunicação. Destaca-se que 27,1% discordam totalmente 

da afirmativa e 26% discordam parcialmente, explicitando que mais da metade dos 

colaboradores acreditam não terem sido atrapalhados por falhas comunicacionais em sua 

jornada na organização, 21,9% não tem opinião a respeito do questionamento e 18,8% 

concordam em partes que já foram prejudicados, várias vezes, por falhas de comunicação. 

 

Gráfico 12- Satisfação: Questão 10 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  
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Na segunda parte da pesquisa, o tema abordado foi a gestão da comunicação interna, 

sendo distribuída em 6 questões.  

Na questão 1, abordou-se a relevância das reuniões com os coordenadores da unidade 

e/ou com os gestores da cooperativa. Constatou-se que concordam em partes com a afirmação 

37,5% dos colaboradores e outros 29,2% concordam totalmente, salientando a importância 

das reuniões das equipes para o bom andamento das atividades na instituição, esclarecimentos 

gerais, e principalmente, para instruir como atuar na unidade. Observe o Gráfico 13:  

 

Gráfico 13- Gestão da Comunicação: Questão 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Para uma avaliação da gestão da comunicação interna, é importante ressaltar um fator: 

o Feedback. Por meio do Gráfico 14, verifica-se que há disparidade das respostas entre os 

colaboradores, lembrando que, estes estão distribuídos em unidades distintas, coordenadas por 

pessoas diferentes, localizadas em diversas cidades, com suas peculiaridades. 

Segundo os dados, nem todos os colaboradores que desempenham o papel de 

gerenciar a comunicação utilizam desta ferramenta, pois 33,3% dos respondentes concordam 

parcialmente que recebem Feedback de seus coordenadores e/ou gestores. A inconsistência 

está no fator de que a segunda maior porcentagem, 27,1% dos funcionários discordam em 

partes que recebem uma retroalimentação dos assuntos que dizem respeito a instituição e seu 

trabalho nela. Além disso, 20,8% não sabem dizer se há Feedback com frequência necessária, 

demonstrando que é necessário gerir a comunicação interna com maior cuidado, para que seja 
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disponibilizada maior atenção aos colaboradores e suas sugestões e também para usufruir da 

experiência destes, possibilitando construir as soluções em conjunto, conforme Rosa (2017).  

 

Gráfico 14- Gestão da Comunicação: Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Na terceira questão, averiguou-se se os colaboradores procuram participar da 

construção e do desenvolvimento da cooperativa, se há posicionamento perante a equipe, 

visando melhorar constantemente.  

 

Gráfico 15- Gestão da Comunicação: Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  
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Com o Gráfico 15, há a evidência de que a proposta da organização é realmente de 

cooperação, pois para 34,4% ela representa a realidade da instituição em partes, enquanto para 

32,3% a questão é totalmente correta, afirmando que há, em tese, um ambiente propício para o 

desenvolvimento, pela abertura para apresentar novos conceitos ou para questionar a maneira 

de gerir e atender o associado. 

Na sequência, o Gráfico 16 apresenta a questão voltada à relação da direção para com 

os demais colaboradores. A demonstração é de que há satisfação dos respondentes para com a 

eficácia da comunicação interna dos gestores, pois 38,5% concordam parcialmente e 34,4% 

totalmente que esta acontece de maneira clara objetiva, influenciando no andamento e na 

harmonia das atividades. 

 

Gráfico 16- Gestão da Comunicação: Questão 4 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

A questão 5 tratou do critério referente às reuniões ou conversas com os superiores, 

sejam coordenadores ou gestores (direção), e sua frequência. Os dados apontam que para 

40,6% dos participantes da pesquisa a afirmação é parcialmente correta, ao mesmo tempo em 

que 33,3% concordam totalmente que existem e deveriam acontecer com mais frequência 

estes encontros. A partir das informações coletadas, infere-se que as reuniões são de grande 

valia para a organização tornar a comunicação objetiva. Nesse sentido, observe o gráfico 17: 
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Gráfico 17- Gestão da Comunicação: Questão 5 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Na última questão sobre a gestão da comunicação (Gráfico 18), abordou-se a 

qualidade das reuniões, que são essenciais, seja pessoalmente ou por videoconferência. Para 

38,5% dos colaboradores participantes da pesquisa, a afirmativa de que as reuniões são bem 

construídas e conduzidas é parcialmente correta e para 30,2% totalmente.  

 

Gráfico 18- Gestão da Comunicação: Questão 6 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Em meio a pandemia da Covid-19, a fim de evitar aglomerações para frear o contágio 

do vírus, a suspensão das atividades consideradas não essenciais e a remodelação imediata das 

que são necessárias para sustentação da população, conforme orientações do Ministério da 



37 

 

Saúde (2020), faz com que as organizações resistentes se reinventem sem poder questionar. 

Afinal, o Coronavírus traz a inovação como a única alternativa, sem tempo para o medo. 

Reuniões com os coordenadores, diversas capacitações, congressos, até a realização 

das pré-assembleias e da própria assembleia geral de maneira totalmente remota, algo que 

nunca havia acontecido antes, são exemplos destas mudanças radicais necessárias. Assim, 

deve-se levar em consideração que ao realizar atividades remotas diminuem-se os riscos da 

exposição ao trânsito, os custos do transporte, das hospedagens e das refeições, além de toda 

burocracia necessária para que isto aconteça, colocando em pauta a tecnologia, como a melhor 

solução. 

Na terceira e última etapa do questionário, o tema das afirmativas foi a integração dos 

conhecimentos, possibilitando uma investigação referente a atual posição dos indivíduos 

sobre às exigências que naturalmente são expostos. 

No Gráfico 19 o questionamento amplia as perspectivas da clareza da comunicação 

interna, pois 39,6% respondeu conhecer totalmente o Planejamento Estratégico e 38,5% 

relatou ter parcialmente o conhecimento sobre ele. O ponto a ser discutido com esses dados é 

se realmente os colaboradores que demonstram saber os objetivos e as metas da organização, 

também conseguem distinguir como serão os meios para alcançá-los.  

 

Gráfico 19- Integração dos Conhecimentos: Questão 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O objetivo da segunda questão, demonstrada no Gráfico 20, foi diagnosticar se o 

conceito de pertencimento, proveniente de Macedo, Sousa e Amodeo (2013), é fato na 

organização estudada. A afirmativa teve o viés de que cada setor de trabalho, indiferente da 
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sua abrangência e visibilidade, tem influência nos resultados da cooperativa. Os dados foram 

favoráveis a esta visão, onde 64,6% concordaram totalmente e 30,2% parcialmente, 

esclarecendo que o esforço individual tem importância para o desenvolvimento do todo e que 

os colaboradores sabem que o poder de mudança e crescimento está em suas mãos também. 

 

Gráfico 20- Integração dos Conhecimentos: Questão 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O Gráfico 21, demonstra o nível de conhecimento sobre as mudanças operacionais. 

 

Gráfico 21- Integração dos Conhecimentos: Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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A questão possibilitou medir se os colaboradores estão cientes das novas normas a 

serem seguidas, onde 37,5% afirmam ter conhecimento parcial e 35,4% conhecer plenamente 

o que influencia seu trabalho. A relevância deste dado implica principalmente na área de 

atendimento ao público, que precisa dispor da informação atualizada, para que não venha a 

repassar aos associados algo que não condiz com a realidade. 

Posteriormente, a Questão 4 é direcionada à velocidade com que as estratégias da 

instituição são disseminadas. Conforme o Gráfico 22, para 27,1% dos respondentes as 

decisões estratégicas são rapidamente partilhadas, já para 34,4% nem sempre são rápidas e 

22,9% não sabem responder a respeito. Observe o Gráfico 22: 

 

Gráfico 22- Integração dos Conhecimentos: Questão 4 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Na ultima questão da pesquisa, representada pelo Gráfico 23, foi priorizado que os 

colaboradores pudessem opinar referente aos diferenciais competitivos da organização em que 

trabalham. Quando perguntados se têm noção do que se planeja para que a cooperativa possa 

ter condições de sobreviver e se destacar no ambiente competitivo, 43,8% demonstram saber 

parcialmente quais os rumos a instituição está tomando. Ao mesmo tempo, 29,2% afirmam ter 

total conhecimento, enquanto 17,7% estão incertos das ações de precaução para com o futuro. 
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Gráfico 23- Integração dos Conhecimentos: Questão 5 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A comunicação sempre será atual e relevante, pois ela é importante em todos os 

âmbitos, seja pessoal ou profissional. No ambiente organizacional, comunicar-se internamente 

de maneira eficaz é uma tarefa complexa, que pode ter por consequência enaltecer ou 

depreciar a instituição.  

Partindo deste pressuposto, o trabalho expressa sua relevância em ter possibilitado que 

os colaboradores viessem a refletir, sobre o processo comunicacional da organização, pois 

parar para pensar nas tarefas cotidianas e em como são desenvolvidas pode trazer alternativas 

e até solucionar incômodos, ao invés de tentar conviver com eles.   

Com o objetivo de verificar a comunicação interna de uma Cooperativa de Crédito, 

este trabalho de conclusão de curso chegou a conclusões importantes teoricamente e 

empiricamente, uma delas é que se pode apontar o Feedback como uma ferramenta da 

comunicação que poderá beneficiar a comunicação interna, pois possibilitará maior clareza e 

entendimento, enquanto constrói confiança entre o emissor e o receptor da mensagem. 

Indiretamente, o Feedback pode aumentar a credibilidade da cooperativa perante o mercado 

em geral, pois evita desinformações e abordagens equivocadas, vindo a resultar a conquista de 

novos associados, além de agregar valor aos que já trabalham com a instituição. 

Diante do exposto, averiguou-se que a comunicação interna da organização flui 

adequadamente, onde os colaboradores voluntariamente se auxiliam. Por ela acontecer de 

maneira predominantemente informal, há integração dos conhecimentos, em um ambiente que 

se valoriza e se ouve as sugestões e anseios do colaborador. Ao mesmo tempo, justamente por 

isso, a informalidade pode fazer com que a mensagem não chegue, seja desviada ou alterada 

até seu destino final.  

Por este motivo, ainda conforme a opinião dos colaboradores, algumas informações 

não são transmitidas em sua totalidade, ou então, quando são, elas pecam na objetividade, na 

agilidade. Esta situação pode ser aprimorada por meio das reuniões ou conversas com os 

superiores com frequência, mesmo que por alguns minutos, presencialmente ou por 

videoconferência, mantendo a clareza e objetividade de uma direção estratégica.   

Além disso, como outras sugestões de melhorias para a comunicação interna, infere-se 

que é necessário certificar-se, primeiramente, que os colaboradores consigam acessar todos os 

canais de informações e saibam localizar os manuais atualizados. Também é importante 

solicitar a utilização por completo das ferramentas disponibilizadas pela organização e que 

monitorem constantemente se são endereçados corretamente, se recebem a informação por 
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completo, e notifiquem seus superiores caso não sejam. Posteriormente, na elaboração da 

mensagem, buscar ressaltar a informação a ser transmitida e que o objetivo fique claro. Como 

exemplo disso, ao encaminhar um e-mail, atentar que os endereços anteriores e tudo que diz 

respeito ao caminho percorrido pela informação, não tirem o foco que é disponibilizar a 

informação.  

Portanto, o trabalho atingiu seus objetivos, possibilitando que a cooperativa tenha 

dados sobre questões importantes que podem impactar na maneira de gerir, principalmente em 

uma organização que já dispõe de um sistema de comunicação há muito tempo, onde seus 

colaboradores estão acostumados com ele e a mantê-lo, sem inovar. Faz-se necessária uma 

adequação para que não ocorram distorções das informações, priorizando alinhamento de 

todas as partes envolvidas, onde a reciprocidade fará com que as responsabilidades não sejam 

um fardo, mas um compromisso natural.  

Pelas respostas serem anônimas, anulou-se a existência de qualquer interferência, 

ainda que isso tenha vindo a limitar a pesquisa em um público geral, sem que se pudesse fazer 

distinção por unidade de atendimento, por setor de trabalho ou por responsável da função, que 

venha a estar demonstrando maior dificuldade em gerir uma troca de informação saudável. 

Como sugestões para estudos futuros indica-se uma pesquisa para os meios de 

comunicação utilizados na cooperativa, avaliando quantidade, qualidade e utilidade das 

informações em cada um deles, pode facilitar o diagnóstico do canal menos eficaz para que as 

falhas sejam corrigidas antes que tomem proporções maiores. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma Pesquisa Científica de conclusão do 

curso de Bacharelado em Administração, elaborada pelo Acadêmico Ivan Demetrio da Silva e 

orientada pelos Professores Dra. Cassiane Chais e Dr. Oberdan Teles da Silva, da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – Uergs.  

A pesquisa tem como objetivo estudar a comunicação interna da Cresol Planalto Serra, 

pela opinião dos seus colaboradores, possuindo autorização da Direção, sendo supervisionada 

pelo setor de Recursos Humanos da Instituição. Os dados coletados serão utilizados somente 

para fins acadêmicos, analisados e apresentados de forma integrada, sem a identificação dos 

respondentes. 

Para a elaboração deste questionário, foram utilizadas as dissertações de: MEDEIROS 

(2006), SILVA (2007), LOCKS (2017) BALDANCE (2017) e ROSA (2017).  

Sabendo que a comunicação interna pode desenvolver ainda mais a cooperativa, dê 

sua opinião sobre as seguintes afirmativas, sendo: 

1- Discordo totalmente 

2- Discordo parcialmente 

3- Não concordo nem discordo 

4- Concordo parcialmente 

5- Concordo totalmente 
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Por favor, indique de 1 a 5 sobre sua satisfação quanto à comunicação interna atual da 

Cresol Planalto Serra: 

 

1 = Discordo Totalmente; 5 = Concordo Totalmente 

Afirmativa 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 5 

As informações que recebo são suficientes para 

desenvolver meu trabalho. 

 

     

As informações são transmitidas em tempo hábil para 

conclusão das minhas tarefas. 

 

     

A comunicação na minha equipe de trabalho flui 

adequadamente. 

 

     

Quando necessito de alguma informação para solucionar 

algum problema, consigo ter fácil acesso e solucioná-lo 

rapidamente. 

 

     

As comunicações escritas e orais são abertas em nossa 

cooperativa. 

 

     

Sempre recebo as informações com a qualidade e o 

formato adequado (informação clara e completa, tipo de 

redação e escrita apropriada). 

 

     

Voluntariamente os colaboradores transmitem informações 

úteis uns para os outros. 

 

     

O canal e os meios mais utilizados de comunicação interna 

são informais, a partir dos relacionamentos interpessoais. 

 

     

Acontecem com frequência falhas na comunicação 

gerando informações erradas ou fazendo com que as 

informações não cheguem ao seu destino no tempo certo. 

 

     

Minha atividade foi prejudicada várias vezes por falhas de 

comunicação. 
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Por favor, indique de 1 a 5 sobre a gestão da comunicação interna na Cresol Planalto 

Serra: 

 

1 = Discordo Totalmente; 5 = Concordo Totalmente 

Afirmativa 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

As reuniões com o meu superior hierárquico são 

suficientes para me manter informado sobre a Instituição e 

o trabalho a desenvolver. 

 

     

Recebo feedback com frequência do meu superior 

hierárquico. 

 

     

Quando eu acho que algo está errado, ou tenho opiniões, 

sugestões, dúvidas ou reclamações, sempre converso com 

meus superiores sobre o assunto, sem medo de ser 

prejudicado. 

 

     

A comunicação entre a direção e os demais colaboradores 

acontece de forma clara e objetiva. 

 

     

Existem e deveriam acontecer com mais frequência 

reuniões ou conversas com os superiores. 

 

     

As reuniões são bem planejadas, sempre com foco nos 

assuntos a serem tratados e nas respostas a serem 

encontradas, buscando otimizar tempo e custos. 
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Por favor, indique de 1 a 5 sobre a integração dos conhecimentos na Cresol Planalto 

Serra: 

1 = Discordo Totalmente; 5 = Concordo Totalmente 

Afirmativa 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

Tenho conhecimento dos objetivos e metas do 

Planejamento Estratégico. 

 

     

Entendo que o meu trabalho contribui para a realização dos 

objetivos da organização. 

 

     

Tenho conhecimento sobre decisões da Instituição que 

influenciam o meu serviço. 

 

     

As decisões estratégicas são rapidamente repassadas aos 

grupos de trabalho relevantes. 

 

     

Os colaboradores sabem o que se planeja nesta cooperativa 

para ela ser competitiva. 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO 

 
 


