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RESUMO 
 
Este trabalho analisou a comunicação organizacional na empresa Walter Beltrame e Cia 
Ltda de Santa Maria, RS. Este estudo mostrou-se de grande valia, já que no momento 
atual as empresas estão cada vez mais desafiadas a buscar investir em comunicação 
diferenciada, ou seja, fazer o que os outros não fazem. Essa disputa acirrada para se 
destacar no mercado e de ser melhor que a concorrência faz com que elas busquem 
estratégias inovadoras e eficazes perante seus públicos. Assim, esta pesquisa utilizou 
natureza qualitativa, com aspectos quantitativos e os instrumentos de coletas de dados 
foram a observação do ambiente organizacional interno e aplicação de questionários 
com os colaboradores aliados a uma entrevista semi-estruturada, com o diretor-geral da 
empresa, a respeito da estruturação e funcionamento da organização. A interpretação 
dos dados aconteceu por meio de um cruzamento dos dados coletados na entrevista com 
os questionários. Com isso, foi possível entender as estratégias internas e externas 
utilizadas pela empresa, para efetuar a sua descrição e perceber como ela se posiciona 
no mercado. 
  

Palavras-chave: Comunicação, estratégias e organizações. 

 

ABSTRACT 
 
This study examined the organizational communication at the company Walter 
Beltrame and Cia Ltda of Santa Maria, RS. This study proved to be of great value, since 
at present companies are increasingly challenged to seek investment in communication 
differently, or do what the others do not. This fierce competition to highlight the market 
and be better than the competition means that they seek innovative and effective 
strategies to their audiences. Thus, this research used a qualitative nature, with 
quantitative aspects and the instruments of collection of data was the observation of the 
internal organizational environment and application of questionnaires to the employees 
together with a semi-structured, with the director-general of the company, about the 
structure and functioning of the organization. The interpretation of the data was through 
an intersection of data collected in the interview with the questionnaires. With that, it 
was possible to understand the internal and external strategies used by the company to 
make its description and see how it is positioned in the market. 
 
Keywords: Communication, strategies and organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Comunicar significa, dentre muitas coisas, a troca de informações dentre os mais 

diversos públicos, tornar comum, participar. Sendo assim, como um dos principais fatores de 

produção das empresas, pode-se citar a comunicação eficaz, pois esta gera informação e 

conseqüentemente constrói o conhecimento organizacional de cada uma delas. 
 
O mercado de comunicação organizacional é um setor relativamente novo na economia 
do país. Apesar de um número significativo de empresas atuarem desde os anos 60 e 70, 
o desenvolvimento das agências de comunicação se deu principalmente a partir do início 
dos anos 90. Foi um período de transformações na economia, aliado à mudança da 
cultura nas empresas e organizações, que tornou o trabalho de comunicação cada vez 
mais necessário para a obtenção de resultados. (CASTRO, 2005, p.1) 

 
 

As constantes transformações nos ambientes político, econômico, cultural e tecnológico, 

representam um grande desafio à comunicação organizacional, pois em um mundo globalizado 

em que vivemos a mesma vem assumindo uma ampla responsabilidade e importância para com 

crescimento das empresas. 

Neste contexto, as empresas são cada vez mais produtivas, eficazes e competitivas. Em 

um período em que grandes passos são seguidos para aumentar a qualidade de seus serviços e 

produtos, permitindo a busca de oportunidades e grandes desafios para as organizações. A 

mudança e a inovação são algumas certezas, e saber lidar com elas é um grande desafio que deve 

ser desenvolvido. A procura pela mudança decorre da concorrência acirrada pelas empresas, da 

aceleração tecnológica.  Esses fatores fazem repensar a definição da missão, visão, de que modo 

estão sendo vistos perante o mercado, seus processos de gestão, sua fidelização com seus clientes 

internos e externos. 

Na relação da organização com seus públicos, tanto interno como externo, a 

comunicação é energia essencial, que flui o tempo todo. Um trabalho realizado intensamente e 

constantemente com estes públicos pode gerar resultados muito satisfatórios. O público interno 

(colaboradores) está tendo crescimento no meio empresarial e vem merecendo cada vez mais 

investimentos por parte das organizações.   
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Sabemos hoje que uma equipe treinada e motivada faz a diferença de uma organização 
para outra, diferença na maioria das vezes expressa em competitividade e imagem da 
empresa. No entanto, muitos empresários ainda enxergam treinamento como custo, 
sendo que na realidade são investimentos que geram resultados. Evidentemente que para 
o treinamento dar resultados deve ser adequado às necessidades do treinando e empresa 
além de ser de qualidade. (COSTA, 2008 p.01) 

 
Em dias atuais ter uma equipe treinada, qualificada e que pense como equipe, pode ser o 

princípio do sucesso de uma empresa. Pensando na comunicação externa, as empresas estão cada 

vez mais preocupadas em investir em caminhos inovadores para as atividades de marketing em 

geral, mercado, serviço e especialmente procuram dar uma atenção para as questões culturais, 

éticas e sociais que envolvem as ações organizacionais. O conjunto destas ações dentro de uma 

organização acaba, sem muitas vezes saber, utilizando a comunicação integrada, este conceito 

que na literatura brasileira, foi debatido por Kunsch (1986) para ressaltar a importância do 

planejamento de relações públicas na totalidade das atividades de comunicação. 

 A compreensão deste tipo de comunicação parte das noções de interdisciplinaridade, da 

"atuação conjugada de todos os profissionais da área" (ABERP apud Kunsch, 1986, p.107) e da 

interação das atividades de áreas afins da comunicação. Desta forma, "o importante, para uma 

organização social, é a integração de suas atividades de comunicação, em função do 

fortalecimento de seu conceito institucional, mercadológico e corporativo junto a todos os seus 

públicos" (KUNSCH, 1986, p. 112). 

Nesse cenário, a comunicação organizacional se mostra como um método capaz de 

garantir a perpetuação das organizações. Contudo, poucas empresas utilizam uma comunicação 

adequada e quando possuem, em muitos casos, o seu foco principal é aumentar os lucros, porém 

existem outros fatores que influenciam na empresa para que os retornos sejam positivos, em 

geral, a partir de uma comunicação eficaz, pois a comunicação exerce um papel importante no 

estabelecimento de canais efetivos de ligação com os diversos segmentos relacionados a uma 

organização. 

Deste modo, este estudo analisou o processo da comunicação organizacional utilizado 

em uma empresa específica, no caso na empresa Walter Beltrame & Cia. Ltda., na cidade de 

Santa Maria – RS. 

Diante do exposto, o problema de pesquisa de estudo se volta para a seguinte questão: 

Como acontece a comunicação Organizacional na empresa Walter Beltrame & Cia. Ltda. 

na cidade de Santa Maria - RS? 
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Sendo assim, esta pesquisa teve como objetivo principal analisar as ações de 

comunicação organizacional desenvolvidas na empresa Walter Beltrame & Cia. Ltda. E como 

objetivos específicos foram estudados o processo de desenvolvimento da comunicação 

organizacional na empresa, descobriu como esta comunicação afeta seus públicos, descrevendo 

as estratégias de comunicação interna e externa utilizadas pela empresa, assim verificando se a 

empresa utiliza a comunicação integrada.  

A pesquisa realizada possui proeminência para o curso de Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda porque estuda conceitos importantes para as relações entre empresa, 

sua comunicação e seus públicos interno e externo. Estas relações são fundamentais para o 

desenvolvimento e para a inserção das empresas na comunidade nas quais estão inseridas. 

Alguns estudos já foram efetivados com estes cruzamentos acima expostos, porém 

sempre é significativo questionar o contexto empresarial, seus ambientes internos e externos e 

suas transformações nos quais estão inseridas as organizações, pois as constantes mutações no 

mercado contemporâneo exigem das empresas também constantes modificações para adequarem-

se ao mercado atual. Por isso, pensar a comunicação organizacional é sempre um desafio.  

Para dar conta desta proposta, foi feita uma pesquisa exploratória previa onde se 

percebeu que a empresa Walter Beltrame & Cia. Ltda. tem uma história de mais de 40 anos e está 

em constante evolução. Isto significa dizer que a comunicação organizacional desta empresa nas 

décadas anteriores é muito diferente da utilizada hoje, já que é uma empresa que vem se 

atualizando, se flexibilizando e evoluindo de acordo com as necessidades que lhe vem exigindo. 

A empresa Walter Beltrame foi escolhida como fonte de pesquisa, pois se acreditou que 

a empresa possuía boas perspectivas de crescimento através de suas ações de comunicação, além 

de ser uma empresa local o qual facilitou bastante o acesso às informações necessárias para o 

desenvolvimento deste projeto.  

Esta pesquisa mostrou ter uma grande relevância, pois envolveu uma área expressiva 

dentro de uma empresa, tendo importância na medida em que interage com outras diversas áreas 

da comunicação, podendo ampliar a produção do conhecimento. Desta forma, a pesquisa 

desenvolvida, foi uma tentativa de contribuir e ser útil tanto para a empresa estudada, como para 

a área da comunicação organizacional e também na comunicação de um modo geral. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 COMUNICAÇÃO 

 

Existem diferentes formas de comunicação, e segundo Bahia (1995, p.15) é possível 

“compreender comunicação como um processo social básico, e informação como um processo 

básico da comunicação”. Para o autor, nos dois casos a comunicação empresarial, também 

conhecida como comunicação corporativa ou ainda comunicação organizacional, implica uma 

estratégia a ser exercida de modo competente. 

Pereira citado por Kunsch (2003, p.33) entende que  

 
Organização é simplesmente um instrumento técnico, racional, utilizado para canalizar a 
energia humana na busca de objetivos prefixados, cuja sobrevivência depende 
exclusivamente da sua capacidade de atingir os resultados e adaptar-se às mudanças 
ambientais para evitar a obsolescência técnica. Instituição é um organismo vivo, produto 
de necessidades e pressões sociais, valorizada pelos seus membros e pelo ambiente, 
portadora de identidade própria, preocupada não somente com lucros ou resultados, mas 
com a sua sobrevivência e perenidade e guiada por um claro sentido de missão. As 
pessoas constroem suas vidas em torno delas, identificam-se com elas e tornam-se 
dependente delas. 
 

Mas para Bueno (2003) não há diferenças entre as comunicações empresariais, 

organizacionais ou corporativas, utilizando os termos como sinônimos. A Comunicação 

Empresarial (Organizacional, Corporativa ou Institucional) compreende um conjunto complexo 

de atividades, ações, estratégias, produtos e processos desenvolvidos para criar e manter a 

imagem de uma empresa ou entidade (sindicato, órgãos governamentais, Organizações não 

governamentais, associações, universidades etc.) junto aos seus públicos de interesse 

(consumidores, empregados, formadores de opinião, classe política ou empresarial, acionistas, 

comunidade acadêmica ou financeira, jornalistas etc.) ou junto à opinião pública.  

Bahia (1995 p.09) ainda relata que a comunicação empresarial denomina - se como “o 

conjunto de modelos ou instrumentos de ação que a empresa utiliza para falar e se fazer ouvir. 

Interna e externamente, a informação prestada por ela corresponde a uma estratégia”. 

Este trabalho irá abordar os temas: organizações, empresas e instituições como 

sinônimos. 
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2.2 ORGANIZAÇÕES 

 

2.2.1 Conceito e características 

 

Montana (2003, p. 170) diz que “organizar é o processo de reunir recursos físicos e 

humanos essenciais à consecução dos objetivos de uma empresa”. Em conseqüência disso, 

Maximiano (1992) pensa em uma organização como uma combinação de esforços individuais que 

tem como intuito realizar propósitos em conjunto. Por meio desta torna-se possível alcançar 

objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa só. Uma grande empresa ou uma pequena 

oficina, um laboratório ou o corpo de bombeiros, um hospital ou uma escola qualquer um deles 

são exemplos de organizações.  

Pode-se dizer que uma organização é formada pelo conjunto de pessoas, equipamentos, 

recursos financeiros, entre outros. Esta então é o resultado da combinação de todos estes 

elementos orientados a um propósito comum. Sendo que, a qualidade e eficiência são os 

resultados de um trabalho dentro das organizações.  
 

As organizações, como microssociedades, fazem parte do sistema social global, 
achando-se sujeitas a todas as turbulências ambientais provocadas por uma sociedade 
envolvida, de forma crescente, no fenômeno da globalização, e que exigirão respostas 
cada vez mais rápidas no que se refere a comunicação. (KUNSCH, 1997, p.15) 

 

Não é de hoje que existem as organizações, elas existem desde o início da humanidade, 

porém a sociedade está cada vez mais informada, educada e viajada. Com isso, essa sociedade 

exige mais das organizações, por esse motivo, elas devem se adaptar ao ambiente em que vivem, 

atentas sempre às mudanças globais que ocorrem a todo o momento. 
 
A sociedade moderna contém um número incomensuravelmente maior de organizações, 
para satisfazer uma diversidade maior de necessidades sociais e pessoais, que incluem 
uma proporção maior de seus cidadãos e influem em setores amplos de suas vidas. 
(ETZIONI, 1980, p.35) 

 
Este pensamento serve de passagem para abordar o paralelo entre novas e antigas ações 

na comunicação organizacional. 
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2.2.2 Mudanças: organizações antigas e novas 

 

A comunicação organizacional tem seu poder, devido a fatores que existiram desde a 

Revolução Industrial.  

 
As áreas de jornalismo empresarial e de comunicação organizacional, na forma em que 
elas se acham configuradas hoje, são frutos de sementes lançadas no período da 
Revolução Industrial do século passado, que ensejaria grandes e rápidas transformações 
em todo o mundo. Ela, com a conseqüente expansão das empresas a parir do século XIX, 
propiciou o surgimento de mudanças radicais no relacionamento, nas maneiras de 
produzir e nos processos de comercialização. (KUNSCH, 1997, p. 55) 

 

Alguns fatores foram responsáveis para esse crescimento, e um deles foi o 

desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, que influenciaram o comportamento das 

empresas, e estas sentiram a necessidade de apresentar mais informações aos seus públicos. Hoje 

esses meios estão cada vez mais avançados se tornando imprescindíveis para a comunicação das 

empresas. 

O auge da comunicação organizacional ocorreu na década de 80, que segundo Kunsch 

(1997) ocorreu através da reabertura da política no Brasil, quando as empresas começaram a 

enxergar que a relação com a sociedade deveria acontecer de forma democrática, assim sendo 

mais transparentes. Mas ainda há aquelas que até hoje que acreditam não precisar de uma boa 

comunicação para crescer. 

 
Nos anos de 1980: embora não tenha havido ruptura com o passado, houve uma 
reviravolta nos estudos da comunicação organizacional. A comunicação passou a ser 
definida como o estudo das mensagens, da informação, do significado e da atividade 
simbólica que constitui as organizações. Novos campos de estudos foram introduzidos, 
como sentido de eventos organizacionais, linguagens, símbolos e cultura organizacional. 
(TOMASI; MEDEIROS, 2007, p. 36) 

  

Kunsch (1997) acredita o mercado organizacional tem um futuro próspero. Com um 

campo atualmente estabilizado no mercado, como em órgãos de classe, numerosas prestadoras de 

serviços e muitos departamentos internos nas empresas e instituições, apesar de ainda muitas 

delas não terem compreendido sua importância como valor econômico. Com isso, a seguir será 

abordado o que é e como acontece a comunicação organizacional nas empresas. 
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2.3 A COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

  

A comunicação nas organizações envolve todas as formas de comunicação utilizadas 

pela empresa para relacionar-se entre seus públicos. Para Riel (1995) comunicação 

organizacional engloba relações públicas, estratégias organizacionais, marketing corporativo, 

propaganda corporativa, comunicação interna e externa, enfim um grupo heterogêneo de 

atividades de comunicação, voltadas fundamentalmente para os públicos ou segmentos com os 

quais a organização se relaciona e depende. 

Já Kreps (1990), percebe a comunicação nas organizações como um processo através do 

qual os membros da organização obtêm as informações pertinentes sobre ela e as mudanças que 

nela ocorrem. No ponto de vista do autor, a comunicação organizacional exerce uma função de 

fonte de informação para os membros da organização. Brum (2003, p.38) acrescenta ainda que “a 

informação é o produto da comunicação interna e deve ser tratada como a melhor estratégia de 

aproximação empresa/funcionário”. 

Kunsch (2003) coloca que o termo comunicação organizacional, além de abranger todo 

o espectro das atividades comunicacionais, apresenta maior amplitude, aplicando-se a qualquer 

tipo de organização social (empresa pública ou privada, instituições, entidades sem fins 

lucrativos, etc.) não se restringindo ao âmbito das empresas.  Para ela a 
  

comunicação organizacional compreenderia o conceito amplo do conjunto das diferentes 
modalidades comunicacionais que ocorrem dentro das organizações, a saber: a 
comunicação institucional, a comunicação mercadológica ou comunicação de marketing, 
a comunicação interna e a comunicação administrativa. (KUNSCH, 1999, p.75) 

 

Alguns anos mais tarde, já no livro Planejamento de Relações Públicas na comunicação 

integrada, a mesma autora ressalta que 
interdependentes, as organizações têm de se comunicar entre si. O sistema 
organizacional se viabiliza graças ao sistema de comunicação nele existente, que 
permitirá sua continua realimentação e sua sobrevivência. Caso contrário entrará num 
processo de entropia e morte. Daí a imprescindibilidade da comunicação para uma 
organização social. (KUNSCH, 2003, p.69) 
 

Thayer apud Kunsch (2003, p. 69) coloca a comunicação como elemento vital no 

processo das funções administrativas. “É a comunicação que ocorre dentro [da organização] e a 

comunicação entre ela e seu ambiente que [a] definem e determinam as condições da sua 

existência e a direção do seu movimento”. 
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Quando se fala em comunicação em organizações, existem alguns aspectos que são 

indispensáveis. Pode-se dizer que para que uma empresa obtenha sucesso em sua própria 

sobrevivência, é importante que se tenha um sistema de comunicação adequado, este que se 

define através de como as informações são transmitidas e recebidas dentro da organização. 

Também se pode dizer que esse sistema é imprescindível para o processo das suas funções 

administrativas internas e do seu relacionamento perante seus meios externos.  

 

 

2.3.1 Problemas na Comunicação 

 

Problemas são aspectos que interferem na comunicação e acabam prejudicando a sua 

eficácia. Segundo Kunsch (2003), estas barreiras podem ser de natureza mecânica, fisiológica, 

semântica ou psicológica. 

Os problemas mecânicos ou físicos estão relacionados com a transmissão, como o 

barulho, ambientes e equipamentos inadequados que podem dificultar que a comunicação ocorra 

corretamente. Assim, de alguma forma, a comunicação é bloqueada por fatores físicos. 

Os problemas fisiológicos dizem respeito aos problemas genéticos ou de malformação 

dos órgãos vitais da fala. Pode-se citar como exemplos a gagueira, a surdez e a não articulação 

fonética. 

Já os problemas semânticos são os que vêm do uso do mal uso de uma linguagem que 

não é comum ao receptor, ou seja, não fazem parte do repertório do conhecimento em 

determinado ambiente comunicacional. 

E ainda, os problemas psicológicos são os estereótipos e preconceitos que fazem com 

que a comunicação seja prejudicada. Estão relacionados com as atitudes, crenças, valores e a 

cultura das pessoas. 

Kunsch (2003) informa que também existem quatro classes mais gerais de barreiras no 

âmbito organizacional: as pessoais; as administrativas ou burocráticas; o excesso e a sobrecarga 

de informações; e as informações incompletas ou parciais. 
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No ambiente organizacional as pessoas podem facilitar ou dificultar as comunicações. 
Tudo irá depender da personalidade de cada um, do estado de espírito, das emoções, 
dos valores e da forma como cada indivíduo se comporta no âmbito de determinados 
contextos. São as barreiras pessoais. (KUNSCH, 2003, p. 75) 

 
As barreiras administrativas ou burocráticas decorrem das formas como as 

organizações atuam e processam suas informações. Neste sentido, Thayer, citado por Kunsch 

(2003, p. 75), “destaca quatro condições que se imbricam uma na outra: a distância física; a 

especialização das funções-tarefa; as relações de poder, autoridades e status; e a posse das 

informações”. 
O excesso de informações é outra barreira bastante presente na atualidade. A 
sobrecarga de informações de toda ordem e nas variadas formas, a proliferação de 
papéis administrativos e institucionais, reuniões desnecessárias e inúteis, o número 
crescente de novos números impressos, eletrônicos e temáticos, tudo isto tem causado 
uma espécie de saturação para o receptor. A falta de seleção e de prioridades acaba 
confundindo o público em vez de propiciar uma comunicação eficaz. É impossível as 
pessoas observarem e assimilarem todas as mensagens com que são bombardeadas no 
seu ambiente social e nas organizações em que trabalham. (KUNSCH, 2003, p.75) 

 

E ainda, as comunicações incompletas e parciais são mais uma barreira na 

comunicação organizacional. Este tipo de problema acontece nas informações fragmentadas, 

distorcidas ou que geram dúvidas. E também nas informações não transmitidas ou sonegadas. 

Outros distúrbios presentes no dia-a-dia das organizações e muitos semelhantes aos 

citados acima são também reconhecidos como problemas no processo comunicacional. Gibson; 

Ivancevich e Donnely apud por Kunsch (2003, p.76), acrescentam: audição seletiva, juízo de 

valor, credibilidade da fonte, problemas da semântica, filtragem, linguagem intragrupal, diferença 

de status, pressões do tempo e sobrecarga nas comunicações. 

Existem também os chamados níveis de comunicação, os quais se referem aos 

indivíduos como receptores de informações, à organização, ao ambiente a aos meios presentes no 

ato comunicativo. Estes que segundo Torquato (2004) são divididos em intra, inter, grupal e 

coletivo. O nível intra diz respeito à capacidade de o indivíduo operar internamente a 

comunicação, dependendo de suas condições pessoais para a determinação de um ato 

comunicativo eficaz.  

 
Nível inter trata-se da comunicação entre dois interlocutores. É a chamada comunicação 
direta, bilateral, recíproca e privada. Nesse nível, o ato da comunicação não apresenta 
maiores problemas, principalmente quando os interlocutores estão desenvolvendo uma 
interlocução no mesmo campo de interesses, usando praticamente códigos e referências 
muito próximas. (TORQUATO, 2004, p. 38) 
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Já o nível grupal abrange, por exemplo, as reuniões e as palestras. Nesse nível, os 

problemas de comunicação estão relacionados com a monotonia dos encontros, discussões que 

não terminam, ou repetições, enfim, falta de sintonia entre o ouvinte e apresentador. Ainda há o 

nível coletivo, onde é utilizado o meio mais clássico de comunicação organizacional pelos 

gerenciadores das empresas. Podem-se citar como exemplo os jornais, boletins e revistas. Neste 

caso as comunicações gerenciais acabam cometendo erros que podem ocasionar distorções de 

informações que gerarão problemas mais adiante.  

Qualquer empresa que pretende ter um sistema de comunicação eficaz, não deve em 

hipótese alguma deixar de considerar esses problemas comunicacionais, tanto no contexto formal 

como no informal, seja interna ou externamente. 

 

 

2.4 COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

 

A comunicação interna possui várias terminologias algumas delas são conhecidas como 

endomarketing ou marketing corporativo. Esses nomes são dados para caracterizar a ação de se 

comunicar dentro de uma organização. Segundo Brum (2000) o endomarketing tem como 

objetivo fundamental fortalecer as relações internas da empresa com a função de integrar a noção 

de cliente interno e fornecedor interno, fazer com que todos os funcionários tenham uma visão 

partilhada sobre o negócio da empresa, incluindo itens como gestão, metas, resultados, produtos, 

serviços e mercados nos quais opera.  Já para Bahia (1995), a comunicação interna decorre da 

necessidade de comunicar freqüentemente e com clareza a seu público interno, o que a empresa 

pensa e quais ações querem por em prática, dando destaque aos cargos e posições que assumem 

seus colaboradores e a consciência da função social que têm. 

 A comunicação interna se refere à integração entre as pessoas dentro de uma 

organização. As condutas comunicativas das organizações, as formas como conduzem as relações 

e os valores em suas relações, podem gerar comportamentos e sentimentos correspondentes a 

uma lealdade ativa ou passiva. No quadro 01 se pode perceber essa lealdade ativa ou passiva. 
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Quadro 01 – Parceria Empresa – Empregado 
 

LEALDADE PASSIVA 
(Empregado escravo) 

LEALDADE ATIVA 
(Empregado parceiro) 

Comportamento externo 
Submissão 
Acomodação 
Não-pertinência 
Falta de opção 

Comportamento externo 
Iniciativa 
Criatividade 
Compromisso 
Pertinência 
Escolha 

Fatores implícitos 
Medo 
Insegurança 
Humilhação 
Sentimento de não se visto 
Sentimento de não Ter lugar 
Baixa auto-estima 
Ressentimento e raiva (surda e não falada) 

  Fatores implícitos 
Identificação Positiva 
Satisfação pessoal 
Sentimento de ser reconhecido 
Sentimento de Ter lugar 
Confiança no projeto futuro na organização 
Auto - estima elevada 

Adaptado de CARDOSO E JARDIM (1998, p. 25) 
  

O quadro 01 mostra suas duas composições completamente opostas, colocam como 

núcleo dos dois processos a questão da confiança.  A comunicação interna pode acontecer num 

trabalho específico, numa sociedade particular, mas em qualquer situação, cabe analisar se ela 

está construindo confiança, fidelidade, aceitação ou se está provocando rejeição ou indiferença.   

Torquato (2004, p. 54) entende que a missão básica da comunicação interna é de 

“contribuir para o desenvolvimento e a manutenção de um clima positivo, propício ao 

cumprimento das metas estratégicas da organização e ao crescimento continuado de suas 

atividades e serviços e à expansão de suas linhas de produtos”.  Para que se alcance essa missão, 

alguns conceitos chaves de esfera emotiva e esfera racional deverão ser aplicados segundo 

Torquato (2004): Esfera emotiva - motivar, criar climas favoráveis, transformar, integrar áreas, 

agir como grupo, vitória, sucesso pessoal, entre outros. Esfera racional - direcionar ações, 

impulsionar vendas, metas, priorizar decisões, conceito de organização, entre outros.  

Já a comunicação externa é uma ferramenta que deve ser utilizada pelas organizações 

para garantir que seus públicos conheçam e tenham uma imagem positiva da mesma. Bahia 

(1995, p.33) entende que em uma empresa a comunicação externa “deve estar disponível para as 

questões procedentes dos meios de comunicação, como ocorre com outros tipos de informação 

institucionalizada, publica ou privada”.  O autor também ressalta que 
neste processo se incluem toda veiculação de informações e todos os comunicados 
emitidos pela organização empresarial para um publico ou uma opinião publica fora dos 
limites internos. Em geral, o uso que a empresa faz dos meios de comunicação para fim 
de tornar conhecidas suas mensagens. (BAHIA, 1995, p.33) 
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A comunicação externa envolve toda a informação que esteja relacionada com as 

atividades e ações desenvolvidas pela empresa. Essa informação refere-se no sentido de 

promover a imagem da empresa, especialmente através da divulgação nos meios de comunicação, 

na imprensa para expor os acontecimentos que a mesma realiza. Essas ações são desenvolvidas 

em torno da gestão da sua imagem institucional e posicionamento e estão associadas às temáticas 

e aos conceitos que as formalizam.  “A comunicação externa é responsável pela imagem da 

empresa no mercado. Ela tem em vista a opinião pública. Por isso, o comunicador tem a 

obrigação de ocupar-se das tendências da opinião pública, que muitas vezes esta sujeita a uma 

dinâmica indescritível”. (TOMASI; MEDEIROS, 2007, p.79). 

Outro autor também expõe que  
 
O sistema de comunicação externa é responsável pelo posicionamento e imagem da 
organização na sociedade. Por isso, seu foco é a opinião pública. E como esta é passível 
de constantes mudanças, em face da dinâmica das circunstâncias, o acompanhamento 
das tendências de opinião pública constitui dever prioritário do comunicador. Dentro do 
amplo espectro da opinião pública, merece destaque o posicionamento do consumidor. 
Mais que isso: é importante compreender os mecanismos que explicam a lógica do 
consumo. (TORQUATO, 2004, p. 61) 

 

Essa comunicação externa possui grande valia no processo comunicacional, pois em 

qualquer negócio ou organização há uma ampla necessidade de comunicar os seus produtos, 

serviços ou atividades, de forma a atingir o seu público-alvo das mais variadas formas. É também 

através da comunicação externa que as empresas formam a sua imagem no mercado e transmitem 

o seu perfil de atuação. 

 

 

2.5 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

  

A comunicação integrada é uma interação das comunicações em um todo com o objetivo 

de transmitir a construção da mesma idéia em diversos meios, assim, entende-se que a 

comunicação organizacional deve ser integrada. Porém a comunicação integrada está em foco, 

mas para que ela obtenha resultados, as empresas devem estar aptas para atuar em três segmentos 

como cita o autor. 
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Comunicação é integrada quando as organizações estão preparadas para atuar em três 
instâncias, a partir de um processo interativo. A instância da comunicação interna, base 
de todo o processo, é realizada somente e exclusivamente com quem constrói a marca de 
uma empresa; a da comunicação Institucional é dirigida para a construção e 
consolidação da marca com mais públicos, através da visibilidade de suas praticas e 
políticas e, sobretudo, das ações de responsabilidade sócio ambiental da Organização; e 
a da Comunicação Mercadológica (externa) é feita com foco no público consumidor da 
empresa. (CLEMEN, 2005, p.16) 
  

Outro autor também expõe o que decorre a partir de um modelo de comunicação 

integrada. 
 
Um modelo de comunicação integrada entre a empresa e sua entidade de cúpula leva a 
cooperação permanente e a um adequado processamento de informações. A empresa 
atua como produtora de mensagens na comunicação dirigida, isto é, num nível de 
cobertura factual, enquanto a representação do setor ocupa-se da comunicação 
institucional. (BAHIA, 1995, p.59) 
 

A comunicação integrada refere-se à integração das atividades no campo da 

comunicação, o que torna possível de os profissionais de comunicação trabalhar em conjunto, 

garantindo coerência da linguagem adotada e racionalizando as atividades. Assim, as atividades 

integradas de comunicação representam a melhor forma de atingir a complexidade dos públicos 

organizacionais. 

É possível encarar de várias maneiras a comunicação integrada, que em síntese, constitui 
uma somatória dos serviços de comunicação feitos, sinergicamente por uma ou várias 
organizações e tendo em vista, sobretudo os públicos a serem atingidos e a consecução 
dos objetivos propostos [...] a real eficácia da comunicação é o objetivo último de um 
trabalho integrado [...] isto só é possível mediante uma ação conjugada de todas as áreas 
que produzem, emitem e vinculam mensagens para os mais diferentes públicos. 
(KUNSCH, 2003, p. 113)  

 

 Kunsch (1997) expõe o conceito que analisa alguns paradigmas da comunicação 

organizacional e resume que a comunicação integrada pressupõe uma junção da comunicação 

institucional, da comunicação mercadológica e da comunicação interna, as quais formam o 

composto da comunicação organizacional. Estas junções devem formar um conjunto harmonioso, 

apesar das diferenças e das especificidades de cada uma delas. A totalidade de todas as atividades 

resultará na eficácia da comunicação nas organizações. Desta forma, pode-se perceber que a 

comunicação integrada permite que se estabeleça uma política global em função de uma 

integração maior entre os programas de uma linguagem comum de um comportamento 

homogêneo, além de se evitarem as sobreposições de tarefas, assim, os setores podem trabalhar 
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de forma conjunta, tendo em vista os objetivos gerais da organização e ao mesmo tempo 

respeitando os objetivos específicos de cada um. 

Kunsch (1997) relata ainda que,  

a comunicação integrada passa a ser uma arma estratégica para a sobrevivência e o 
desempenho de uma organização em uma realidade complexa e que se altera de forma 
muito rápida. Hoje em dia, não é possível mais pensar, por exemplo, em realizar uma 
brilhante assessoria de imprensa, criar campanhas retumbantes ou produzir peças 
publicitárias impactantes de forma isolada, sem o envolvimento de todas as subáreas da 
comunicação organizacional. (KUNSCH, 1997, p.149)  
 

 
Outra autora expõe seu pensamento sobre comunicação integrada. 

 
O termo ‘comunicação integrada’ tem sido utilizado para descrever a combinação das 
atividades de propaganda, marketing e relações públicas das organizações. (...) “Para que 
a comunicação integrada exista, é preciso um árduo trabalho de análise, planejamento e 
aplicação de técnicas de avaliação. O gerenciamento dessas atividades possibilita as 
intervenções de todos os setores, combinando orientação, informação, fluxo de 
processos, colaboração e relacionamento das áreas envolvidas. (LUPETTI, 2007, P.15) 

 

Enfim, a comunicação integrada consiste em um conjunto articulado de esforços, ações, 

estratégias e produtos de comunicação, planejados e desenvolvidos por uma organização, com o 

objetivo de agregar valor à sua marca ou de consolidar a sua imagem junto a públicos específicos 

ou à sociedade como um todo.  

 

 

2.5.1 Modelos de Comunicação Integrada 

 

2.5.1.1 Modelo de Kunsch (2003) 

 

Kunsch (2003) recomenda que toda a comunicação nas organizações seja compreendida 

sob o aspecto da comunicação integrada. Para ela a comunicação integrada diz respeito ao 

composto da comunicação organizacional interagindo sinergicamente e envolvendo todos os 

segmentos da comunicação que compreendem as áreas abordadas no modelo.   

Para uma melhor compreensão do conceito de comunicação integrada pode-se observar 

a ilustração a seguir: 

 

 



 17

Figura 01: Composto da Comunicação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Kunsch (2003, p.151) 

 

Para a autora, a comunicação organizacional integrada se divide em: comunicação 

institucional, comunicação mercadológica, comunicação interna e comunicação administrativa, e 

são estas formas de comunicação que permitem que a organização possa se relacionar com seus 

públicos e com a sociedade em geral. 

A comunicação institucional envolve as ações de relações públicas, jornalismo 

empresarial, assessoria de imprensa, editoração multimídia, imagem corporativa, propaganda 

institucional, marketing social e ainda o marketing cultural. Estes têm por finalidade conquistar a 

confiança e credibilidade dos públicos de seu interesse, expressando sua missão, visão, princípios 

e valores da empresa. 

A Comunicação mercadológica inclui as ações de marketing, propaganda, promoção de 

vendas, feiras e exposições, marketing direto, merchandising e venda pessoal e têm como 

principal objetivo divulgar o produto/serviço da organização, tendo em vista a estabilização no 

mercado, ou simplesmente o aumento de vendas. 
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Atualmente a comunicação interna é de suma importância quando se fala em 

relacionamento entre empresa X empregado, esta que possibilita uma melhor interação entre a 

organização e os seus colaboradores e deve ser pensada estrategicamente.  

E a comunicação administrativa acontece internamente na empresa, a qual consiste em 

planejar, dirigir e coordenar para que se obtenham resultados positivos na empresa, permitindo 

viabilizar o sistema organizacional através das redes formal e informal e aos diferentes fluxos.  

 

 

2.5.1.2 Modelos de Neves (2000) 

 

Neves (2000) informa que a comunicação integrada é muito mais complexa do que 

parece. “É uma especialidade do conhecimento humano e, como tal, tem seus segredos, técnicas, 

macetes. Definitivamente, não é assunto para curiosos, amadores e comunicadores de fins de 

semana” (p. 29). O autor demonstra que a comunicação integrada requer a presença de alguns 

componentes, integrantes de um colegiado de comunicação, presentes no modelo a seguir. 

 

Figura 02: Sistema de Comunicação Integrada 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: NEVES (2000, p.36) 
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Para Neves (2000) o Processo Único de Comunicação (PUC) integra todas as funções 

que se relacionam com públicos, ou que fazem algum tipo de comunicação. Pode-se citar o 

marketing, vendas, recursos humanos, relações públicas, advogados, ombudsman (profissional 

que se dedica a ouvir os clientes ou empregados), serviço de atendimento ao consumidor, 

telemarketing, agências de publicidade, relações com a imprensa e a com a comunidade operando 

dentro do mesmo processo de comunicação. Nada impede que as funções tenham suas estratégias 

próprias e independentes, desde que, no momento da comunicação, as ações sejam coordenadas. 

O Planejamento Estratégico da Imagem (PEI) parte de levantamentos, pesquisas, 

análises e diagnósticos para identificar as questões que precisam ser administradas (issues); os 

elementos da identidade institucional que precisam ser harmonizados; desenha-se os planos de 

ação e programas que precisam ser desenvolvidos e definem-se os objetivos que devem ser 

perseguidos. 

A Gerência da Comunicação Programada (GCP) visa identificar os públicos, analisar 

as suas motivações e descobrir seus interesses mútuos. Seu estabelecimento de programas de 

aproximação objetiva coordenar a integração dos movimentos táticos e busca a otimização dos 

recursos, integrando a comunicação e o marketing, além de unificar o discurso, ou seja, transmitir 

a mesma mensagem a todos os públicos. 

  
Gerência da Comunicação Simbólica (GCS) objetiva proteger os atributos de imagem 
da empresa, assegurando a harmonia e impedindo conflitos, entre si, dos elementos da 
identidade empresarial; entre eles, o discurso institucional – os cavalos de batalha – e os 
programas. Funciona como sentinela da imagem empresarial. (NEVES, 200, p.35) 

 
Já a Issue Management (gerência de questões) trata de questões administrativas que 

podem alterar a vida das empresas com impacto nos seus negócios ou na atividade. Ex: 

Intervenções do poder público; como polêmicas, campanhas, algazarra ações e reações da opinião 

pública, boatos, ataques da concorrência. Issues estão diretamente relacionados à imagem das 

empresas e as suas questões públicas. 

Ainda na Gerência do Sistema de Objetivos (GSO) se estabelece os objetivos, analisa 

feedbacks e mede avanços. A comunicação integrada requer a participação destas partes no 

processo de decisão da organização envolvendo o total destas partes. 

Enfim, pode-se dizer que uma imagem negativa de uma empresa não é um problema de 

um profissional ou de um departamento na empresa, e sim um problema de todos. Já a imagem 
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positiva não acontece por acaso, mas sim através da inteligência, do uso de informações corretas, 

pesquisas e do uso de técnicas e ações coordenadas com competência e habilidade. 

Neves (2000, p. 37) acrescenta que, 
 

todas as organizações passaram por muitas crises. Perderam dinheiro, mas sobreviveram. 
E o que as manteve vivas não foi apenas o trabalho dos advogados nos tribunais. Foi 
precisamente a força de sua imagem e o trabalho consistente feito junto a inúmeros 
públicos. (NEVES, 2000, p. 37) 
 

Com estes considerações, percebe-se que a imagem deve ser trabalhada constantemente, 

seja da empresa ou de um profissional, e que a comunicação integrada é um conceito adequado 

para esta administração.  
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3  METODOLOGIA  

 

Para dar início a esta pesquisa, primeiramente foi feito o levantamento bibliográfico. 

Nesta fase buscaram-se os conceitos que ampliaram o conhecimento do tema. Bibliografias sobre 

comunicação organizacional empresarial, públicos internos e externos foram fundamentais para o 

aprofundamento deste estudo. 

A pesquisa realizada é de natureza qualitativa, com alguns aspectos quantitativos. A 

pesquisa qualitativa foi do tipo exploratório, com caráter de coleta de informações, que é 

altamente estruturada; ou seja, estimulam os entrevistados a pensarem livremente sobre algum 

tema, objeto ou conceito. Elas fazem surgir aspectos subjetivos e alcançam motivações não 

explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontânea. São usadas quando se busca 

percepções e entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a 

interpretação. Godoy (1995) assinala a existência de, pelo menos três diferentes possibilidades 

oferecidas pela abordagem qualitativa: pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia.  

Neste estudo o método aplicado foi o de estudo de caso, o qual é considerado um tipo de 

análise qualitativa (GOODE, 1969). Yin (2001, p. 23) afirma que "o estudo de caso é uma 

inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida 

real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde 

múltiplas fontes de evidência são utilizadas". O autor ainda expõe que, a preferência pelo uso do 

estudo de caso deve ser dada ao estudo de eventos contemporâneos, em situações onde os 

comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer 

observações diretas e entrevistas sistemáticas. Apesar de ter pontos em comum com o método 

histórico, o estudo de caso se caracteriza pela "... capacidade de lidar com uma completa 

variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e observações." (YIN, 2001, p. 19). 

O estudo de caso consiste no estudo profundo e intensivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Ele é basicamente uma investigação 

empírica sobre um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real. 

Michel (2005) sugere que o estudo de caso aconteça em três etapas principais: 1) fase 

exploratória, onde se definem as questões do trabalho; 2) delimitação do estudo, onde se definem 

os aspectos mais importantes para a pesquisa e; 3) análise sistemática e redação do relatório, onde 

serão feitos os levantamentos dos dados, o uso de técnicas e o registro das anotações. 



 22

As técnicas utilizadas foram entrevistas com o proprietário do empreendimento e com o 

coordenador de recursos humanos, e questionários com alguns funcionários,sendo se grande 

importância destacar que dos 80 questionários aplicados com os colaboradores, somente 50% 

foram possíveis analisa, pelo fato de que alguns ficaram nulos e outros não foram entregues. 

Estes questionários foram elaborados com linguagem simples e direta para que os respondentes 

compreendessem com perceptibilidade o que estava sendo perguntado; análise de documentos 

onde os documentos como fonte de pesquisa foi primária, que foram os documentos que geraram 

análises para posterior criação de informações. Podem ser decretos oficiais, fotografias, cartas, 

artigos entre outros e a observação participativa. 

  

 

3.1 UNIVERSO E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 
Na percepção de Castro (1978, p.14) “é crucial saber o momento e o local exato onde 

fazer a observação, a fim de que possamos obter dados tratáveis e que verifiquem nossa teoria”, 

portanto as informações serão levantadas em local preestabelecido, ou seja: na empresa Walter 

Beltrame e Cia. Ltda. 

O estudo incluiu as ações de comunicação utilizadas pela empresa Walter Beltrame & 

Cia. Ltda. 

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O trabalho objetivou analisar o processo de desenvolvimento da comunicação 

organizacional na empresa Walter Beltrame e Cia. Ltda, na cidade de Santa Maria – RS. 

Para descobrir se a empresa utiliza a comunicação organizacional e as ações ocorridas 

por ela, foram utilizados entrevistas e questionários da seguinte forma: 

- Estudo do processo de desenvolvimento da comunicação organizacional na empresa foi 

descobrir como esta comunicação afeta seus públicos; 

 - Para descrever as estratégias de comunicação interna utilizadas pela empresa foi feita 

uma análise dos questionários aplicados com os funcionários; 
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- Para descrever as estratégias de comunicação externa utilizadas pela empresa foi feita 

uma análise da entrevista aplicada com o diretor aliada à documentação primária e secundária; 

- Para verificar se a empresa utiliza a comunicação integrada foi feito um cruzamento 

das informações adquiridas com a pesquisa e o referencial teórico. 
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4 A EMPRESA WALTER BELTRAME 

 

A Walter Beltrame é uma empresa Santamariense e atua no ramo de materiais de 

construção e derivados. Está localizada no Bairro Camobi, considerado o maior bairro da cidade. 

Figura 03: A sede da empresa 

Fonte: http://www.walterbeltrame.com.br/empresa.php 

 

A família Beltrame1 está presente no mercado de Santa Maria desde 1963, quando 

iniciou suas atividades com o nome de Beltrame & Irmãos, e foi fundada por três irmãos, que 

começaram atuando na comercialização de produtos do gênero alimentício. No final da década de 

1970, Walter, um dos irmãos, tomou frente da empresa, juntamente com seu filho Valnei 

Beltrame, atual proprietário da empresa. 
A Walter Beltrame foi uma dissidência da Beltrame irmãos, fundada em 1963. Em 1980 
eles se separaram e um dos irmãos migrou para o ramo de materiais de construção, 
fundando então a Walter Beltrame em 1981. No início a empresa possuía apenas três 
colaboradores, sendo que um deles era o proprietário, meu pai, e o outro eu, que hoje sou 
o atual proprietário. 
Desde então a empresa obteve um elevado crescimento, onde cada vez mais procura se 
adequar e se atualizar no mercado e ambiente a qual está inserida. Hoje conta com 83 
colaboradores, mais a parte de serviço terceirizado que são limpeza, computação e 
segurança. (BELTRAME, 2008) 
 

O gráfico 01 apresenta o grau de escolaridade dos colaboradores e mostra que 35% 

                                                 
1 Informações retiradas do site da empresa. 
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possui segundo grau completo, 24% possui primeiro grau incompleto, 11% está cursando o 

terceiro grau e 11% possui o primeiro grau completo. 8% estão entre as opções de curso técnico e 

terceiro grau completo. 11% dos entrevistados anularam a questão por responderem de forma 

incorreta ou não responderam a questão. 

 

Gráfico 01: Grau de Escolaridade dos Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim foi definido como foco de seu negócio a comercialização de materiais de 

construção, sendo que, não comercializavam apenas para Santa Maria, mas também para 

municípios vizinhos. Em 1981 então, eles deram formalidade a esta união, criando a empresa 

Walter Beltrame & Cia. Ltda. Materiais de Construção que no período de 1999 a 2000 foi 

premiada como a maior distribuidora Tigre do Sul do país. Em 2001 inaugurou um novo 

empreendimento – seu Show Room, sendo também premiada novamente como a maior empresa 

de distribuidora de tubos e conexões Tigre da Região Sul do país. 
Atualmente, a empresa conta com uma área de 5.600 m² totalmente construída e de 
21.900 m² de área descoberta e está concretizando mais um investimento: a ampliação e 
modernização de seu espaço físico. Para isso, seu novo Show Room foi inaugurado em 
03/11/2006, buscando-se sempre alta qualidade e aperfeiçoamento constante nos 
serviços e produtos oferecido pela empresa, através de um ambiente totalmente voltado 
para satisfação dos mais de 14.500 clientes cadastrados, que podem contar com uma 
equipe de aproximadamente 70 colaboradores e uma gama de mais de 10.000 produtos a 
oferecer. (Site da empresa, 2007) 
 

Pode-se dizer que crescer cada vez mais e consolidar o lema “Este é o nome em 

materiais de construção” são metas constantes da Walter Beltrame & Cia. Ltda Materiais de 
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Construção. Atualmente a loja possui em seu interior 15.000 itens de diferentes marcas, porém há 

um grande cuidado quanto à rotatividade de produtos. Pensando nisso, este ano a empresa irá 

retirar 1.000 itens de seu interior que não tem uma boa circulação. 

 

 

4.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

A empresa Walter Beltrame classifica-se no varejo como loja independente, pois é uma 

loja de apenas um estabelecimento, caracterizando-se por ter uma cultura familiar administrativa 

e freqüente pelo atendimento personalizado aos clientes. 

Segundo Garcez (2008), a visão da empresa Walter Beltrame e Cia Ltda Materiais de 

Construção é “exercer a liderança em seu mercado de atuação na Região Sul do Brasil” e sua 

missão é “oferecer a seus clientes, produtos e serviços de qualidade, que atendam suas 

expectativas e lhes proporcionem satisfação e bem estar, agregando valor ao patrimônio da 

empresa”. 

Garcez (2008) ainda informa que os princípios/valores que norteiam a organização são: 

lucro como fator de competência e crescimento; busca permanente da excelência no atendimento 

ao cliente; credibilidade com todos os públicos; parcerias como estratégia de negócios; promover 

a valorização pessoal e profissional de seus colaboradores e compromisso com a comunidade e o 

meio ambiente.   

A empresa está organizada da seguinte forma: no nível estratégico possui o diretor 

proprietário logo após ele há um coordenador de recursos humanos sendo que estão subordinados 

a eles, já no nível tático, um auxiliar de informática e uma atendente, um gerente de suprimentos 

e seu subordinado, o coordenador de suprimentos, também há um coordenador de logística, um 

coordenador contábil e um coordenador financeiro.  

No nível operacional têm um auxiliar de logística, o qual é subordinado do coordenador 

de logística, um auxiliar projetista, os vendedores e um promotor de vendas, todos estes 

subordinados ao coordenador de suprimentos. Também há um auxiliar financeiro, onde seus 

subordinados são: os caixas e o auxiliar de cobrança. 

Ainda no nível operacional, tendo como subordinados ao auxiliar de logística há os 

motoristas, conferentes e operador de empilhadeira, estes que possuem como seus subordinados 
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consequentemente os carregadores. Logo após desta descrição pode-se visualizar abaixo a figura 

do organograma: 

 

Figura 04: Organograma da Walter Beltrame e Cia Ltda Materiais de Construção 
 

 

Fonte: informações cedidas pela empresa 

 

Esta representação gráfica dos órgãos hierárquicos de uma empresa chama-se 

organograma. Ele possibilita mostrar como estão distribuídas as unidades funcionais, a hierarquia 

e as relações de comunicação existentes entre estes. Sabe-se que o organograma organiza a 

administração, mas que a comunicação de uma empresa também deve ser cuidadosamente 

organizada, pois esta em uma empresa, também segue algumas normas e padrões que não podem 

ser simplesmente esquecidos. 
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Vê-se, portanto que toda a administração está subordinada a uma pessoa apenas, que é o 

diretor proprietário da empresa Walter Beltrame, o Sr. Valnei Beltrame. Pode-se perceber 

também que na empresa não existe um setor específico para a comunicação e as decisões sobre as 

mesmas também são subordinadas ao mesmo diretor. 

 

 

4.2 A COMUNICAÇÃO NA EMPRESA 

 

Toda empresa é única, pois possui sua história em particular, seus valores, sua visão e 

sua missão. Até pode-se comparar a empresa com uma pessoa, pois afinal, as empresas são 

compostas fundamentalmente destas. E como são compostas de pessoas, lidam com uma mesmo 

dificuldade, a comunicação, ou seja, a falta dela e em muitas vezes a sua aplicação errada. Deste 

modo, ao decorrer será entendido um pouco de como ocorre a comunicação na Walter Beltrame. 

A comunicação é um fator determinante no desenvolvimento organizacional em uma 

empresa. Pode-se dizer que em uma organização a comunicação engloba diversos tipos de 

ferramentas que devem ser aplicadas de uma forma completa e eficaz para que assim possam 

atingir objetivos e obter um bom relacionamento com seus públicos.  

Sabe-se que existem alguns problemas e/ou barreiras que interferem na comunicação, e 

que de alguma forma acabam prejudicando a sua eficácia. A respeito disto, Beltrame (2008) 

informa que os mesmos não prejudicam o bom andamento do trabalho dentro da empresa, já que 

dentro da loja os aparelhos tecnológicos utilizados não bloqueiam a comunicação, então a 

empresa não apresenta problemas mecânicos ou físicos. 

 Já a respeito dos problemas que podem existir de natureza fisiológica, Beltrame (2008) 

informa que estas deficiências não atrapalham o bom andamento do serviço e que no momento 

não possui nenhum colaborador com estas características, mas, já teve funcionário com 

deficiência, e em nada este fato prejudicou a organização. 

Os problemas semânticos, que acontecem pelo mal uso de uma linguagem que não faz 

parte do repertório do conhecimento em determinado ambiente comunicacional são minimizados 

com treinamentos de aperfeiçoamento oferecidos pela empresa para os funcionários. 

E ainda, é necessário informar que os problemas psicológicos, ou seja, os estereótipos e 

preconceitos que fazem com que a comunicação seja prejudicada acontecem, mesmo que em 
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menor grau. Isto acontece porque as atitudes, crenças, valores e a cultura das pessoas são 

diferentes e por mais que a empresa tente passar uma relação de uniformidade, as diferenças 

sempre existirão. 

Kunsch (2003) informa que existem barreiras no âmbito organizacional, e elas pode ser 

pessoais; administrativas; excesso de informações; e ainda informações incompletas. Dentro da 

empresa Walter Beltrame é possível informar que estes aspectos acontecem em nível mínimo já 

que a administração dá abertura para que os funcionários manifestem suas idéias diretamente com 

o proprietário. 

O gráfico 02 apresenta a freqüência das atividades comunicativas realizadas 

internamente entre colaboradores e proprietário, medindo entre diariamente, semanalmente, 

quinzenalmente, mensalmente e se não há comunicação. Percebeu-se que entre eles, a maioria se 

comunica diariamente. Com os coordenadores de setor e com Valnei, a maioria diz se comunicar 

diariamente. Aproximadamente 4% dizem se comunicar com as vendas semanalmente, 

quinzenalmente apenas 3% dizem se comunicar com a expedição de depósito II. E por fim 6% 

dizem não se comunicar com os motorista e entregadores. 

 

Gráfico 02: Freqüência das atividades de comunicação interna 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O excesso de informações não existe, pois as reuniões acontecem geralmente mensalmente 

e quando necessário, de 15 em 15 dias. Assim as mesmas servem para esclarecer dúvidas, novidades 

e informar a respeito dos produtos que estarão disponíveis (os que serão inseridos na oferta e os que 

sairão de linha) para os clientes de uma forma geral. 
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 As informações importantes são passadas, através dos murais, programas via internet e 

também de forma direta. Isso evita que informações fragmentadas, distorcidas ou que geram 

dúvidas se formem dentro da organização.  

Outro aspecto importante a ser salientado são os níveis de comunicação, os quais se 

referem aos indivíduos como receptores de informações, à organização, ao ambiente a aos meios 

presentes no ato comunicativo.  

No nível intra (ver conceito p.11) existem condições adequadas para a concretização de 

atos comunicativos eficazes, ou seja, diz respeito como o individuo, no caso, o colaborador 

comporta-se internamente. Já o nível inter (ver conceito p.11) é a comunicação entre dois 

interlocutores, identificada como de fácil acesso, no mesmo campo de interesses, usando 

praticamente códigos e referências muito próximas. Pode-se ver um exemplo de como isso ocorre 

em uma empresa 

 A seguir se pode identificar na figura como os colaboradores agem e se dirigem em frente 

a uma possível ausência da empresa em um breve período, ou seja, a quem ele se dirige. 

Já o nível grupal (ver conceito p.12) as reuniões e as palestras acontecem de forma 

periódica e o administrador procura trazer inovações e gerenciar estes encontros de modo que 

acarrete sintonia entre os ouvintes e o apresentador.  

Ainda há o nível coletivo (ver conceito p.12), ou seja, o meio mais clássico de 

comunicação organizacional. Aqui se percebe o uso do F11, este que é um programa interno via 

intranet, utilizado pela empresa para se comunicarem entre si.  

A empresa Walter Beltrame procura dirigir sua imagem através de um gerenciamento dos 

departamentos, procurando ser integrado, envolvendo do “P ao D”, ou seja, do diretor ao porteiro. 

Algumas ações de comunicação são realizadas pela empresa, a qual acredita estar no caminho 

certo, porém têm de aumentar bastante o fluxo de estratégias em marketing, pois segundo 

Beltrame (2008) a empresa está abaixo da média anual em investimentos em comunicação e 

marketing. 

Percebe-se, portanto, que de uma forma geral a administração da empresa procura levar 

em consideração os problemas comunicacionais que podem acontecer tanto no contexto formal 

como no informal, seja interna ou externamente. 
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4.2.1 A Comunicação Interna na empresa 

  

A comunicação interna é qualquer ação praticada dentro da empresa seja com 

funcionários, diretores e fornecedores, tendo como finalidade integrar e fortalecer todas as 

relações que envolvam estes indivíduos. 

O gráfico 03 apresenta a quem os colaboradores se dirigem quando precisam se ausentar 

por um breve período da empresa. Mensurou-se que 30% dos colaboradores se dirigem a chefia 

imediata. Aproximadamente 16% avisam os próprios colegas de trabalho e outro 16% a 

telefonista ou recepcionista. Já 13% se dirigem a mais de uma pessoa, outros 12 % ou não avisam 

ninguém, ou utilizam outro meio. 

 

Gráfico 03: Atividades de Comunicação Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo que um funcionário novo é admitido na empresa, ele recebe uma cartilha 

explicativa, também chamada manual de integração, esta que apresenta a empresa e todas as 

informações referentes à sua prestação de serviço na mesma como: benefícios, direitos, deveres e 

normas da instituição. 

Na seqüência, o funcionário quando admitido, é apresentado ao seu local de trabalho, 

para que consiga ambientar-se rapidamente à nova equipe de trabalho, processos, máquinas, etc. 

Segundo Garcez (2008), a cartilha foi elaborada pela Walter Beltrame e Cia Ltda 

Materiais de Construção com a finalidade de atender a todos os requisitos citados acima, atuando 
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como intuito promover a integração na empresa; pois o trabalho coletivo é melhor e mais 

produtivo do que a soma dos trabalhos individuais. 

Resumindo, a cartilha apresenta a empresa, seu histórico e a sua estrutura 

organizacional, para em seguida deixar clara a sua filosofia. A mesma contém a definição do 

negócio da Walter Beltrame e Cia Ltda Materiais de Construção, a visão e a missão, assim como 

os princípios / valores da organização. Outras informações importantes também estão contidas 

neste documento, são elas: plano de apresentação para novos funcionários, benefícios oferecidos 

e direitos e deveres dos colaboradores. Normas a serem seguidas também fazem parte da cartilha.  

No gráfico 04 se pode perceber, através do questionário aplicado com os colaboradores, 

como acontece a comunicação interna dentro da empresa, ou seja, de que maneira os 

colaboradores são informados sobre determinados assuntos. Assim apresentou-se que para se 

informar sobre os aniversários, utiliza-se o quadro de aviso. Já para festas e churrascos, o meio 

mais utilizado são entre os próprios colegas, ou seja, o boca-a-boca. Em relação a salários e 

eventos ou congressos o meio de informação utilizado são as reuniões realizadas na empresa. Via 

email os colaboradores e diretores se comunicam especialmente para se informarem sobre 

seminários e cursos de aperfeiçoamento, tanto sendo oferecidos pela própria empresa ou por 

outra. 

Gráfico 04: Informações Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma outra ação interna utilizada pela a empresa é sorteio de brindes entre funcionários. 

Estes brindes são fornecidos pelas empresas das marcas a qual a Walter Beltrame trabalha. 
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Garcez (2008) informa que estes sorteios são feitos com freqüências na empresa, geralmente no 

intervalo do meio-dia. Segundo ele, esta ação serve de motivação para os colaboradores. 

 O gráfico 05 apresenta a freqüência de visualização de quadro de avisos ou murais, onde 

50% dos colaboradores dizem ler o quadro de avisos. Já 27% falam olhar semanalmente. Os 

outros 14% dizem olhar mensalmente ou quinzenalmente. É importante ressaltar que nenhum 

colaborador diz nunca olhar este meio de comunicação interna. 

 

Gráfico 05: Freqüência das atividades de comunicação interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Beltrame (2008) o F11 (rede intranet utilizado pelos colaboradores) é 

considerado uma forma de comunicação interna na empresa que têm sido muito eficiente, já que 

é uma ferramenta considerada de grande valia entre a corporação interna, pois é um meio rápido e 

eficaz, e também permite que os usuários certifiquem-se que seu colega recebeu determinada 

mensagem. É importante também pois possibilita que o comunicado seja entregue ao destinatário 

e arquivado para um futuro esclarecimento. 

O gráfico 05 apresenta então a mensuração da importância deste programa interno. 50% 

dos funcionários admitem ser de muita importância. Já 21% dizem ser um meio de comunicação 

rápida e eficiente. Os 17% afirmaram que é um programa prático. 8% acreditam que o programa 

é de relativa importância e somente 4% deles acreditam que a comunicação demora a chegar. 

 

Gráfico 06: F11 
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O gráfico 07 apresenta a facilidade de contatos com os setores da empresa. Pode-se 

perceber que a relação com o diretor geral é fácil, e também em relação a todos os setores é 

considerada fácil, apenas com os coordenadores de setor o gráfico mostra que a relação é fácil. 

Em relação ao nível de menor facilidade apenas apresentou, com pouca relevância, com os 

setores administrativos. 

  

Gráfico 07: Contato entre os setores 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 08 apresenta o grau de eficácia dos meios internos utilizados pela empresa. Pode 

verificar que em relação a ferramentas F11, e quadro de avisos e mural, estes foram considerados 

eficientes. Em relação ao telefone e ao contato pessoal, os colaboradores consideraram de muita 
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eficiência. Os coquetéis foram considerados neutros, e a internet ficou entre neutro e eficiente. Já 

as palestras foram avaliadas como eficientes. No geral as ferramentas da empresa foram 

consideradas eficientes. 

 

Gráfico 08: Eficácia dos instrumentos de comunicação interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se então dizer que a missão básica da comunicação interna é integrar e fortalecer 

todas as relações que envolvam as pessoas dentro de uma empresa, desenvolvendo e construindo 

um ambiente favorável e positivo, para que seus objetivos e metas sejam realmente alcançados e 

seu crescimento seja constante. Para que esses pontos sejam alcançados pode-se citar algumas 

esferas da comunicação em geral (ver p.18) que ampliam as possibilidades de expansão. A esfera 

emotiva a qual esta relacionada com o ambiente, motivação, trabalhos em equipe, sucesso 

pessoal, todos estes pontos foram identificados como positivos na Walter Beltrame. Na esfera 

racional, esta que se direciona a vendas, metas, ações e decisões, foram identificados como 

utilizados sua maior parte em relação a equipe de vendas, esta que se reúne a cada 15 dias para 

discutir e estudar  quantidade e qualidade em vendas.  

O conceito destas esferas resumiu o cuidado que se deve ter com a comunicação interna, 

porém de nada adianta cuidar demais de um aspecto e esquecer de outro, pois a comunicação 

externa é muito importante e deve ganhar a mesma atenção. A comunicação em geral, é um 

assunto muito delicado e que necessita de muito equilíbrio para se obter resultados satisfatórios, 
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pois esta pode fornecer muito sucesso como também, se mal administrada, pode “destruir” o seu 

negócio.  

 

 

4.2.2 A Comunicação Externa na empresa 

 

A comunicação externa inclui a veiculação de informações da organização para seu 

público e/ou opinião pública e deve ser utilizada pelas organizações para garantir que estes 

conheçam e tenham uma imagem positiva da mesma.  

É também através da comunicação externa que as empresas formam a sua imagem no 

mercado e transmitem o seu perfil de atuação, e em relação ao público-alvo Beltrame (2008) 

afirma querer atingir todos os públicos. Ele sabe que hoje, a maioria de seus clientes está entre os 

públicos A e B, porém sua meta é alcançar também os público C e D. Utilizando a comunicação 

externa, para alcançar sua meta o proprietário da empresa está investindo em rádio nos programas 

populares e de grande audiência em bairros, vilas e em conjuntos habitacional habitacionais mais 

carentes.  

Pode-se dizer que a comunicação externa está relacionada com toda e qualquer 

atividade e ações de comunicação desenvolvidas pela empresa para chegar até seu público de 

interesse, desta forma, pode-se dizer que a Walter Beltrame investe em algumas ferramentas de 

marketing. Seus meios utilizados para atingir e satisfazer seu público externo são internet, rádio, 

televisão, e promoção de vendas. 

O investimento em propaganda em rádio a empresa utiliza constantemente, 

principalmente em rádios populares, devido ao seu objetivo atual que é atingir os públicos C e D. 

Outra forma utilizada para alcançar este objetivo é o de utilizar financiamentos, seja com 

parcerias com bancos, ou pela própria empresa. A empresa atualmente financia em até 24 vezes, 

e com este tipo de ação pretende alcança-los. Este aspecto é uma das informações principais 

anunciadas em rádio. 

Utilizando a propaganda institucional, a empresa investe em mídia na televisão. Este 

tipo de investimento a empresa faz em períodos pontuais, ou seja, apenas faz propaganda neste 

meio para gravar o nome, permaneceu 2 anos constantemente somente trabalhando o nome na 

mente do consumidor, fixando a marca. 
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A empresa utiliza esta mídia também, quando algum fornecedor faz parceria, ou seja, 

quando ocorre a chamada “aliança estratégica”, considerada o melhor custo/benefício para se 

fazer negócio. Pode-se dizer que aliança estratégica é a união de duas ou mais empresas que possuem 

um objetivo comum entre si, podendo se unir de diversos modos e também tendo um tempo certo 

para se atingir o objetivo em comum. Segundo Beltrame (2008) este tipo de estratégia a Walter 

Beltrame utiliza. Por exemplo, a Deka (um dos fornecedores da empresa) envia um VT pronto e a 

empresa acrescenta sua logo no final, ou a cada X reais em compras desta marca o cliente da 

Walter Beltrame é bonificado com um ovo de páscoa da marca Deka. Vale ressaltar que estas 

alianças estratégicas ocorrem principalmente em datas especiais, como páscoa, natal, mês as 

noivas, etc. 

Outra ação de comunicação externa utilizada pela empresa é a de promoção de vendas, 

onde a cada final de obra é entregue um buquê de flores com um cartão. Esta estratégia possui 

duas formas, uma quando a obra da certo e outra quando ocorre algum problema. Quando tudo 

ocorre bem o cartão deseja muitas felicidades e quando ocorre um problema é um cartão de 

desculpas, mas também desejando felicidades. Segundo Beltrame (2008) esta estratégia está 

dando muito certo e gerando bons resultados. 

Outra estratégia de comunicação externa são coquetéis realizados no interior da 

empresa, para seus clientes, onde a empresa poderá estar divulgando com novidades recém 

chegadas no mercado. Este também que serve para exposição e demonstração de produtos, isto 

tudo também, muitas vezes ocorre em parcerias com seus fornecedores. 

Mais uma ação de comunicação que está diretamente relacionada com as organizações 

atuais, são as chamadas de ações de responsabilidade social, pois seus públicos externos que 

estão cada vez mais exigentes e as mídias espontâneas geradas por este tema. As organizações 

começam a perceber, também, que a sua imagem depende da avaliação de um conjunto 

diversificado de públicos, mesmo daqueles com os quais elas não têm contato direto, o que torna 

mais difícil o seu gerenciamento. Por isso, cada vez mais as empresas estão se conscientizando 

que realmente devem ter um cuidado especial com a responsabilidade social, pois até para com 

isso há concorrência entre empresas, se uma faz a outra também deve fazer. A responsabilidade 

social de uma empresa faz com que ela se comunique melhor com a sociedade, pelo fato de que a 

partir do momento em que esta está convencida de seu papel social e se volta para a melhoria 

contínua desta mesma sociedade, o que ela está fazendo nada mais é do que se fortalecer e se 
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posicionar no mercado como uma empresa que possui credibilidade, assim aumentando seu 

conceito junto a esta sociedade que vive em seu redor. 

A Walter Beltrame possui esta responsabilidade e até mesmo já foi premiada por isso. 

Segundo Garcez; Beltrame (2008), no ano de 2002, com solicitação de auxílios e patrocínios e 

pensando em ajudar a comunidade, a empresa lançou o “Projeto Qualidade Social Walter 

Beltrame”. O projeto gerou resultados e grande divulgação perante a comunidade, este que  

proporcionou a empresa excelente retorno, especialmente no que diz respeito a aproximação com 

clientes da Região Centro do estado.  

Em decorrência disso, a Walter Beltrame foi consagrada como o melhor “Case de 

Vendas da Região Sul do Brasil em Materiais de Construção”, durante o X ECOMAC (Encontro 

de Comerciantes de Materiais de Construção) realizado em Maringá – PR. Recebeu ainda, da 

AJESM, o prêmio “Jovem Empresário do Ano de 2002”, estes gerando grandes mídias como até 

mesmo capa de um dos jornais mais lidos no estado, entre muitas outras mídias geradas 

espontaneamente e com um custo zero. Vale ressaltar que além de fazer um bem a sociedade, a 

empresa estará beneficiando-se. 

Devido ao sucesso alcançado pelo projeto e aos inúmeros pedidos e solicitações das 

entidades, a Walter Beltrame decidiu estender o projeto por mais uns anos. 

Pode-se dizer então, que este tipo de ação além de ser útil para a sociedade é muito útil 

para a própria empresa, pois passa confiança e credibilidade, fazem com que a empresa seja vista 

com respeito e admiração.  

A utilização da internet, especificamente o site, também é uma forte ferramenta 

aproveitada pela empresa para atingir o público externo. Pois esta oferece gratuitamente toda 

informação desejada pelo consumidor, além de possibilitá-lo entrar em contato direto com a 

organização sem mesmo deslocar-se até ela, encontrando informações desejadas e também 

conhecendo-a melhor. No site a empresa disponibiliza todas as marcas que trabalha, notícias de 

eventos, promoções de produtos, contato, horário de atendimento, cursos oferecidos por ela, e até 

mesmo uma enquete para saber da satisfação de seu cliente perante a empresa. Para melhor 

exposição desta ferramenta, na figura 05 se pode ter uma visão real do layout e estrutura do site. 

Esta soma de cuidados com as ferramentas de comunicação, tais como, comunicação 

interna e externa, barreiras, níveis, planejamentos, responsabilidade social, entre outros, sendo 



 39

utilizados corretamente e frequentemente acabam tornando a comunicação em geral, em 

comunicação integrada. 

 

Figura 05: Site da empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.walterbeltrame.com.br/index.php 
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4.2.3 A Comunicação Integrada na Empresa 

  

A comunicação integrada possui um objetivo, o qual é de comunicar uma idéia em 

diferentes meios de forma eficiente e conjunta. Para poder perceber se a empresa utiliza a 

comunicação integrada é imprescindível analisar três etapas (ver p.19) onde uma delas é a 

comunicação interna, esta que é à base de todo o processo. Ao analisar este ponto pode-se dizer 

que a empresa percebe a importância deste aspecto e tenta investir e preservá-lo bastante.  

Outro aspecto a ser levado em conta é o institucional, este que consolida seu nome no 

mercado, cuida da marca e imagem da empresa. Também se percebe que neste ponto a empresa 

procura estar se atualizando, pois como foi citado anteriormente, foca sua mídia em televisão 

para que seu nome/marca seja fixado na mente do consumidor. Também outro aspecto que 

colabora com a sua imagem institucional é o da responsabilidade social, este que já foi exposto e 

identificado de como a empresa utiliza e também o quanto tem valia tanto para a sociedade como 

para com a empresa. 

E o terceiro aspecto é o mercadológico, este que esta diretamente ligado à comunicação 

externa da empresa. Nesta questão foram identificadas algumas ações utilizadas pela empresa 

para se relacionar com seu público externo, porém neste ponto percebe-se que a empresa ainda 

tem que investir bastante. 

Em análise a estes pontos pode-se identificar que a somatória destes é um início para 

que se obtenha sucesso em comunicação integrada, pois se pressupõe que a junção destes pontos 

de forma harmoniosa resultará na eficácia da comunicação em uma organização. 

Atualmente a utilização e a importância de uma empresa estar agindo de forma 

integrada, inconscientemente estão aliando-se a mais uma estratégia a seu favor, esta estratégia 

pode ser chamada de sobrevivência, pois faz com que a organização se torne muito mais ágil, 

rápida e atualizada no mercado e ao mesmo tempo agregando valor e credibilidade a sua 

marca/empresa. 
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4.2.3.1 O Modelo de Kunsch aplicado na empresa Walter Beltrame 

 

Como se pode perceber no decorrer deste estudo, a comunicação organizacional 

integrada está dividida em comunicação institucional, comunicação mercadológica, comunicação 

interna e comunicação administrativa, e são estes aspectos que fazem com que uma empresa 

esteja em contato com seus públicos. 

Na figura 06 podem-se identificar as ferramentas utilizadas e não utilizadas pela 

empresa, umas com um grau maior do que outras, mas de um modo geral são aplicados ou não 

pela organização. 

Figura 06: adaptação do modelo da Kunsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Kunsch (2003, p.151) 

 

Seguindo este modelo de comunicação integrada proposto por Kunsch (2003) é possível 

perceber que a empresa Walter Beltrame segue sua lógica. A respeito da comunicação interna, 

pode-se informar que a empresa procura estar sempre investindo em seus colaboradores, seja no 
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âmbito como no pessoal. A empresa utiliza ferramentas para motivação, procura integrá-los e 

fazê-los agirem como equipe. Isso se dá através de ações internas, que são extremamente 

importantes. Outra estratégia utilizada para a satisfação de seu público interno, é de ajudá-los a 

financiar terrenos e materiais para que eles possam ter sua casa própria. Neste aspecto acredita-se 

que a empresa está sempre em crescimento, pois percebe que investindo na comunicação interna, 

também estará investindo para o crescimento da empresa. 

A comunicação institucional na empresa Walter Beltrame utiliza a relações públicas, 

promovendo coquetéis para seus clientes, não utiliza assessoria de imprensa, procura investir em 

sua imagem corporativa, faz propaganda institucional em períodos pontuais e também já obteve 

muitas mídias espontâneas através de seu investimento em responsabilidade social. Estas 

ferramentas utilizadas na comunicação institucional possuem grande valia, pois conquistam a 

confiança e passam credibilidade a seus consumidores, podendo ser transparente em relação o de 

como quer ser vista e onde quer chegar. 

Em relação à comunicação mercadológica, pode-se dizer que a empresa utiliza-a sua 

maior parte.  Através das exposições, realizadas muitas vezes em seu ambiente interno, a 

promoção de vendas, as quais utiliza a aliança estratégica, ou seja, entre fornecedor/empresa, com 

idéias criativas para agradar e fidelizar seus clientes. O merchandising utilizado no ponto de 

venda com intuito de divulgar suas novidades em linhas de produtos, entre outros, estes que 

podem ser identificados na figura 06.  

Entretanto se pode dizer que a empresa aplica boa parte da comunicação mercadológica, 

esta que possui um objetivo claro, divulgação de seu produto/serviço tendo foco em sua 

estabilidade no mercado e o crescimento de vendas, ou seja, obter lucros.  

Com isso certifica-se que a comunicação organizacional da empresa é considerada 

parcialmente integrada, pois em alguns aspectos ela investe plenamente e em outros ainda precisa 

ser melhorada. 
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4.2.3.2 O Modelo de Neves aplicado na empresa Walter Beltrame 

 

Figura 07: adaptação do modelo do Neves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NEVES (2000, p.36) 

 

Seguindo o modelo de comunicação integrada proposto por Neves (2000) percebe-se 

que pela forma como a comunicação é tratada na empresa não é possível afirmar que este modelo 

seja seguido totalmente pela empresa já que muitos aspectos que ele indica como essenciais para 

uma organização não são seguidos pela empresa, pois não existe um departamento próprio para o 

gerenciamento da comunicação e todas as decisões são tomadas apenas pelo administrador 

central. Na figura 07 pode-se identificar os aspectos utilizados e não utilizados pela empresa. 

No Processo Único de Comunicação (PUC) tem como finalidade integrar todas as 

funções que se relacionam com os públicos, ou que praticam a comunicação. Podem-se citar 

neste aspecto todos os serviços de atendimento ao consumidor que a empresa possui, o serviço da 

telefonista ao atender os clientes, as agências de publicidade já contratadas pela empresa, onde 

atualmente a empresa não possui contrato com nenhuma, relações com a imprensa através de seus 

eventos realizados e também as ações de responsabilidade social, já mencionadas. 

utiliza

não utiliza
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Em relação ao Planejamento Estratégico da Imagem (PEI), pode se dizer que a empresa 

deveria utilizar mais neste ponto, ou seja, investir mais em sua imagem externa, e em planejá-la 

melhor, pois há muitas coisas que precisam ser harmonizados; e melhor distribuídas em relação a 

imagem transmitida a seus públicos. 

Já na questão sobre Gerência da Comunicação Programada (GCP) a empresa procura 

sempre estar se atualizando e melhorando, pois este aspecto tem como principal objetivo cuidar 

da identificação de seus públicos, focar em suas campanhas em quem e onde realmente devem 

investir, motivar seu público interno, entre outros. Na empresa existe programas de aproximação 

os quais coordenam a integração dos colaboradores, e ao mesmo tempo gerenciando de forma 

coerente seus investimentos em meios externos. 

Já a Issue Management (gerência de questões) trata de questões administrativas, este que 

pode modificar a vida da organização. Fazendo a relação deste conceito com a empresa estudada, 

o conjunto de elementos que fazem partes são os aspectos de imagens e questões públicas como 

boatos, ataques da concorrência. Isto todas as empresas enfrentam, pois sempre há problemas, 

pois os “issues” estão diretamente relacionados à imagem das empresas e as suas questões 

públicas, estas que estão sempre com uma enorme visibilidade e exposição perante a sociedade 

em geral. 

Enfim, este modelo trata de como a empresa está relacionada, em relação a sua imagem, 

perante a sociedade. Pode-se dizer que a imagem negativa de uma empresa não é um problema de 

apenas um departamento ou de um colaborador, mas sim, um problema que está relacionado com 

todos da corporação. Já a imagem positiva não existe do nada, mas sim através da inteligência do 

uso de uma comunicação eficaz, integrada e também do uso correto das informações a serem 

transmitidas. Com isto, percebe-se que a imagem deve ser constantemente cuidada e trabalhada e 

que é um aspecto de grande relevância para uma organização.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As transformações do ambiente organizacional são aspectos contínuos e que fazem parte 

do desenvolvimento de uma empresa em todo seu conjunto. Porém, a integração entre seus 

públicos torna-se um componente importante na capacidade de continuidade de uma organização 

só, não garantem o desenvolvimento de uma corporação sem criar planejamentos para se seguir, 

assim atingindo seus objetivos através de metas e estratégias.  Desta forma, este estudo iniciou 

partindo do problema de pesquisa, o qual foi estudar como ocorre a Comunicação Organizacional 

na empresa Walter Beltrame& Cia Ltda, na cidade de Santa Maria–RS. 

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar as ações de comunicação 

organizacional desenvolvidas na empresa Walter Beltrame & Cia. Ltda, tendo como objetivos 

específicos estudar o processo de desenvolvimento da comunicação organizacional na empresa, 

descobrindo como esta comunicação afeta seus públicos através das estratégias de comunicação 

interna e externa utilizadas pela empresa. Assim verificando se a empresa utiliza a comunicação 

integrada. As referências bibliográficas e os resultados obtidos foram fundamentais para que este 

estudo fosse consolidado. Cada vez mais se pode confirmar que comunicação é uma ferramenta 

indispensável para a contribuição de sucesso e de alcance de objetivos em uma empresa, através 

de sua eficácia organizacional. 

Em análise do estudo na comunicação interna da empresa, percebeu-se que os 

empregados possuem seus próprios objetivos, e reconhecer tais expectativas requer um 

planejamento muito bem elaborado de comunicação interna, e que este respeite as características 

do público interno e da própria organização. 

Salienta-se que foram distribuídos 80 questionários para os colaboradores da empresa, 

infelizmente 50% não foram devolvidos por motivos que não foram identificados. Especula-se 

que alguns não entenderam a importância da pesquisa, assim tem-se consciência que os 

resultados obtidos não terão a representatividade esperada, mas são os que esta pesquisa 

conseguiu obter. 

Verifica-se que a abertura de um espaço para o desenvolvimento da comunicação 

interna, em uma empresa, buscando integração de todas as pessoas que fazem parte da 

organização, para que elas possam conhecer e tomar parte do negócio como um todo se torne um 

resultado positivo em um mercado que está cada vez mais competitivo. Os resultados gerados 
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pela análise dos 40 questionários aplicados com alguns funcionários na empresa mostraram que 

existe na organização um planejamento da comunicação organizacional e uma comunicação 

interna podendo ser considerada eficaz. Também ficou evidente que há uma associação positiva 

do funcionário para com a empresa, que eles realmente se sentem importantes lá dentro e que 

seus relacionamentos possuem um espírito de equipe. As ferramentas internas utilizadas pela 

empresa se mostram bem aplicadas, e que há uma grande preocupação da empresa perante seus 

funcionários. 

Tendo em vista o objetivo exposto inicialmente, o de analisar se existe ou não e de como 

ocorre a comunicação interna, concluiu-se que para todos os entrevistados existe uma relação 

entre comunicação interna e planejamento da comunicação organizacional. A empresa possui 

meios e canais que permitem as pessoas dentro da organização se comunicar nas mais diversas 

formas, seja ele formal ou informalmente. Assim sendo, concluiu-se que existe um planejamento 

da comunicação organizacional e que este exerce influência positiva na comunicação interna da 

Walter Beltrame.  

Com certeza problemas sempre existem, mas neste aspecto há mais pontos positivos do 

que negativos percebidos. Muitas mudanças ainda devem ocorrer para que a comunicação interna 

seja considerada excelente, mas através deste estudo verificou-se que a empresa aplica a 

comunicação interna e que está seguindo um caminho lógico para continuar este trabalho de 

grande importância dentro de uma organização. 

Sobre a comunicação externa da empresa, percebeu-se que o seu investimento neste tipo 

de comunicação é realizado em períodos alternados, dependendo das questões administrativas do 

diretor da empresa e de acordo com as suas decisões, que incluem inclusive como as percepções 

do share de mercado estão sendo vista por ele. Mas pode-se dizer que a ações desenvolvidas 

seguem uma lógica, embora o que é realizado poderia ser muito mais explorado com o auxílio de 

planejamento e de um profissional capacitado na área de comunicação para ajudar nestas 

questões.  

Em relação a ações em relacionamento com cliente, e empresa investe em algumas 

estratégias, porém poderia aumentar as ações em relação a este aspecto, considerando que este é 

um dos principais pontos para manter e fidelizar seu público-alvo, porém o que é feito está sendo 

considerado pelo público como bastante positivo. O investimento de mídia no período atual está 

focalizado em rádio, apesar de obter estratégias pontuais em televisão, esta que é utilizada para 
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manter a marca e não ser esquecida perante o mercado. Ações relacionadas a aliança estratégica 

estão sempre sendo veiculadas de uma forma ou outra, porém mídia em televisão que a própria 

empresa esteja produzindo são pontuais. A empresa encontra-se em um período de querer 

focalizar suas estratégias em um outro público-alvo (C e D). Às vezes algumas estratégias não 

dão cem por cento certo, onde o problema está em não se planejar, pois aplicar um planejamento 

de mídia coerente para determinadas situações é de fundamental importância. O que também 

ajuda a acertar mais e errar menos, é realizar pesquisa de mercado podendo mensurar os erros a 

descobrir o universo a ser pesquisado e assim atingido com as ações de comunicações realizadas 

através dos resultados das pesquisas.  

Para as organizações que dependem das pessoas para garantir a sua vantagem competitiva, 

pautar-se por um planejamento da comunicação organizacional e conseqüentemente uma 

comunicação integrada, ou seja, uma comunicação planejada estrategicamente torna-se uma 

vantagem para fazer com que as pessoas acreditem e enxerguem a empresa com credibilidade, de 

qualidade e comprometida com o serviço que oferece e com isso, desenvolvendo uma 

comunicação organizacional integrada. 

Com base no que foi exposto, é possível dizer que a comunicação organizacional quando 

planejada, integrada e estratégica, é uma variável muito importante tanto para a empresa que 

deseja obter vantagens competitivas sustentáveis e para o desenvolvimento de uma comunicação 

eficaz.  

Sendo assim, conclui-se que um colaborador além de consolidar a imagem da empresa 

internamente, incentiva o comprometimento da empresa perante o consumidor. Mas de nada 

adianta obter bons colaboradores se a empresa não é conhecida no mercado, e para ela ser 

conhecida deve-se investir fortemente na comunicação externa também. Sendo assim, unindo 

todas as ferramentas de comunicação se obtém a comunicação integrada, esta que se pode dizer 

que a empresa utiliza, apesar de não investir com um considerado equilíbrio nas comunicações, 

pretende atingir seus públicos através de meios diferentes sempre partindo de uma mesma idéia e 

de comunicando essas mesmas idéias com objetivo de crescimento de consolidação e o de ser 

uma empresa de qualidade, obtendo suas ações estratégias que acredita-se estar dando certo, pois 

a empresa, desde seu início vem aumentando sua participação no mercado, e crescendo cada vez 

mais. 
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Sugere-se, para um maior desenvolvimento da comunicação na empresa,  utilizar mais das 

ferramentas dos modelos aqui estudados, tanto da Kunsch como do Neves, além de também 

acrescentar um profissional da área de comunicação em sua hierarquia estratégica, para que este 

possa dar continuidade, aumentando e desenvolvendo as ações estratégicas da empresas e 

também obtendo um maior crescimento na área de marketing e comunicação. 
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ANEXO 1 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO COM O PROPRIETÁRIO DA EMPRESA 
- Nome completo: 
- Idade: 
- Formação: 
 
1. Fale um pouco sobre a empresa Walter Beltrame. Um pequeno histórico desde que entrou no 
mercado até os dias de hoje. - Quantas marcas de produtos trabalham? 
Quais os certificados obtidos pela empresa? 
 
2. Como é a estrutura organizacional da empresa? Ou seja, quais os departamentos existentes na 
empresa? Existe chefe de departamento? Quantos funcionários possuem na empresa?  
 
3. Qual é o teu público-alvo (público de interesse)? Defina-os. E o público consumidor? 
 
4. Que metas de relacionamento são adotadas para com os públicos, ou seja, clientes para 
fidelizá-los? Ex.: nas datas de aniversário oferecem algo para eles? 
 
5. E a respeito da Comunicação da empresa, existe um profissional específico para este cargo ou 
trabalha com agência de propaganda? Qual? Desde quando? 
Já trabalhou com outras agências?  
 
6. Como é definido o investimento em publicidade? E como ele funciona, ou seja, quais os meios 
de comunicação utilizados para divulgar a empresa? Em quais veículos anuncia? Qual 
periodicidade? 
 
7. E a respeito da comunicação interna, existem projetos relacionados com funcionários como, 
por exemplo, palestras para motivação? Oferecem cursos de aperfeiçoamento? Você percebe 
resultados positivos? Como acontece a comunicação interna?  
 
8. Quais os benefícios oferecidos aos funcionários? Você acha que os funcionários reconhecem o 
esforço investido na capacitação dos mesmos? 
 
9. A empresa possui um planejamento estratégico? De quanto tempo é feito e reformulado? De 
que forma os funcionários são envolvidos no planejamento e na comunicação? 
 
10. Na empresa, tem ou já teve funcionários portadores de algum tipo de deficiência? Atrapalhou 
o andamento da mesma?  
 
11. É possível afirmar que existe um alinhamento da comunicação com as estratégias de gestão 
da empresa? 
 
12. O que você pensa a respeito da comunicação como um todo? Qual a função principal que ela 
exerce? Acredita que a propaganda é a “alma do negocio”? 
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13. Há uma preocupação da empresa em relação à responsabilidade social? Existe algum projeto? 
 
“Estudar e identificar o Clima Organizacional de uma organização é de fundamental 
importância para demonstrar os mecanismos que afetam os sentimentos dos membros nela 
inseridos, sendo a base para entender como a empresa e suas práticas administrativas 
influenciam o desempenho das pessoas, estando intimamente relacionado com o grau de 
motivação de seus atores sociais”.   

 
14. Como tu defines o clima organizacional da tua empresa? A Walter Beltrame se preocupa em 
valorizar o seu capital humano, cria um clima favorável, visando obter estímulos referentes a 
relacionamentos, a políticas administrativas e a liderança?  
 

“A cultura empresarial é sempre responsável pelo que acontece de bom e de ruim nas empresas. 
Ao tentar implementar uma mudança, logo ouve-se: - Não vai dar certo... - Já vi esse filme 
antes... - Aqui!? Não muda nada... - Com esse gerente que nós temos! Hummm! – 
Comportamentos suficientes para minar os esforços de mudança de qualquer organização. 
Quando uma mudança dá certo, o mérito é do big boss que teve determinação, coragem e visão. 
Quando não dá, é a cultura que não permite. Mas o que é cultura organizacional senão 
conseqüências da maneira como a empresa é administrada?  

15. Enfim, como você descreveria a cultura da tua empresa? 
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ANEXO 2 

 

QUESTIONÁRIO aplicado com os COLABORADORES da empresa 
 WALTER BELTRAME materiais de construção Ltda. 

 
Este questionário é confidencial. O tratamento deste, por sua vez, é efetuado de uma 

forma global, não sendo sujeito a uma análise individualizada, o que significa que o anonimato 
do colaborador é respeitado. Esperamos em sua resposta honestidade, sendo que não há respostas 
certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se apenas a sua opinião 
pessoal e sincera. 
 

01. Qual seu Grau de instrução: 

(    ) 1º grau incompleto  (    ) 1º grau       (    ) 2º grau (    ) universitário (  ) pós-graduação  

02. Qual pensa que seja a missão* da Empresa onde trabalha? (*A razão de ser de uma 

organização. 

03. Conhece a visão* formulada para esta Empresa? (*Fotografia do futuro. O que a Empresa 

pretende fazer e alcançar a médio e longo prazo.) Em caso afirmativo, explicite-a em traços 

gerais e diga-nos como teve conhecimento dessa visão?  

04. Como você é informado a respeito dos seguintes assuntos (assinale com um X): 

 Memora
ndos 

Quadro de 
aviso 

Colegas 
 trabalho Telefone Reunião Email Outros 

Salários/ 
dissídios 

       

Assuntos 
sindicais 

       

Eventos/ 
congressos 

       

Festas/ 
churrascos 

       

Aniversário
s 

       

Cursos de 
aperfeiçoa 
mento 

       

Seminários 
externos 

       

 
05. Se é preciso se ausentar por um breve período, você avisa: Marque apenas UMA alternativa: 
(    )  a telefonista/recepcionista  
(    )  a secretária  
(    )  a chefia imediata  

(    )  um colega de trabalho                 
(   )  não avisa ninguém  
(   ) mais de uma pessoa  
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06.  Com que freqüência você desenvolve atividades de comunicação com: 

Ex: contato pessoal, reunião, telefone... 

 Diária Semanal Quinzenal Mensal Não há 

Valnei – diretor geral      

Coordenadores de setor      

Setores administrativos      

Vendas      

Motoristas      

Entregadores      

Expedição da loja      

Expedição depósito I      

Expedição depósito II      

 

07. É fácil manter contato com os setores abaixo? 

 Muito fácil Fácil Não tão fácil 

Valnei – diretor geral    

Coordenadores de setor    

Setores administrativos    

Vendas    

Motoristas    

Entregadores    

Expedição da loja    

Expedição depósito I    

Expedição depósito II    

 

08.  Como classifica a implantação de comunicação em rede de computadores? Ex.:F11 

(    ) muito importante 

(    ) de relativa importância 

(    ) sem importância 

(    ) prático 

(    ) comunicação rápida e eficiente 

(    ) comunicação demora a chegar                 

Justifique sua resposta:......................................................................................................... 
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09. Como você classifica a distribuição das informações no F11 ( programa interno) ? 

(    ) centralizada e de fácil acesso 

(    ) centralizada e de difícil acesso 

(    ) descentralizada e de fácil acesso 

(    ) descentralizada e de difícil acesso 

 

10. Classifique os seguintes instrumentos quanto à sua eficácia, sendo: 

1 - sem eficiência   2 - pouca eficiência   3 - neutro   4 - eficiente   5 - muito 

 1 2 3 4 5 

F 11      

Telefone      

Quadro de avisos/ mural      

Cursos      

Palestras      

Contato pessoal      

Internet      

Coquetel p/ funcionários      

 

11. Como é informado a respeito dos períodos de férias e viagens de compromissos  

dos seus colegas de trabalho, com os quais se relaciona ? Marque apenas uma alternativa 

(    ) através da telefonista 

(    ) do próprio colega 

(    ) F11 

(    ) da secretária 

(    ) do Recursos Humanos 

(    ) de outras pessoas 

(    ) dos quadros de aviso 

(    ) não toma conhecimento 

(    ) outra fonte 

Qual?....................................................

 

12. Com que freqüência lê os quadros de avisos? 

(    ) todos os dias 

(    ) semanalmente 

(    ) quinzenalmente 

(    ) mensalmente 

(    ) nunca 

 

13. Tem interesse em algum treinamento ou aperfeiçoamento na área em que atua? 

(    ) não (    ) sim  Qual?........................................
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14. As pessoas com as quais se relaciona dentro e fora da organização conhecem a 

atividade que você desenvolve? 

 Sim Não Não sabe 
Colegas de trabalho    
Amigos    
Familiares e parentes    
Estagiários e bolsistas    
Funcionários de outros 
setores da empresa 

   

 

15. Em que medida considera que existam os mecanismos abaixo identificados, no seu 

departamento? Considere o nível 1 correspondente ao nível nulo de aplicação do fator e 

o nível 5 referente ao nível máximo de aplicação.  

 
 

Responsabilização e Envolvimento Desconheç
o 

Não 
se 

aplica 
(1) 

2 3 4 Aplica-se totalmente 
(5) 

Negociação com as pessoas sobre os 
objetivos do DX  

      

Cultura de abertura, não hierárquica, de 
comunicação e diálogo 

      

Sistemas de sugestões ou de 
participação para recolha de 
contribuições para os processos de 
melhoria 

 

     

Grupos de Qualidade/Círculos/Grupos 
de trabalho para identificação de 
processos críticos e desenvolvimento de 
soluções 

 

     

Participação ativa das pessoas através de 
instrumentos de comunicação interna 
(ex: newsletter) 

 
     

Envolvimento das pessoas na concepção 
dos processos  

      

Envolvimento das pessoas na 
identificação e implementação dos 
processos de melhoria 

 
     

Consenso entre colaboradores e gestor 
sobre os objetivos a atingir do DX 

      



16. Apresente sugestões para melhorias na comunicação interna de sua organização: 

____________________________________________________________________ 

17. No quadro que se segue, são equacionadas várias ações que caracterizam a atividade de 

liderança. Classifique cada uma dessas ações de liderança relativamente ao seu gestor de topo, 

colocando um X na coluna que melhor exprime a sua opinião neste domínio, correspondendo 

o nível 1 à discordância em absoluto e o 5 ao nível máximo de concordância com o fator. 

Se não puder pronunciar-se acerca de qualquer daquelas ações, por desconhecer se a referida 

ação se aplica ou não a este caso específico, marque a sua resposta na coluna “Desconheço”. 

O gestor, no caso, o Valnei 

 

 

18. Espaço para sugestões gerais. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
AGRADECEMOS A SUA PARTICIPAÇÃO!  

AÇÕES Desconheç
o 

Discordo 
plenament

e 
(1) 

2 3 4
Concordo 

plenamente 
(5) 

Exemplos 

Lidera através do exemplo       
Demonstra empenho no 
processo de mudança 

      

Aceita críticas construtivas       
Aceita sugestões de melhoria       
Delega competências e 
responsabilidades 

      

Estimula a iniciativa das 
pessoas 

      

Encoraja a confiança mútua 
e o respeito 

      

Assegura o desenvolvimento 
de uma cultura de mudança 

      

Promove ações de formação       
Reconhece e premia os 
esforços individuais e das 
equipas 

      

Adequa o tratamento dado às 
pessoas, às necessidades e ás 
situações em causa 

      


