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RESUMO 

 

 

Comunicar é exercer uma atividade social, na qual indivíduos que partilham de uma 

mesma cultura criam e trocam significados, respondendo à realidade que experimentam 

cotidianamente. Na comunicação há sempre uma intenção básica: como fonte 

codificadora, certamente o emissor espera que o receptor selecione sua mensagem, a 

compreenda, a aceite e, finalmente, a aplique. Esta dissertação, de abordagem 

quantitativa com vertente qualitativa, exploratória e descritiva quanto aos fins, e estudo 

de caso quanto aos meios, identifica a estrutura do processo de comunicação 

organizacional entre as áreas de pesquisa e de comunicação de uma unidade da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e verifica, do ponto de vista dos 

stakeholders internos pesquisadores científicos, os pontos positivos e negativos que 

estejam impactando os resultados desta interação e, por consequência, possam 

prejudicar o repasse dos resultados da pesquisa científica aos stakeholders externos 

primários. A pesquisa primária foi realizada por meio de questionário com perguntas 

abertas e fechadas, aplicado remotamente junto aos 44 cientistas-pesquisadores então 

envolvidos no processo de geração de tecnologias ao corpo de pesquisadores científicos 

da referida unidade da Embrapa, entre fins do ano de 2012 e início do ano de 2013. Os 

resultados indicaram que somente metade dos pesquisadores reunidos na amostra 

conhece as formas como a área de comunicação repassa as informações sobre as ações e 

os resultados dos projetos de pesquisa para os diversos stakeholders externos primários. 

Também mostraram que, aos pesquisadores, falta uma conscientização sobre o que 

significa a obediência a um protocolo processual de comunicação interna. Sugestões são 

lançadas no sentido de adequar estes processos comunicacionais, de forma a adequar as 

necessidades da área de comunicação às características dos pesquisadores. Para futuros 

estudos sugere-se que seja realizada investigação junto às profissionais lotadas na área 

de comunicação da unidade, captando sua visão quanto à interface com os 

pesquisadores científicos, esforço que permitiria a triangulação das informações obtidas 

junto a estes últimos. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Report is to exercise a social activity in which individuals who share the same culture 

create and exchange meanings, responding to the reality they experience daily. In 

communication there is always an underlying purpose: as source coding , certainly the 

sender expects the receiver to select your message, to understand , to accept , and finally 

to apply . This dissertation, a quantitative approach with a qualitative, exploratory and 

descriptive about the present purposes, and a case study on the means , identifies the 

organizational structure of the communication process between the areas of research 

and communication of a unit of Embrapa, and checks from the point of view of internal 

stakeholders scientific researchers, the positive and negative points that are impacting 

the results of this interaction and, consequently, may affect the transfer of the results of 

scientific research to the primary external stakeholders. Primary research was conducted 

through a questionnaire with open and closed questions applied remotely close to 44 

research scientists then involved in the generation of technology to the body of said 

Embrapa unit, between the end of the year 2012 scientific research process and early 

year 2013. The results indicated that only half of the sample gathered researchers know 

the ways communication area passes the information about the actions and results of 

research projects for the various primary external stakeholders. Also showed that the 

researchers lack an awareness of what it means obedience to a procedural protocol for 

internal communication. Suggestions are posted in order to adapt these communication 

processes in order to suit the needs of the communication area to the characteristics of 

the researchers. For future studies it is suggested that research be carried out along the 

busy professionals in the communications unit, capturing your vision as to interface 

with the effort, which would allow the triangulation of information obtained from this 

latest scientific researchers. 
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CAPÍTULO 1 – O PROBLEMA 

1.1. INTRODUÇÃO 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), empresa pública da 

administração direta, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

e criada em 1973, tem, como missão “(...) viabilizar soluções de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da 

sociedade” (EMBRAPA, 2011). 

Isso tem permitido ao Brasil se destacar no cenário agropecuário mundial por 

meio da adoção de tecnologias agropecuárias modernas, radicais e incrementais, 

baseadas na criação e na adaptação de máquinas, de espécies de plantas e de animais, e 

de sistemas de manejo. Este destaque tem refletido na melhoria do rendimento físico e 

das lavouras durante a década de 2000 (ver Tabela 1) e no aumento da produção de 

grãos e de proteínas animais no mesmo período (ver Tabela 2).  

 

Tabela 1 – Brasil– Produção de Grãos e de Proteínas  Animais- 2001-2010 
(em toneladas e em número de cabeças) 

 

 

 
Fonte: COAGRO/LSPA/IBGE  

 

Esta constatação indica que estaria sendo bem sucedido o processo de repasse das 

descobertas científicas da Embrapa para o mercado e para a sociedade. A este respeito, 

vale lembrar Vieira (2003, apud LUNARDI, 2007), que afirma que a transferência de 

tecnologia é o processo de levá-la para um mercado específico, por meio de uma 

comunicação dinâmica com o público-alvo. O autor também salienta que este processo 

acaba tornando-se uma via de duas mãos, pois é através do feedback dos usuários das 

tecnologias que muitas das descobertas podem ser melhoradas e incrementadas, dando 
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continuidade ao trabalho de pesquisa. 

Tabela 2 – Brasil – Produtos Selecionados– Rendimen tos Médios - 2001-2010 
(em kg/ha) 

 
Fonte: COAGRO/LSPA/IBGE 
 

 

Vale notar que o papel da comunicação organizacional assumiu proporções tão 

relevantes que passou a tangenciar outras atividades empresariais, que nela passaram a 

enxergar contribuição valiosa para o atingimento do sucesso nos negócios. Tal foi o 

caso da área de Marketing, com Torquato (2009, p.12) informando que, na década de 

1970, ocorreram mudanças nas empresas, onde os modelos comunicacionais tornaram-

se mais complexos: “Os setores de marketing, historicamente arredios, aproximaram-se 

da comunicação empresarial em função da necessidade de conceber e executar 

programas e projetos em parceria”.  

Baldissera (2009) explica que, algumas vezes, simplifica-se a compreensão e a 

explicação da comunicação para dar conta das necessidades de mercado. Segundo este 

autor, contrariando o que se pensa o mercado, em uma perspectiva de complexidade, 

passa a ser o único elemento de definição dos processos comunicacionais.  Em razão 

disso, não são poucas as receitas de comunicação apresentadas por profissionais de 

comunicação e de Marketing, diante da apresentação da comunicação como um dos 

principais problemas da organização. E, para responder de forma imediata às demandas 

Milho

 (grão)

Soja

 (grão)

Trigo

 (grão)

Arroz 

(em casca)

3.570 3.5613.303 2.914 3.228 3.653Algodão 

(caroço)

3.021 2.848 3.086

77.632 79.27472.854 75.118

3.744

78.854 79.196

22.159 22.380 22.669

Cana de 

Açúcar

69.443 71.443 73.731 73.726

22.246 22.160 22.375 22.752Laranja 20.594 22.357 20.235

837 915 850 925

4.231 4.405 4.1743.826

Feijão (grão) 711 740 807 746 806 857

2.550 2.080 2.773

3.240 3.325 3.249 3.557 3.369 3.880

2.813 2.637 2.942

1.948 1.475 2.403 2.073 1.973 1.593 2.220

3.744 3.570 3.561

2.711 2.574 2.803 2.300 2.230 2.380 2.813

2008 2009 2010

3.402 2.848 3.086 3.303 2.914 3.228 3.653

Produtos RENDIMENTO MÉDIO OBTIDO (kg/ha)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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do mercado, a tendência é a simplificação dos processos de comunicação, reduzindo-os 

a uma reação do tipo causa e efeito, que até provoca o surgimento de resultados 

imediatos, mas nem sempre duradouros, que em pouco tempo exigirão novas ações.  

Pereira et al (2009, p.306), por sua vez, afirmam que “Comunicação, hoje, não é 

apenas mídia, é interação múltipla em diversas dimensões”. Não por outro motivo, para 

orientar a interação com seus públicos de interesse, em 1995 a Embrapa elaborou 

documento interno denominado Política de Comunicação Empresarial contendo as 

diretrizes para este relacionamento. Neste documento, a empresa já revelava a 

preocupação com a integração das ações de comunicação, e seu objetivo principal era 

“(...) criar e manter fluxos de informação recíproca entre a Embrapa e seus públicos de 

interesse, subsidiando a definição e a implementação das políticas da Empresa, de modo 

a viabilizar o cumprimento de sua missão” (EMBRAPA, 2002, p.33). 

Todavia, nem sempre esta integração ocorre. E, mesmo em algumas empresas que 

reforçam que as ações de comunicação devem ser integradas, em alguns momentos uma 

das modalidades sobressai mais, revelando desequilíbrio entre as áreas. 

Este parece ter sido o caso da Embrapa. Duarte e Ribeiro (2006) informam que, 

em maio de 2005, a empresa procedeu à revisão de sua política de comunicação, dando 

início a uma série de ajustes nas linhas, nos instrumentos, nas atividades e na sua 

estrutura. O então chefe da Assessoria de Comunicação da Embrapa, Edilson Fragalle, 

assinalou: “Apesar de termos avançado nos últimos anos na nossa comunicação, e até 

sermos benchmarking para algumas empresas, principalmente da área pública, temos 

ainda muitas deficiências na comunicação interna” (DUARTE; RIBEIRO, 2006, p. 

491). 

De fato, a comunicação com o público-alvo externo não prescinde do 

funcionamento a contento da comunicação interna à organização. Nassar (2006) sinaliza 

que as empresas devem procurar um equilíbrio nas suas diversas formas de 

comunicação, entendendo que falar com os funcionários é tão importante quanto com os 

consumidores. Isso porque a comunicação é um sistema único, que passa por dentro e 

por fora da empresa, gerando percepções positivas e negativas nos diferentes públicos 

da organização.  

O referido processo de autoanálise realizado pela Embrapa e que identificou 

fraquezas na sua comunicação interna contraria, inclusive, o que diz a própria Política 
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de Comunicação da Embrapa (EMBRAPA, 2002). Segundo este documento, no 

ambiente interno a comunicação empresarial deve ter, como objetivo, incrementar os 

fluxos de comunicação horizontal e vertical, de forma que a participação, a pluralidade 

de ideias e o espírito crítico sejam estimulados, tratando os empregados como sujeitos e 

não como objetos do processo de comunicação das organizações.  

Estas orientações estão plenamente alinhadas com uma organização que produz 

conhecimento científico que precisa ser repassado a terceiros - usuários e clientes 

externos – e cujo processo envolve intrinsecamente, o desenvolvimento de vários tipos 

de ações de comunicação para diversos públicos – por exemplo, materiais de apoio para 

a apresentação de tecnologias, folders, comunicados técnico-informativos, vídeos e 

eventos. Não por acaso, Salles-Filho, Paulino e Carvalho (2001) dizem que, para 

melhorar este relacionamento, a Embrapa tem procurado investir no processo de 

transferência de tecnologia, promovendo dias de campo1 locais e na TV, palestras, 

participação em feiras e exposições, cursos, e programas de rádio e de televisão.  

E, para que este processo se desenvolva de forma azeitada, é fundamental que não 

haja ruídos na troca de informações entre a área de pesquisa, diretamente envolvida na 

geração das tecnologias, e os profissionais de comunicação e de transferência de 

tecnologia no que tange especificamente às ações destinadas à divulgação dos 

resultados aos diversos públicos, por meio de qualquer dos instrumentos necessários à 

comunicação integrada.  

Na esteira deste raciocínio, Kunsch (1986) propõe que uma das soluções para 

minimizar ou para resolver problemas de comunicação nas organizações é a realização 

de um mapeamento criterioso dos pontos fortes e fracos para ajudar os estrategistas de 

comunicação organizacional a construir um diagnóstico correto da real situação do 

ambiente interno da organização. 

Daí, surge a pergunta-problema desta dissertação:  

Como está estruturado o processo de comunicação organizacional entre as áreas 

de pesquisa e de comunicação da Unidade Embrapa Agrobiologia, e quais seus pontos 

positivos e negativos do ponto de vista dos pesquisadores científicos? 

                                                 
1Evento voltado para a transferência de tecnologia, de conhecimento e inovação para apresentação de 
resultados de pesquisa e ou de tecnologias geradas, adaptadas ou adotadas pela Embrapa através de visita 
a campos experimentais; programa de TV produzido pela Embrapa com conteúdo informativo sobre as 
tecnologias da empresa. 
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1.2 OBJETIVOS 

O objetivo principal desta dissertação é identificar a estrutura do processo de 

comunicação organizacional entre as áreas de pesquisa e de comunicação da Embrapa 

Agrobiologia, e verificar, do ponto de vista dos stakeholders internos pesquisadores 

científicos, os pontos positivos e negativos que estejam impactando os resultados desta 

interação e, por consequência, possam prejudicar o repasse dos resultados da pesquisa 

científica aos stakeholders externos primários. 

São três os objetivos intermediários: 

• Compreender as atividades de comunicação desenvolvidas pela Embrapa 

Agrobiologia, em nível macro e em nível de suas diversas áreas componentes; 

• Levantar as atividades e as ferramentas de comunicação interna desenvolvidas 

pela Embrapa Agrobiologia; 

• Indicar, ainda que de maneira subsidiária, as formas de comunicação externa 

desenvolvidas pela Embrapa Agrobiologia.  

 

1.3 HIPÓTESE 

A comunicação entre a área de pesquisa e a área de comunicação da Embrapa 

Agrobiologia apresenta pontos tanto positivos como negativos.  

� No primeiro caso, seriam consequência da observância dos ritos 

processuais formais, previamente desenhados no órgão para que a 

informação flua entre as partes de forma eficiente e eficaz.  

� No segundo caso, seriam consequência da substituição, em todo ou em 

parte, destes ritos processuais formais por procedimentos alternativos, de 

eficiência e eficácia duvidosas.  

 

1.4  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Esta pesquisa limitou-se a estudar as atividades de comunicação que ocorrem 

entre os profissionais das áreas de pesquisa e de comunicação da Unidade Embrapa 

Agrobiologia durante a execução de um projeto de pesquisa, desde o seu início até oseu 

fim, incluindo a promoção e divulgação dos  resultados  gerados por estes projetos. Esta 
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especificidade se justifica pelo fato de o sucesso desta etapa de transmissão de 

conhecimento científico ser condição necessária para que este conhecimento chegue ao 

seu público-alvo final: usuários e clientes externos. 

Em termos temporais, o levantamento de informações primárias esteve 

circunscrito ao período compreendido entre novembro de 2012 e abril de 2013. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Um dos indicadores do sucesso da Embrapa na pesquisa agropecuária para o 

desenvolvimento da agricultura brasileira nos últimos anos é a pesquisa realizada pelo 

Centro de Economia Agrícola (CEA) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), publicada em 

julho de 2010 (DANTAS, 2010). Ela revela que uma série de avanços técnicos, 

envolvendo os principais produtos agrícolas brasileiros, contribuiu para que as lavouras 

brasileiras quadruplicassem o valor nominal da sua produção entre 1996 a 2006, 

aumentando a participação na riqueza no campo. 

Por exemplo, a venda de máquinas agrícolas no País como um todo, cresceu cerca 

de 8,7% ao ano no decênio de 2001 a 2011, enquanto a área cultivada expandiu-se cerca 

de 1,2% ao ano. Este aumento da mecanização no campo, aliado a outros avanços 

biológicos que foram incorporados ao agronegócio, tornaram a agricultura brasileira 

uma das mais competitivas do mundo (DANTAS, 2010). 

Com todas estas melhorias, é natural que seja crescente a necessidade de ações de 

comunicação para o setor agropecuário. Exemplo deste tipo de iniciativa são as feiras 

agropecuárias, que se tornaram grandes vitrines de máquinas e de equipamentos, e 

espaço para o lançamento de novos produtos e cultivares, movimentando milhares de 

reais.   

Estes elementos encontram eco em Kotler (1998), para quem a importância da 

comunicação no Marketing moderno transcende as empresas desenvolverem um bom 

produto, acessível aos seus consumidores-alvo e com preço considerado atraente. Para 

este autor, seria preciso que as empresas se comunicassem com seus consumidores - 

atuais e potenciais, fornecedores, stakeholders e o público em geral – fazendo isso 

deforma eficiente.  

Galindo (2009) ressalta a importância da integração das ferramentas de 

comunicação e dos pontos de contato, atuando de forma sinérgica para que as 
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organizações alcancem seus objetivos. O autor ressalta que estes não estão relacionados 

apenas aos processos de trocas, mas à construção e à manutenção de uma imagem 

corporativa positiva, que seja resultado do relacionamento das empresas com seus mais 

variados públicos e comunidades.  

Em se tratando do setor agropecuário, esse cuidado tem que ser ainda maior, pois, 

segundo Tejon e Xavier (2009, p. 64), “Comunicar-se com o mercado rural é, por assim 

dizer, comunicar-se com a diversidade por excelência”. Contudo, Silva (2005, p. 9), ao 

analisar as atividades de comunicação integrada de organizações públicas federais no 

caso específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, revelou que: 

“(...) mesmo a Embrapa, cuja estrutura e conjunto de atividades se sobressaem no 

âmbito do Ministério, não realiza um trabalho efetivo de interface com seus públicos de 

interesse”. 

Outro aspecto que reforça a relevância desta pesquisa remete ao Plano Diretor da 

Embrapa (PDE)2, documento que, com base em estudos no cenário mundial, reúne 

diversas informações sobre ações estratégicas de pesquisa e de gestão da empresa, para 

execução em um período previamente estabelecido. Sua última edição data de 2008 e 

indica ações para os 15 anos seguintes – ou seja, até 2023. Dentre elas se destacam 

algumas qualificadas como estratégicas, tais como o aprimoramento dos fluxos, dos 

canais e dos espaços formais e informais de diálogo e de influência recíproca que 

existem entre a Embrapa e seus públicos de interesse, priorizando 

o“(...)desenvolvimento de projetos integrados de comunicação institucional e 

mercadológica e incentivando a inserção formal de ações de comunicação nos projetos 

de PD&I3” (EMBRAPA, 2008a). 

Ademais, nunca é demais frisar que apontar os (eventuais) pontos negativos 

referidos na questão-problema é relevante porquanto se trata de elementos que 

contribuiriam para enfraquecer o processo de comunicação entre as duas áreas 

estudadas da Embrapa. Isto, por consequência, prejudicaria o objetivo final de garantir, 

de forma eficiente e eficaz, a transferência de tecnologia aos stakeholders externos 

considerados primários - os agricultores e as empresas - e, em última instância, a 

                                                 
2Cada Unidade da empresa – ou seja, cada centro de pesquisa – possui sua versão para este documento, 
denominada de Plano Diretor da Unidade (PDU), com metas a serem executadas e cumpridas, dentre as 
quais se destaca o fortalecimento da comunicação institucional e mercadológica. 
3 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. 
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transferência de benefícios à sociedade como um todo. 

 

Para isso, é preciso que os profissionais envolvidos no processo de comunicação 

conheçam os elementos considerados fundamentais para uma comunicação eficiente e 

eficaz, o que reforça a importância deste estudo. 

O capítulo a seguir traz o referencial teórico desta dissertação. 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. COMUNICAÇÃO 

A palavra comunicação vem do latim communis, que significa tornar público, 

comum.  

Para Colauto et al (2006, p.5) a comunicação pode ser definida como “(...) 

entendimento interpessoal, participação intencional ou socialização de informações com 

ajuda de sinais, sistemas de signos, sobretudo através da linguagem”. Já do ponto de 

vista de Esteves (1992), a comunicação é um processo eminente e intrinsecamente 

seletivo, desenvolvendo-se em três níveis: a produção de um conteúdo informativo, sua 

difusão e sua aceitação.  

Já Guedes (2006, p.62), ao citar Santaella (2003), afirma que a comunicação é 

(...) a transmissão de qualquer influência de uma parte de um sistema 
vivo ou maquinal para uma outra parte, de modo a produzir mudança. 
O que é transmitido para produzir influência são mensagens, de modo 
que a comunicação está basicamente na capacidade para gerar e 
consumir mensagens (...) 

 

Scroferneker (2006, p. 47), por sua vez, ao explicar que a comunicação faz parte 

da vida de cada indivíduo, independente de sua vontade, revela que “A comunicação 

implica trocas, atos e ações compartilhadas, pressupõe interação, diálogo e respeito 

mútuo do falar e deixar falar, do ouvir e do escutar, do entender-se e fazer-se entender e 

principalmente do querer entender”. 

Reis (2004, apud MARTINO, p. 5) indica que a comunicação, comumente 

definida como técnica, é mais do que isso, podendo ser qualificada como um 

(...) rico e complexo social que, além de fomentar e expressar 
relacionamentos, os articula, os reproduz e viabiliza, via interlocução, 
a produção compartilhada de sentidos. (...) A comunicação é um 
elemento constituinte e inconstituinte das organizações (...) Na lógica 
capitalista, promovida pelas relações de trabalho, a comunicação 
ganha um uso adicional, sendo utilizada para influenciar as relações 
que promove. 

 

Finalmente, Churchill Jr e Peter (2003) entendem a comunicação como a 

transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor, de forma que ambos 

entendam da mesma maneira. Já Souza (2006a, p.22) diz que “(...) comunicar é, 
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etimologicamente, relacionar seres viventes e, normalmente, conscientes (seres 

humanos), tornar alguma coisa comum entre esses seres, seja essa coisa uma 

informação, uma experiência, uma sensação, uma emoção, etc”. 

O processo de comunicação, segundo Kunsch (2003), envolve um emissor 

dirigindo-se a um receptor- o público- restrito e determinado. Usa, além disso, um 

código - linguagem - adequado ao receptor e facilmente decifrável por ele. Transmitida 

de forma apropriada, a mensagem tem também um retorno apropriado, tornando-se 

eficiente.  

Ilufi (2000) diz que o processo de comunicação envolve três pontos básicos: a 

fonte, a mensagem e o destino. Segundo o autor, do ponto de vista da relação fonte-

destino, é fundamental que o emissor se preocupe com o que comunicar e como se 

comunicar, no que Souza (2006a) adiciona que a comunicação pode ser entendida como 

um processo, no qual os comunicadores trocam intencionalmente mensagens 

codificadas - gestos, palavras e imagens - por meio de um canal, num determinado 

contexto, o que gera determinados efeitos.  

Dessa forma, comunicar é exercer uma atividade social, segundo Souza (2006a), 

na qual  indivíduos que partilham de uma mesma cultura criam e trocam significados, 

respondendo à realidade que experimentam cotidianamente. O autor detalha ainda o 

funcionamento deste processo, revelando que estas duas proposições que apresentam a 

comunicação como um processo ou como uma atividade social não são estanques, mas 

complementares. Isto se dá porque, segundo ele, “(...) as mensagens trocadas só têm 

efeitos cognitivos porque lhes são atribuídos significados e estes significados dependem 

da cultura e do contexto em geral que rodeiam quem está a comunicar” (SOUZA, 

2006a, p. 22). 

Nöth (2011, p.2),ao definir o sentido da palavra comunicação, também sugere que 

esta traz implícita uma ideia de separação. Isto é aceitável do ponto de vista daquele que 

comunica, pois, segundo este autor “(...) quem comunica também dá algo que é dele 

próprio a alguém –  ideias, pensamentos ou sentimentos”. Entretanto, ele reforça que a 

separação do emissor da mensagem de suas ideias é apenas uma questão de separação 

no sentido restrito, pois o emissor jamais se separa das ideias quando elas são 

comunicadas.  

Em outro sentido, Nöth (2011) acrescenta que, no processo de emissão de uma 



23 
 

 
 

mensagem, o conhecimento das ideias fica com o próprio emissor. Ele só se separa, ou 

se desprende das ideias quando, no momento que comunica uma mensagem, não é mais 

o único que possui conhecimento acerca delas: a partir do momento da comunicação 

destas últimas, ele divide este conhecimento com o receptor. 

Na visão de Matos (2009, p.19),na comunicação há sempre uma intenção básica: 

como fonte codificadora, certamente o emissor espera que o receptor selecione sua 

mensagem, a compreenda, a aceite e, finalmente, a aplique. Para ele, o receptor, ao 

decodificar a mensagem, também manifesta uma intenção: ele seleciona o que é 

importante para si. Assim, direciona a sua compreensão, avaliando o conteúdo que lhe é 

transmitido, decidindo em seguida se o aceita ou não. 

Matos (2009, p.15) acrescenta que “A comunicação é um processo que se realiza 

em dois sentidos. As mensagens caminham em uma conversação em ambos os sentidos. 

Todos são codificadores e decodificadores ao mesmo tempo, quando em um ato de 

comunicação”. No caso, o retorno– o feedback- é que vai garantir a realimentação da 

comunicação e o prosseguimento do fluxo de mensagens.  

O mesmo autor ressalta que uma das formas de o emissor da mensagem certificar-

se que a comunicação emitida está sendo eficiente ocorre por meio de indícios 

informativos emitidos pelo receptor, e da sua reação ao receber a mensagem que lhe foi 

transmitida. Assim, por meio destes sinais é possível tornar a mensagem inteligível 

dentro da capacidade de interpretação do receptor, corrigindo possíveis falhas e erros de 

comunicação. 

Hall (1984) também analisou o processo de comunicação nas organizações, 

identificando alguns fatores que podem afetar o envio, a recepção, a percepção e as 

interpretações desse processo. Para ele, a comunicação é um processo relacional entre 

emissor e receptor, onde as relações sociais se processam entre ambos, envolvendo-os, 

como os seus efeitos recíprocos, à medida que se comunicam. 

A partir da constatação que a comunicação é um processo complexo, no qual as 

organizações precisam se relacionar de forma eficiente com seus stakeholders visando 

que os objetivos da empresa sejam alcançados, é importante que todos os canais de 

informação estejam integrados, mantendo um discurso uniforme e a coerência de 

mensagens nas diversas formas de comunicação que a empresa realiza com seus 

públicos, sejam elas mensagens administrativas e institucionais,  mensagens internas 
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para os seus empregados e ainda mensagens externas para seus  clientes. 

 

2.2. COMUNICAÇÃO  INTEGRADA DE MARKETING (CIM) 

Souza (2003, p.12) define a CIM como um 

(...) combinado de ações desenhadas para vender um produto, um 
líder, um serviço ou uma ideia, de acordo com os resultados de 
pesquisas científicas sobre o perfil do público-alvo. Inclui atividades 
de relações públicas, publicidade, promoções, direct-mail, espetáculos 
patrocinados. 

 

O princípio da CIM pode ser encontrado em Ogden (2007, p.13): “No mercado 

competitivo de hoje, empresas e profissionais de marketing devem certificar-se de que 

as mensagens que chegam aos seus consumidores sobre produtos e serviços sejam 

claras, concisas e integradas”. 

Fazendo-lhe eco, Shimp (2002) informa que “(...) o objetivo da CIM é influenciar 

ou afetar diretamente o comportamento do público-alvo das comunicações. A CIM 

considera todas as fontes de marca ou contatos da empresa que um cliente ou prospect 

tem com o produto ou serviço como um canal potencial para divulgação de mensagens 

futuras (...)”. 

Ou seja, como Kotler (1980) afirmou, nos dias de hoje as empresas precisam mais 

do que apenas desenvolver um bom produto: “A empresa que deseja mais do que 

apenas vendas eventuais deve desenvolver um programa eficaz de comunicação e 

promoção” (KOTLER, 1980, p. 380). Vale notar, por outro lado, que esta visão não é 

nova: Kunsch (2003, p. 179) comenta que desde os anos de 1980 já se visualizava a 

importância da integração das diversas modalidades ou competências comunicacionais, 

demonstrando que a comunicação integrada precisava “(...) ser entendida como uma 

filosofia capaz de nortear e orientar toda a comunicação que é gerada na organização 

(...)”. 

Ogden (2007) reconhece este aspecto, revelando que o conceito de Marketing vai 

além da satisfação do cliente. O autor diz que a empresa, ao repensar o conceito de 

Marketing, ajuda a expandi-lo. Isto porque, ao tentar entender o significado da 

expressão “(...) satisfazer as necessidades do cliente” (p.2), ela tenta superar a qualidade 

do produto ou serviço, criando oportunidade para agregar valor, e, com isso, superar a 

expectativa dos clientes. 
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Esse processo, por si só, já confere vantagem competitiva às empresas que adotam 

uma orientação para o Marketing, pois, segundo Ogden (2007, p.2) “É muito melhor 

superar as expectativas do consumidor do que apenas atendê-las – até porque isso, 

provavelmente, todos os concorrentes já fazem”. O mesmo autor ressalta que, como no 

Marketing a percepção do cliente é a realidade, as pessoas envolvidas no gerenciamento 

da comunicação devem certificar-se de criar as expectativas corretas para o cliente e, 

então, tentar superá-las. Contudo ele ressalta que isso não é fácil, pois é preciso que 

todos os membros da organização estejam envolvidos no processo de CIM, além de 

entender o que está sendo comunicado ao cliente.  

O estudo da CIM frequentemente esbarra, já em seu início, em um complicador 

semântico, que provém da diversidade de termos utilizados para definir a publicidade, o 

Marketing e relações públicas. A convergência entre estas atividades leva, 

frequentemente, à confusão na definição de CIM, de comunicação convergente - ou 

integrada – e de comunicação de Marketing. Ogden (2007) explica que. “(...) na sua 

essência, relações públicas, publicidade, propaganda e marketing são atividades 

diferentes, embora correlacionadas e integráveis em programas de comunicação, 

especialmente porque todas podem ter a persuasão por objetivo” (SOUZA, 2003, p. 13). 

Na visão de Kunsch (1997), a comunicação integrada é aquela em que as diversas 

subáreas atuam de forma sinérgica. Ela pressupõe uma junção da comunicação 

institucional, da comunicação mercadológica e da comunicação organizacional. Juntas, 

elas devem formar um conjunto harmonioso, apesar das diferenças e das especificidades 

de cada setor e dos respectivos subsetores, as quais, somadas às atividades, redundarão 

na eficácia da comunicação nas organizações. 

Para Zeithaml, Bitner e Gremler (2011), a CIM constrói uma identidade de 

marca forte, permitindo a unificação e o reforço de todas as suas imagens e mensagens. 

Ou seja, com a integração, todas as mensagens da organização, incluindo as ações de 

posicionamento, relacionadas às imagens e ainda sobre identidade, são coordenadas 

por todos os lados. Dessa forma, todo o material produzido - a campanha de mala-

direta, a propaganda e o site na internet - deverão  seguir o mesmo estilo. 

Shimp (2002, p.31) afirma que a comunicação de Marketing é um aspecto 

considerado fundamental na missão geral do Marketing de uma empresa e um dos 

principais determinantes do seu sucesso. De acordo com o autor, diversas organizações 
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modernas, como empresas comerciais ou entidades consideradas sem fins lucrativos - 

museus, orquestras sinfônicas, organizações beneficentes - utilizam variadas formas de 

comunicação de Marketing, como propaganda, displays de ponto de venda, mala-direta, 

amostras grátis e informes publicitários, entre outras ferramentas. 

Este mesmo autor facilita a compreensão do termo comunicação de Marketing, 

explicando que ela pode ser entendida através da análise de dois elementos: a 

comunicação e o próprio Marketing. Segundo ele, “Comunicação é o processo pelo qual 

os pensamentos são transmitidos e o significado é compartilhado entre pessoas ou entre 

organizações e pessoas” (SHIMP, 2002, p. 31). Já o Marketing, segundo Shimp (2002), 

“(...) é o conjunto de atividades através das quais as empresas e outras organizações 

criam transferência de valor (trocas) entre elas próprias e seus clientes”. Ou seja, ele 

observa que o Marketing é mais amplo, mas destaca que ele envolve, 

fundamentalmente, atividades de comunicação. 

Yanase (2005) esclarece que a comunicação tem papel decisivo da divulgação de 

produtos e de serviços, e na construção da imagem institucional. Segundo este autor, a 

comunicação “Ao se vincular funcionalmente com as demais atividades de marketing, 

pode potencializar a realização dos objetivos dessas e igualmente beneficiar-se dos 

esforços específicos vindos das outras funções” (YANASE, 2005, p.13). 

Já Lupetti (2007, p. 22), revela que muitos ainda acreditam que a comunicação 

mercadológica é sinônimo de Marketing: “(...) infelizmente, essa visão é difundida de 

forma errônea e sem fundamento[sendo que o que os diferencia é que] o Marketing 

expressa em seu conceito básico uma filosofia empresarial”. Assim,  

A comunicação mercadológica abrange toda a forma de comunicação 
capaz de atingir um objetivo de marketing e deve ser elaborada a 
partir do quadro sociocultural do consumidor-alvo. Seus principais 
instrumentos são a propaganda, a promoção de vendas, a venda 
pessoal, o merchandising, os eventos e o marketing direto de 
relacionamento. (LUPETTI, 2007, p.23) 
 

Portanto, segundo Lupetti (2007) é importante que todos dentro da organização 

estejam envolvidos neste processo, desde a compra de insumos e matéria-prima, 

passando pela fabricação de produtos ou de serviços, pela venda, pela divulgação, pela 

entrega e até pela satisfação do cliente. Ainda de acordo com Lupetti (2007, p.23) “(...) 

é a comunicação de marketing - ou comunicação mercadológica - que vai divulgar os 
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resultados deste processo, ou seja, os produtos e serviços da organização”. Santana e 

Costa (2010, p.5) complementam esta definição de comunicação mercadológica: ela 

“(...) está voltada para a divulgação de produtos e serviços de uma organização e ainda 

(...) trata especificamente dos fluxos empresas-fornecedores e empresas-clientes sob um 

ponto de vista fortemente comercial (...)”.  

Donato et al (2005, p.11) reconhecem que a comunicação mercadológica está 

principalmente ligada à atividade de Marketing, sendo este último responsável pelo 

desenvolvimento daquela. Assim, este tipo de comunicação deve estar profundamente 

integrado às demais áreas organizacionais, cabendo-lhe o papel de transmitir toda uma 

empresa, com transparência e eficiência, conforme interage diretamente com o cliente. 

Ogden (2007) explica que, no fluxo do processo da CIM, o emissor é a empresa 

que emite a mensagem do seu produto ou serviço, ou seja, a empresa que promove a 

comunicação, de acordo com o que foi estabelecido anteriormente no plano de 

Marketing; a mensagem é o conteúdo que foi definido sob um determinado formato; e o 

receptor são os diferentes públicos envolvidos na cadeia de comercialização e não 

apenas o consumidor final, como ocorre em alguns casos. 

Este mesmo autor frisa (p. 14), que “No contexto da CIM, é importante identificar 

que o emissor é mais do que quem emite a mensagem apenas”. Nele estão representadas 

as diretrizes da comunicação definidas pela empresa no seu planejamento de Marketing, 

como posicionamento do mercado, segmento a ser atingido, perfil do público-alvo, 

região de atuação, e outras três variáveis do mix de marketing: produto, preço e 

distribuição. Ele prossegue dizendo que “Esse conjunto de informações deve ser 

definido a priori em relação à formulação da mensagem” (OGDEN, 2007, p.14) 

Com relação à mensagem, Ogden (2007) acrescenta que ela pode ser dividida em 

três grupos: conteúdo, formas e meios, sendo este último o mesmo que mídias. Essa 

divisão facilita o entendimento do processo de construção da mensagem, destacando a 

diferença entre as formas de comunicação - propaganda, promoção, venda pessoal - e os 

meios, que dizem respeito a televisão, revista e internet. 

Já com relação ao receptor, ou público-alvo, Ogden (2007) menciona que, para 

efeito da CIM, ele pode ser dividido em quatro tipos: o público interno, o intermediário, 

o consumidor e a comunidade. O autor frisa que considerar apenas o consumidor final 

como o público-alvo do processo de comunicação de Marketing é adotar uma visão 
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distorção do processo de CIM. Para ele, ela é fácil de ser compreendida, entretanto sua 

aplicação é complexa. Além disso, a CIM depende de um processo unificado, que 

envolve a definição das diretrizes das mensagens estabelecidas pela empresa que, 

segundo o autor, em grandes corporações, usualmente, é tratado de modo independente, 

por setores diferentes da própria empresa.  

García (2005) também se aprofunda nesta questão, revelando que, 

tradicionalmente, as empresas têm desenvolvido políticas de comunicação de forma 

independente, como elementos isolados e sem coerência entre si. Por isso, segundo o 

autor, encontram-se empresas que desenvolvem estratégias diferenciadas para a gestão 

da comunicação corporativa, para a comunicação interna e para a comunicação 

comercial. Esta pluralidade soma-se ao fato de as estratégias serem desenvolvidas por 

áreas ou por departamentos distintos: o Marketing se ocupa da comunicação comercial, 

do produto ou da marca, a direção de comunicação se ocupa da comunicação 

corporativa, e os recursos humanos se ocupam da comunicação interna. Além disto, o 

autor ressalta que, na maioria das vezes, identifica-se uma falta de coerência nos 

discursos, sem a projeção de uma imagem corporativa única. 

Zeithaml,Bitner e Gremler (2011) também partilham desta mesma visão, 

revelando que a comunicação de Marketing não tem tido um padrão em muitas 

empresas porque é muito comum que diversos setores da organização sejam 

responsáveis por vários aspectos da comunicação. Assim, o departamento de 

Marketing elabora e divulga a propaganda; uma empresa de relações públicas responde 

pela mídia espontânea a ser produzida; outros profissionais da empresa respondem 

pela promoção de vendas, pelo Marketing direto e pelos sites da internet; o 

departamento de recursos humanos cuida do treinamento dos funcionários que irão 

para a linha de frente com os clientes, respondendo pelos serviços; e há uma outra área 

que cuida do relacionamento com o cliente.  

Ou seja, “Raramente há uma única pessoa responsável pela estratégia geral da 

comunicação na empresa”  embora muitas empresas estejam “(...) adotando o conceito 

de comunicação de marketing integrada (...) pelo qual a empresa integra e organiza 

cuidadosamente todos os seus canais externos de comunicação” (ZEITHAML; 

BITNER; GREMLER, 2011, p. 360). 

Ogden (2007, p. 20) afirma que, para que a comunicação seja bem sucedida, é 
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importante encontrar um meio para que todas as diferentes formas de comunicação 

transmitam a mesma mensagem, o que gera uma sinergia, potencializa os efeitos da 

mensagem e causa impacto:  

O conceito de CIM é uma evolução, até certo ponto natural, do 
processo de comunicação de marketing, pois no contexto atual – em 
que predominam o alto nível de segmentação do mercado, a 
fragmentação dos meios de comunicação e a saturação de mensagens 
veiculadas, para fazer uma comunicação eficaz, as empresas se 
utilizam de várias formas de comunicação simultaneamente. 

 

Em sintonia com estes princípios, Galindo (2009) ressalta que o principal desafio 

dos profissionais de comunicação é o de perceber como trabalhar o mix de Marketing, 

que inclui propaganda, promoção de vendas, relações públicas, venda pessoal, 

merchandising,Marketing direto e Marketing interativo, na nova ordem macroambiental 

que se vem colocando a reboque das mudanças em todas as esferas da vida humana. 

O autor ainda mostra que as empresas que desenvolvem unicidade de discurso e 

sinergia no uso das ferramentas de comunicação possuem mais chance de sucesso na 

formação de uma imagem institucional. Daí a importância da integração das ações, no 

que lhe faz eco Kotler (2003, p. 30): 

Comunicação é o termo mais amplo e ocorre com ou sem 
planejamento. Os trajes do pessoal de vendas comunicam, o catálogo 
de preços comunica e os escritórios da empresa comunicam. Isso 
explica o interesse crescente por comunicações integradas de 
marketing (...). As empresas precisam harmonizar um conjunto 
consciente de impressões geradas por seu pessoal, [suas] instalações e 
[suas] ações, que transmita aos vários públicos o significado e a 
promessa da marca organizacional. 

 

Para Ogden (2007), fazer uma comunicação de marketing eficazrequer um 

processo de codificação da mensagem mais bem elaborado, já que um dos objetivos da 

CIM é motivar o consumidor-alvo da mensagem. Por isso, esse processo “(...) deve 

incluir sutilezas, nuances e um domínio absoluto do repertório do receptor” (OGDEN, 

2007, p.13).  Isso significa que o receptornecessitará de um conhecimento profundo dos 

valores, atitudes e reações dos receptores, incluindo todos os fatores que o influenciam. 

Se não houver este estudo, será praticamente impossível a elaboração de uma 

comunicação, ou a codificação de uma mensagem, com o nível de sensibilidade 

necessário para atingir o público-alvo.  
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A empresa, ao identificar o consumidor da mensagem e suas preferências, pode 

garantir uma unicidade de mensagem e, aprimorar a eficácia da comunicação como um 

todo, sabendo que o usuário final é o público que merece atenção, mas, tanto o público 

interno, quanto a comunidade, e os demais públicos também devem receber o mesmo 

tratamento para garantir o sucesso da comunicação.  

 

2.3.  COMUNICAÇÃO INTERNA ORGANIZACIONAL 

Clemen (2005) diz que são inúmeras as terminologias e as definições para a 

comunicação interna: alguns autores a denominam como comunicação corporativa, 

outros de comunicação empresarial, ou ainda, Endomarketing ou Marketing interno. 

Analisando o que significa o processo de comunicação interna em uma 

organização, Pereira e Miranda (2007, p.6-7) indicam que se trata de “(...) um complexo 

de produção, seja de ideias, normas, pensamentos, valores”, o que sugere “(...) uma 

reflexão no sentido de que é possível, dentro dos limites de cada um e de cada setor, 

desenvolver-se uma comunicação interna para que a empresa alcance seus objetivos 

com maior eficiência e eficácia”.  

Portanto, o objetivo da comunicação interna é 

(...) informar e motivar todos os cidadãos corporativos, ou também 
chamados de colaboradores nos diferentes níveis hierárquicos, 
fazendo com que eles ofereçam maior contribuição para o alcance dos 
objetivos da empresa (SILVA; SILVA, 2010, p.1), 
 

Ou seja, a comunicação interna é direcionada a todos os colaboradores de uma 

organização, e o seu objetivo é promover a integração dos funcionários, a troca de 

informações e o estímulo às experiências e ao diálogo (LUPETTI, 2007). De acordo 

com Bueno (2005, p.32), 

Os públicos internos constituem (ou deveriam constituir, sob a 
perspectiva de uma gestão moderna) os públicos mais importantes de 
uma organização. Os funcionários (eufemística, demagógica e 
ideologicamente denominados colaboradores) são os parceiros 
fundamentais nos negócios (sejam lucrativos ou não) e sem eles as 
organizações não sobrevivem. 

 

Dentre os benefícios trazidos pela implementação da comunicação interna 

organizacional, pode-se indicar, por exemplo, que ela facilita as relações e as 

colaborações dentro da organização (VIGNERON, 2001), além de possibilitar a 
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interação entre a organização e os seus colaboradores, objetivando ganhar-lhes a adesão 

aos ideais da organização, permitindo uma interação maior entre ambos Kunsch (2003). 

Esse pensamento corrobora a proposição de Kunsch (2003) de que a comunicação, 

interna entre outras ações, permite que os colaboradores sejam bem informados e a 

organização antecipe respostas para suas necessidades e expectativas.  

Neves (2000) revela que, durante muitos anos, a comunicação empresarial, que 

ele qualifica como clássica, se resumia a um conjunto de três esforços: a comunicação 

de marketing, a comunicação institucional e a comunicação interna. A primeira cuidava 

da marca, dos produtos e serviços e era basicamente voltada para clientes e 

consumidores. A segundatratava da empresa e se dirigia, especialmente, aos formadores 

de opinião e à opinião pública em geral, e, por fim, a comunicação interna era voltada 

ao público interno, funcionários e familiares. 

Ainda segundo o autor, esta divisão fragmentada “(...) ainda muito encontrada no 

mercado”, levou empresas a processos internos muitas vezes controlados por 

departamentos distintos, o que pode gerar conflitos internos muito desgastantes, 

principalmente, no que diz respeito à construção de uma mensagem diferente para cada 

tipo de público, isto é, “(...) uma mensagem para o cliente, outra para o acionista, uma 

terceira para empregados” (NEVES, 2000, p.30). 

Kunsch (2003) destaca que a importância da comunicação interna, que, segundo a 

autora, reside nas possibilidades que ela oferece de estímulo ao diálogo e à troca de 

informações, e, também, que 

(...) a comunicação interna permite aos empregados que eles sejam 
bem informados, o que significa que a organização é capaz de 
antecipar respostas para as suas necessidades e expectativas, 
contribuindo na mediação de conflitos e na proposição de soluções 
preventivas (KUNSCH, 2003, p.52).   

 
Por seu turno, Souza e Fossá (2006b) revelam que o estabelecimento de um fluxo 

de informações internasfaz com que o emissor (a empresa) e o receptor (empregado) se 

relacionem através da construção de uma rede de canais. Estes garantem a “(...) 

eficiência da comunicação, a definição de mensagens e os posicionamentos da empresa, 

além da formalização de mecanismos e práticas de feedback” (SOUZA; FOSSÁ, 2006b, 

p.4). Por isto mesmo diz Roman (2009, p.146): 

É tarefa da empresa suprir a organização com informações claras, 
precisas, suficientes, acessíveis, adequadas e pertinentes para cada 
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público. A comunicação dirigida, clara e sem ambiguidade facilita aos 
empregados entenderem e apoiarem os objetivos da empresa e os 
estimula a se dedicarem mais ao trabalho. 
 

Nascimento (2010) diz que muitas empresas ainda não perceberam a importância 

da comunicação interna para o sucesso de empreendimentos. Segundo autora, as 

organizações, ao fazerem uso da comunicação interna, as organizações estabelecem 

ações diretamente voltadas para o seu público interno visando à conquista de 

reconhecimento. Isto ocorre porque uma empresa não existe sem que se tome como 

ponto de partida a receptividade do público interno,pois não se forma uma opinião 

favorável em quem está de fora sem que se obtenha uma opinião favorável de quem está 

dentro da empresa. 

Além disso, segundo Donato et al (2005) a comunicação interna pode facilitar a 

criação de um ambiente de trabalho mais produtivo, e agradável, ao permitir o 

compartilhamento de valores e experiências entre os colaboradores de uma organização. 

Contudo estes benefícios trazidos por uma comunicação interna eficaz e eficiente 

obviamente dependem de algumas condições.  

Uma delas remete à empresa ser bem sucedida na integração das ações que 

compõem o todo deste processo. Tavares (2005) indica a necessidade de estratégias 

claras e bem definidas, incluindo ações para os colaboradores no ambiente interno. Já 

Soares, Roman e Carniello (2009) explicitam que o setor responsável pela comunicação 

interna deve ser planejado, com objetivos definidos, para viabilizar toda a interação 

possível entre a organização e seus empregados, usando ferramentas da comunicação 

institucional e até da mercadológica – neste último caso, quando se refere ao 

endomarketing ou ao marketing interno.   

Por seu turno, caso a empresa não consiga desenvolver esta visão, “(...) a 

comunicação interna frágil, assim como um organismo debilitado, é o palco preferido 

para as infecções organizacionais, como boatos e má informação” (BUENO, 2005, p. 

29). 

Tendo em vista este risco, é necessário que as organizações desenvolvam pré-

requisitos internos que as habilitem a estruturar a comunicação entre seus diversos 

níveis. Para Santo (1996, p.4), a disposição para o desenvolvimento de uma 

comunicação interna implica, entre outras coisas, no reconhecimento que falar com o 
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público interno pode “(...) assegurar coesão, sentimento de partilha à organização, 

vontade de oferecer mais qualidade no desempenho”. Segundo a autora, “A fluidez da 

comunicação é fundamental para a transparência, a segurança, a estabilidade, em suma, 

para ter vantagem competitiva”(SANTO, 1996, p.4). 

Óbvio está que este esforço só dá bons frutos à medida que se considera a 

importância dos funcionários no processo. No caso, Reis (2004) indica a necessidade de 

as organizações se preocuparem em valorizar seus empregados, integrando-os ao 

ambiente organizacional, além de incentivar vocações e talentos, conferindo maior 

autonomia aos colaboradores e, com isso, tornando-os parceiros estratégicos da 

organização e do seu negócio. 

Locatelli (2008, p. 13) também aborda esta questão, informando que “[…] não há 

programa de comunicação que funcione se as pessoas não estão afinadas com a missão 

da empresa, assim passa a existir uma troca de informações”. Uma forma de conseguir 

isso, de acordo com Reis (2004, p.67) é 

(…) prover informações e clarificar; dar às pessoas suporte para a 
expressão de seus sentimentos, envolver as pessoas no planejamento e 
implementação da mudança, habilitar gestores e empregados como 
comunicadores e prover feedback, retroalimentando o processo de 
comunicação organizacional interna (...) 

 

Dando seguimento a este aspecto, Silva e Silva (2010) ressaltam que a 

comunicação corporativa interna deve promover a liberdade e a abertura 

comunicacionais, além de procurar criar um ambiente de trabalho que permita a 

integração entre funcionários e os demais setores da organização. Isto porque todo o 

funcionário é um porta-voz da organização, e pode influenciar na imagem e no conceito 

que a empresa possui. 

Isso só será obtido, segundo Hermosa (1990) por meio da construção de uma 

identidade organizacional, conforme ocorram as seguintes transformações no programa 

de comunicação interna: 1) estreitamento de laços entre os empregados; 2) 

estreitamento de laços na direção da empresa; 3) diminuição de conflitos entre os 

grupos e os indivíduos; 4) obtenção de sinergia dentro da organização; 5) busca de 

cultura comum; e 6) busca de sistema de valores que seja reconhecido e compartilhado 

pela organização.  

Kunsch (2003) reforça que, para que isso ocorra, é importante que a estrutura da 
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organização estabeleça a confiança entre seus membros, permitindo a participação do 

público receptor, de forma a contribuir para a criação de um clima favorável no 

ambiente de trabalho, dentre outras iniciativas. 

Cabral (2004) também utiliza desta premissa, e cita que a comunicação interna 

deve atentar para os seguintes pontos na relação funcionário-empregador: 1) valorizar o 

empregado como pessoa e como cidadão; 2) dar transparência aos fenômenos 

organizacionais; 3) dar abertura para o diálogo; e 4) favorecer a gestão participativa, 

além de propiciar um clima de bem-estar. Porém, a autora alerta que, para que isto 

aconteça, é importante que a comunicação chegue simultaneamente a todos os 

stakeholders da organização, ultrapassando o que por vezes ocorre em determinadas 

organizações: a comunicação organizacional resumida à publicação de notas frias nos 

veículos internos.  

Referindo-se a esta falta de entendimento sobre a importância da comunicação 

interna bem feita e bem azeitada, Nascimento (2010) afirma que o despertar pela 

importância da comunicação interna ainda não foi percebido pela maioria das empresas, 

mesmos as públicas. Na  sua opinião, normalmente é a comunicação externa que ganha 

maior destaque, com o público interno ainda não tendo sido percebido como 

peçafundamental nas conquistas dos empreendimentos. 

Agindo desta forma, as empresas deixam de se beneficiar de todas as vantagens 

que podem advir da instituição bem sucedida de um processo de comunicação interna. 

Donato et al (2005, p. 10), por exemplo, reafirmam-lhe o caráter estratégico, 

mencionando que, além de permitir a compatibilização de interesses entre a organização 

e seus públicos, “(...) a comunicação interna também procura contribuir para o exercício 

da cidadania de seus colaboradores”. Ou seja, além de informar, a comunicação interna 

das organizações pode auxiliar a inserção dos colaboradores em um contexto social, 

transformando-os em cidadãos participativos. 

É fato, porém, que a instituição bem sucedida deste processo dentro das 

organizações pode ser precedido de  dificuldades, de diversas origens. Zafiran (2001, 

apud OLIVEIRA, 2006, p.41), por exemplo, revela que há duas grandes vertentes para 

as dificuldades de comunicação: 

Em primeiro lugar (...) formas muito diferentes e, ao mesmo tempo, 
contraditórias de transmissão de informações convivem nas 
organizações. Em segundo lugar, as organizações tendem a incorporar 
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relações de subordinação e formas hierárquicas que fazem da 
comunicação um simples instrumento do exercício de um poder de 
coerção sobre os trabalhadores. 

 

Kunsch (2006) reforça estes argumentos, afirmando que o processo comunicativo 

nas organizações está sujeito a uma série de fatores e variáveis, que passam pelos 

contextos social, político e econômico. Também inclui a cultura e a visão de mundo dos 

integrantes da organização, em sintonia com a cultura vigente na organização, na qual 

os integrantes compartilham comportamentos e universos cognitivos diferenciados. 

Diante de toda esta diversidade de fatores e de indivíduos envolvidos, Kunsch (2006, 

p.2) afirma que 

O fato de as organizações serem compostas por pessoas que possuem 
os mais diferentes universos cognitivos e as mais diversas culturas e 
visões do mundo implica por si só a complexidade que é pensar a 
comunicação nas organizações ou as organizações como 
comunicação. 
 

Roman (2009) aprofunda este aspecto, ao informar que os processos 

comunicacionais podem ser determinados pelo tempo e pelo espaço vivenciado pelos 

sujeitos. Na visão dele, “As interações comunicativas nas organizações são 

influenciadas por muitas variáveis, como o clima organizacional, conflitos existenciais, 

condições de trabalho, relações de poder, expectativas profissionais, vaidade, ambição, 

desejos, sonhos, frustrações – enfim, pela história de vida dos interlocutores” (ROMAN, 

2009, p. 132). 

Não é por outro motivo que Duarte e Monteiro (2009) ressaltam que, quando a 

comunicação não circula adequadamente, na maioria das vezes é porque muitas pessoas 

utilizam a comunicação como forma de poder. Quando isso ocorre, conforme bem 

coloca Kunsch (2009, p. 34), 

Há excessos de barreiras, não há interesse real em ouvir, não há 
adequação e uso estratégico de canais múltiplos, as mensagens não 
são adaptadas aos públicos, gestores acham que comunicar é igual a 
disseminar informação, a especialização gera guetos em que cada um 
executa sua parte sem pensar no todo. 

 
Dessa forma, pode-se concluir que a comunicação é a forma mais importante de 

uma organização relacionar-se com seus públicos, sejam eles clientes, empregados, 

fornecedores, formadores de opinião. É por  meio desse processo que há interação, 
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trocas, negócios, relacionamentos. Não haveria organizações se não houvesse 

comunicação, proposição reforçada por Bériot (1992) que diz que comunicar é veicular  

informações que se traduzem por uma multiplicidade de interações, ou seja, informação 

e interação estão estreitamente ligadas. 

Por isso, as empresas que souberem lidar com todos estes aspectos, entendendo a 

organização como um ambiente comunicacional com múltiplas formas, no qual ela 

precisa interagir com seus mais diversos públicos, serão mais bem sucedidas nas suas 

ações de comunicação. 

 

2.3.1 Caminhos da Comunicação Interna Organizacional 

Diversos autores se dedicaram a apontar caminhos que tornem factível a 

instituição bem sucedida de processo de comunicação organizacional internamente em 

seus quadros. No caso, estas contribuições sempre indicam que o êxito está 

necessariamente ligado à existência de uma metodologia implementável. 

Uma contribuição a respeito veio de Pereira e Miranda (2007), que indicaram que, 

uma vez que as empresas tenham tomado consciência da necessidade de promoverem a 

comunicação interna, antes de avaliarem qual a melhor estratégia a adotarem a respeito 

é importante definir qual o objetivo a ser atingido de forma clara e precisa. Este passo 

normalmente exige investimento, cujo retorno se dá somente a longo prazo, mas que, ao 

final, permite que a comunicação organizacional se transforme em algo vital para a 

organização, sendo ela realmente um fluxo. 

Marchiori (2008, p.4), por sua vez, indicou que esta implementação e obediência 

ao processo se consolidam a partir de duas preocupações básicas, 

(...) a primeira das quais é a comunicação entre pessoas e a segunda, o 
mecanismo de integração das organizações. A comunicação passa, 
portanto, a ser vista como determinante para o desenvolvimento das 
relações interpessoais no sentido de contribuir para o desenvolvimento 
de negociações, produtos, orientação e avaliação de desempenho, o 
que, para a administração, exige um alto nível de capacidade de 
comunicação. 

 

Ainda colaborando neste particular, Souza e Fossá (2006b, p.5), explicam que a 

comunicação interna deve contar com três elementos: a poesia, o bom humor e o 

respeito pelos funcionários. Sem estes componentes, a comunicação interna não será 
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capaz de “(...) atingir a mente e o coração dos funcionários. Entretanto, com eles, a 

comunicação interna é capaz de motivar o quadro funcional de uma organização”. 

Ainda segundo as autoras, o indivíduo só se identifica com os objetivos da organização 

quando existe uma comunicação interna adequada, que pressupõe muito mais do que se 

estabelecer como um provedor de informações da organização, mas sim a catalização, a 

coordenação e disseminações de conteúdos. 

Para conseguir estes objetivos, as mensagens nas organizações passam por 

diversos caminhos. Matos (2009), por exemplo, os qualifica como fluxos, que podem 

serde dois tipos: 

1) Fluxos formais: trata-se das diversas fontes e meios de comunicação e de 

transmissão de informações oficialmente existentes na estrutura da empresa. No caso 

daqueles mais facilmente encontrados na área administrativa, incluem memorandos, 

relatórios, ofícios, comunicados e atas de reuniões. Já no caso daqueles mais utilizados 

pela área de comunicação social, incluem jornais impressos e eletrônicos, revistas, 

intranet e mural. 

2) Fluxos informais: dizem respeito às formas ou aos meios de transmissão de 

informações não oficiais, reconhecidos como fontes fidedignas. Incluem-se nesta 

categoria a “rádio corredor”, o “cafezinho”, a “cervejinha depois do expediente”. O 

próprio autor ressalta que estes canais informais não devem ser criticados como mera 

fonte de boatos; ao contrário, devem ser reconhecidos e valorizados como expressão dos 

valores e da cultura da empresa. 

Já para Gaudêncio (1986) os canais de comunicação interna podem ser 

qualificados em seis tipos: 

1) tempestivos (por exemplo, os E-mails via internet);  

2) rápidos (por exemplo, os boletins noticiosos);  

3) simultâneos (por exemplo, as conversas pessoais ou telefônicas);  

4) os mais lentos e complexos (por exemplo, os canais impressos e as revistas);  

5) os que permitem visibilidade, difusão e sentido de atração (por exemplo, as 

reuniões gerais, os comunicados oficiais de impacto); e 

6) os canais mais seletivos (por exemplo, os relatórios técnicos).   

Sofisticando esta visão de processos da comunicação interna, Locatelli (2008) 

lembra que esta não se restringe somente à chamada comunicação descendente, ou seja, 
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que flui na direção para os empregados. No caso, ela inclui, obrigatoriamente, a 

comunicação horizontal – aquela que ocorre entre os segmentos deste público interno – 

assim como a comunicação ascendente, dirigida do público interno para a direção. É 

neste contexto que, segundo o autor, se estabelece o feedback e se instaura uma efetiva 

troca de informações e de ideias. 

 Du Brin (2001) também contribuiu a respeito dos processos na comunicação 

interna. Para ele, as mensagens nas organizações viajam em quatro direções:  

1) Para baixo: parte do superior da empresa para os subordinados e envolve 

instrumentos tão diversos quanto relatórios administrativos, manuais de 

políticas e de procedimentos, jornais internos, cartas, circulares e manuais de 

empregados. Du Brin (2001) acrescenta que a comunicação mais adequada 

aos subordinados é aquela que presta informações e que não apresenta 

controvérsias, assumindo um caráter mais informativo do que persuasivo. 

2) Para cima: é a comunicação que parte do subordinado para o superior, 

possuindo propósito informativo. Como exemplos de comunicação 

ascendente, incluem-se memorandos escritos, relatórios ereuniões em 

grupospreviamente planejadas, além das conversas informais. Esse tipo de 

comunicação auxilia na tomada de decisão. 

3) Horizontalmente: refere-se ao envio de informações entre funcionários do 

mesmo nível organizacional.  

4) Diagonalmente: envolve a transmissão de mensagens provenientes dos níveis 

organizacionais mais altos ou mais baixos, de cima para baixo ou de baixo 

para cima, para diferentes departamentos da organização, revelando um maior 

dinamismo no que se refere às decisões de comunicação.  

Já para Matos (2009) as mensagens podem ser descendentes, ascendentes, 

horizontais, transversais e circulares: 

1) Descendentes: são as que saem do topo decisório e descem até as bases; neste 

caso, configura-se como uma comunicação vertical.Incluem jornais internos da 

organização, cartas, circulares, manuais e relatórios administrativos. 

2) Ascendentes: processam-se das bases em direção aos níveis mais elevados da 

hierarquia organizacional, apresentando propósito informativo e auxiliando na tomada 

de decisão Incluem memorandos, escritos, reuniões grupais planejadas e conversas 
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informais com o superior.  

3) Horizontais: são as comunicações realizadas entre pessoas de um mesmo nível 

hierárquico. 

4) Transversais: refere-se ao fluxo de informações  que se dá em todas as direções 

em uma organização, sem  distinção de níveis hierárquicos. É mais comum nas 

organizações mais modernas, onde há uma estrutura descentralizada e flexível, 

permitindo uma gestão mais participativa conforme as pessoas interagem mais.  

5) Circulares: são aquelas que circulam indistintamente entre todos os níveis da 

sua estrutura funcional, sendo muito presentes nas empresas  de pequeno porte e 

extremamente informais. 

Melo (2009) explica que, para facilitar a comunicação interna, algumas empresas 

desenvolvem programas e políticas, que podem ser de três tipos: 

1) Política de portas abertas: o empregado tem acesso e recebe a atenção da alta 

administração; 

2) Programas de treinamento:neles os empregados podem trazer à tona problemas 

da empresa, não tão explícitos; 

3) Programa de reclamações: neles é oferecidoum canal por meio do qual as 

reclamações de empregados sejam enviadas diretamente à alta administração, incluindo 

informações sobre condições de trabalho, conflitos, assédio. 

Nas empresas em que a comunicação não flui – pela ausência de uma política para 

tanto, ou pela imperfeição dos processos implementados - Matos (2009) indica que 

geralmente se trata de estruturas organizacionais muito burocratizadas e hierarquizadas, 

onde a informação tende a ser vista como propriedade secreta de grupos de um mesmo 

nível funcional. Segundo o autor, isto cria o que ele chama de caixas pretas da 

organização: informações que são controladas e manipuladas conforme interesse de 

determinados grupos de profissionais – fato que tangencia a questão da manifestação do 

poder pelas vias comunicacionais. 

 

2.3.2 Manifestação do poder pelas vias comunicacionais 

Ao abordar a questão da manifestação do poder pelas vias comunicacionais 

Soares (2004) revela que controlar a comunicação e dominar a informação são formas 

de exercer poder, conforme se dominam a comunicação entre os agentes e os caminhos 
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percorridos pelas mensagens. Miller, Hickson e Wilson (2009, p.286), por sua vez, 

revelam que “O poder é uma característica sempre presente na vida organizacional”, 

afirmando que o poder legítimo é alocado para posições de autoridade dentro da 

hierarquia da organização. Neste sentido,  

Esse poder racional legal (WEBER, 1947) é dado de acordo com o 
status e regulariza o acesso no processo de tomada de decisão. (...) 
Entretanto, o uso legítimo do poder não é o único modo pelo qual a 
influência é exercida. Os que exercem poder podem escolher 
comportar-se a fim de defender seus próprios interesses ou de outrem. 
Eles podem estruturar o assunto da decisão de maneira ajustada a seus 
próprios fins ou de outros. Eles conduzem a decisão a opções 
preferenciais, mesmo que essas opções não conduzam a benefícios 
organizacionais. Informações são manipuladas, guardadas ou 
ignoradas (p. 286) 

 

Ao referir-se também ao poder nas organizações, Terciotti (2008, p.25) apoia-se 

em Clegg (2007) para informar que “(...) falar em organização significa falar em poder, 

pois este é parte essencial da realidade organizacional e jamais deixará de sê-lo”. Este 

último, ao aprofundar seu pensamento, afirma que toda organização que pretende ser 

eficaz necessita implantar algumas práticas disciplinares globais, vez que a resistência a 

controles formais se encontra nos processos enquadrados em ambientes hierárquicos e 

que obedeçam a práticas disciplinares. Isto porque os elos hierárquicos raramente 

seriam  passivos (CLEGG, 2007, apud TERCIOTTI, 2008, p. 26): 

 
O poder exprime-se nas e pelas práticas disciplinares e pelas 
lutas que se opõem ou resistem a tais práticas. (...) O poder é 
uma forma de comunicação, e esta, por sua vez, também se 
constitui numa fonte e num instrumento de poder, já que “o 
poder, a organização e  a ação exprimem-se invariavelmente nas 
políticas simbólicas e em sua interpretação (CLEGG, 2007, 
apud TERCIOTTI, 2008, p. 27). 
 
 

Complementando este raciocínio, Terciotti (2008) afirma que, nas organizações, 

se a comunicação eficaz facilita as relações de poder, a ineficaz as torna  mais difíceis. 

Ao mesmo tempo, conforme se constitui em fonte de instrumento de poder, a 

comunicação passa a apresentar uma relação muito clara com a cultura organizacional, 

conforme os valores e os pressupostos desta última são transmitidos e reforçados pela 

comunicação.  
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É neste campo, onde se misturam poder, comunicação e cultura, que o primeiro 

passa a poder interferir não só nas estruturas hierárquicas formais, mas também na 

linguagem das corporações. Vale notar a indicação de Terciotti (2008) de que, neste 

ponto, os atores organizacionais podem ser submetidos tanto ao diálogo quanto ao 

silenciamento, o que provocaria a interdição da fala nas organizações e alimentaria os 

canais informais. 

Por isto mesmo, dizem Solio e Baldissera (2003, p.9): 

Comunicar-se sempre vai implicar a tentativa de cooptação, de 
rendimento.Nenhuma comunicação é inocente, ela sempre vai fazer 
exigências. Assim, se ela tende a contrariar meus princípios, valores, 
desejos, expectativas e objetivos, tenderá igualmente a ser negada. 
Mas se ela sintonizar com as minhas expectativas, tenderá a encontrar 
eco. Daí que, principalmente, se estivermos falando em comunicação 
organizacional, é importante: oprocesso de repetição, uma carga de 
dados/informações/conhecimentos clara e denotativa, o 
distanciamento de possibilidades de conotação que possam trazer 
ruídos, pontos de fuga/dupla interpretação e transparência. 

 

Nascimento (2010) corrobora esta posição, afirmando que a comunicação 

interna não deve ser utilizada para fazer com que os colaboradores aceitem as decisões 

de superiores, dos presidentes e dos diretores sem muitas contestações. Segundo a 

autora, deveria ocorrer o contrário: os departamentos de comunicação interna deveriam 

ouvir as decisões e as ideias dos presidentes, transmitindo-as de forma clara e objetiva 

para o restante dos funcionários, atuando de forma imparcial na transmissão das 

mensagens. 

Indicando os benefícios de a empresa não se prender a este modelo, Matos (2009) 

destaca que, nas organizações mais modernas, tipicamente descentralizadas, flexíveis e 

com gestão mais participativa e integrada, as pessoas interagem mais. Isto implica que o 

fluxo de comunicações se dê em todas as direções, sem a distinção de níveis 

hierárquicos. 

Já Sólio (2008, p.4), ao falar sobre a comunicação e poder nas organizações, 

mostra outra forma de entender as relações de comunicação ao remeter a Foucault 

(1986), para lembrar que pensar nos processos comunicacionais é pensar no discurso: 

(...) precisamos observar que a recepção não é apática, lendo o 
discurso como unívoco. Tampouco a cultura organizacional é 
impermeável. Uma série de mediações permeiam as relações 
organização/recepção, geram tensões, conflitos, identificações, 
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aderências. É, portanto importante contemplarmos os aspectos da 
subjetividade dos sujeitos, ao lado das “colagens” que trazem para a 
instituição onde atuam, considerando que à manipulação de elementos 
simbólicos corresponderá o jogo-resposta (SÓLIO, 2008, p. 7). 

 

Anos após, o mesmo Foucalt (2002, p.38) adicionou novos insights a esta 

interpretação, entendendo a troca e a comunicação como elementos atuantes dentro de 

“sistemas complexos de restrição”, sem os quais não poderiam funcionar: 

A forma mais superficial e mais visível desses sistemas de restrição é 
constituída pelo que se pode agrupar sob o nome de ritual; o ritual 
define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam (e 
que, no jogo de um diálogo, da interrogação, da restrição, devem 
ocupar determinada posição e formular determinado tipo de 
enunciados); define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e 
todo o conjunto de signos que devem acompanhar o discurso; fixa, 
enfim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre 
aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu valor e coerção. 
 

Anteriormente, Sólio (2008) já fizera uso de Habermas (1987) para avançar nesta 

reflexão, tendo mencionado dois tipos de organização: as administradas com base em 

generalizações estratégicas - entendidas como burocráticas tradicionais - e as informais, 

que são pautadas pela ação comunicativa. Segundo a autora, “As primeiras incentivam 

personalidades autocentradas e imaturas, sem interesse efetivo no diálogo, enquanto na 

(...) organização informal, o mundo da vida dos membros da organização, que nunca é 

extirpado de todo, penetra na própria realidade organizacional” (SÓLIO, 2008, p. 8). 

Identificados os caminhos pelos quais as informações circulam nas organizações, 

com a explicação das característicasdos caminhos formais e informais, além da direção 

na qual as informações transitam dentro da organização, no próximo item se 

colocammais detalhes sobre esse processo, a partir da análise de um modelo de 

comunicação de cinco elementos, proposto a partir de estudos comunicacionais. 

 

2.4. O PARADIGMA DE COMUNICAÇÃO DE LASSWELL (1935) 

Almeida (2010) conta que os primeiros estudos sobre o papel da comunicação no 

comportamento da sociedade tiveram início nos Estados Unidos, no final da década de 

1920. Já os estudos sobre a importância da comunicação nas organizações tiveram 

início na década de 1930, quando da realização de estudos sobre a eficácia dos meios de 

comunicação no comportamento das pessoas, como opiniões e decisões pessoais, 
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incluindo comportamento de compra e tendências eleitorais. 

Segundo a autora, os primeiros pesquisadores dos fenômenos comunicacionais 

foram três sociólogos da escola denominada funcionalista - Paul Lazarseld, Harold D. 

Lasswell e Robert K. Merton - que tiveram, como preocupação, estudar os receptores de 

comunicação nos aspectos econômico e tecnológico, mas não no cultural. Na 

perspectiva desta escola, a comunicação exerce papel de organização social, tendo a 

função de vigilância, de integração, de educação, de entretenimento e de normalização. 

Um destes autores, Lasswell (1935) apoiou suas pesquisasno Behaviorismo, 

corrente que relaciona características psicológicas através das manifestações 

comportamentais, indicando que o comportamento de um indivíduoé a manifestação de 

resposta a determinado estímulo, que, em geral, pode ser previsto. Baseado nesta 

proposição, o pesquisador mediu como a massa era atingida pelas mensagens de 

propaganda política.  

Em obra anterior, Lasswell (1927) estudou os conteúdos  simbólico e não 

simbólico da propaganda de guerra veiculada durante a Primeira Guerra Mundial. De 

acordo com Souza e Varão (2006b), nesta visão a propaganda era capaz de manipular as 

crenças, as atitudes e ações do público, suposição que estaria centrada na chamada 

tradição aristotélica de que a comunicação seria um ato político e intencional, com o 

objetivo de influenciar. Não por acaso, Souza e Varão (2006c, p.26) dizem que 

Lasswell pode ser considerado um dos pais da análise de conteúdo, 
método que, de resto, fundamenta a sua tradição e o seu sucesso 
precisamente na teoria hipodérmica. O estudo sistemático e rigoroso 
dos conteúdos da propaganda constituía um modo de revelar a sua 
eficácia, incrementando as defesas contra elas. 

 

Lasswell (1927) propôs a chamada Teoria Hipodérmica, que se baseava na 

metáforade uma agulha hipodérmica que atingiria o público-alvo,representando a forma 

como as mensagens das mídias de massa, ao serem transmitidas, provocassem fácil 

manipulação da audiência. 

Segundo Souza e Varão (2006c) a teoria era baseada nos estudos realizados sobre 

a propaganda, conduzidos durante a Primeira Guerra Mundial, através da qual os meios 

de comunicação possuíam influência direta sobre as pessoas e sobre a sociedade, nelas 

provocando mudanças comportamentais. Ou seja, na visão da teoria da agulha 

hipodérmica, os indivíduos apresentavam um comportamento mecânico, reativo, que 
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seria uma resposta a um determinado estímulo, provocando um efeito tal como os 

medicamentos injetados nas pessoas. 

O mesmo autor aponta que os estudos sobre os meios de comunicação de massa 

foram influenciados fortemente pelo positivismo e pela psicologia behaviorista. Elesse 

propunham a explicar que a comunicação feita através dosmeios de comunicação de 

massas é resultado de um ato de comunicação, onde a iniciativa é sempre do emissor e 

que os efeitos ocorrem somente no receptor. Contudo, Souza e Varão (2006c) afirma 

que o próprio ato comunicativo não tem início bem definido, e emissores e receptores se 

influenciam mutuamente. 

Ainda de acordo com este autor, a estratégia metodológica utilizada por Lasswell 

(1927) era a avaliação dos efeitos do conteúdo das mensagens veiculadas, que poderiam 

ser tanto de um programa de TV ou outro meio de comunicação, para que 

posteriormente fosse realizada uma análise da audiência. Entretanto, essa análise era 

feita de forma restrita, pois, na dinâmica do paradigma de Lasswell, os indivíduos eram 

considerados isoladamente. 

Katz (1969) explica que a análise da audiência partia do pressuposto de que a 

audiência era representada por um conjunto de classes etárias, de sexo e de casta, mas 

dava-se pouca atenção às relações que lhe estavam implícitas ou às ligações informais. 

Segundo o autor, isso ocorria porque os pesquisadores consideravam que a família e os 

amigos não influenciavam o resultado de uma campanha de propaganda, dessa forma, 

as relações informais entre os indivíduos eram irrelevantes para a sociedade moderna. 

A continuidade da pesquisa de Lasswell (1927) o fez migrar, da manipulação 

como o ponto central da Teoria Hipodérmica, para os efeitos das mídias de massa, e do 

aspecto da persuasão para o da influência. Lasswell (1935) trouxe, pela primeira vez na 

pesquisa acadêmica da área, o paradigma comunicacional, que viria a servir de base 

para muitos estudos posteriores sobre comunicação (ver Figura 1).  

 

 

 

 

 

Figura 1 – Representação do Paradigma de Comunicação de Lasswell (1935) 

Elementos que 
determinam o 
processo de 

comunicação 

Agentes 
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Fonte: Elaboração própria, adaptado de Tibério (2010) 

 

Este modelo de comunicação4engloba os estudos de Lasswell (1935) sobre 

diversos tipos de análise: do controle, do conteúdo, das mídias ou dos suportes, da 

audiência e dos efeitos, iniciados nas pesquisas sobre o uso da propaganda como 

instrumento de repasse de informações.  

Ele sugere que os papéis do emissor e do receptor são bem distintos, e que a 

comunicação é intencional e linear - ou seja, as mensagens são transmitidas de forma 

unidirecional entre dois pontos - visando a gerar um efeito observável como 

transformação, modificação do comportamento, atitudes e opiniões. Outra característica 

é que a comunicação é assimétrica: existe um emissor ativo que é responsável por 

produzir um estímulo e, na outra ponta, um emissor passivo, que recebe, que é atingido 

por um estímulo ao receber a mensagem.  

Todo esse processo é feito de forma intencional, com um objetivo pré-

determinado, tal como provocar um determinado estímulo no receptor, ou, ainda, 

provocar um comportamento que, normalmente, está relacionado ao conteúdo da 

mensagem emitida. Isto se dá porque o emissor estava sempre consciente dos estímulos 

que tinha em mente ao provocar o receptor da mensagem e, com base nisto, definia 

quais seriam as estratégias para atingir este objetivo (SOUZA; VARÃO, 2006c). Jensen 

(2008), a propósito, é da opinião de que, no paradigma proposto por Lasswell (1935), os 

comunicadores são indivíduos ou instituições reais que dizem algo intencionalmente por 

meio de um canal físico a alguém, induzindo certos comportamentos. 

Outro ponto que merece ser destacado no modelo é que tanto o emissor quanto o 

receptor possuem papéis isolados, que independem das relações sociais, culturais, ou, 

ainda, da situação na qual se realiza a comunicação.  

Curvello (2008, p.3) revela que, com seu modelo, “Lasswell identificava, de uma 

só vez, a fonte de informação, a mensagem, o meio ou canal, o destinatário e o efeito 

provocado pela ação”, já que, neste paradigma,estão indicados tanto os agentes 

envolvidos em cada fase do processo quanto os cinco elementos que, juntos, 

determinam o processo de comunicação:  
                                                 
4Souza e Varão (2006c) ressalta que se trata de um aproveitamento de outro paradigma criado por este 
mesmo pesquisador (LASSWELL, 1927) no qual haviam sido lançadas quatro indagações: 1) Quem?;2) 
Consegue o quê?; 3) Quando?; e 4) Como? 
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1) Quem? - está relacionado ao emissor, e aos fatores que provocam e que 

orientam o ato de comunicação e a emissão de uma mensagem, dando início e 

orientando o controle da comunicação. Segundo Guimarães e Squirra (2007), esta 

abordagem poderia ser representada pelos fluxos de comunicação dentro da empresa, 

em suas direções ascendente, descendente, lateral e diagonal; 

2) Diz o quê? - é analisado o ponto de vista do conteúdo da mensagem. Guimarães 

e Squirra (2007) informam que, dentro de uma organização, frequentemente há uma 

multiplicidade de mensagens e de conteúdos distintos, formais e informais. Para 

Dornelles (2008, p. 12) “(...) os ambientes organizacionais são compostos por vários 

públicos, formando muitas vezes subculturas, o que pode estabelecer demandas 

informativas diferenciadas”; 

3) Em que canal? – refere-se à análise dos meios utilizados para a transmissão da 

mensagem que, nos dias de hoje, envolvem os meios tradicionais e as novas tecnologias 

de informação, incluindo as mídias digitais - a internet, a intranet, os blogs, os podcasts 

e outros meios que possuam interatividade; 

4) A quem? - está relacionado à análise da audiência, à recepção das mensagens. 

Guimarães e Squirra (2007) destacam que a compreensão do público receptor e a 

capacidade de antecipar como a mensagem será recebida é um grande desafio para os 

profissionais de comunicação organizacional. Já Restreppo (1995) indica que a 

comunicação é sempre um processo que se dá entre pessoas que constroem mensagens 

possíveis, implicando que a comunicação sempre está aberta à construção de novos 

sentidos com base na compreensão do homem e do seu mundo;e 

5) Com que efeito? - demonstra o efeito da mensagem no público por ela atingido. 

 

2.4.1. Limitações do paradigma de comunicação de Lasswell (1935) 

Alguns teóricos têm contestado a premissa do modelo de Lasswell (1935) de que 

o ato é sempre por iniciativa de um emissor e que os efeitos ocorrem unicamente no 

receptor. Para alguns destes críticos – tais como Lazarsfeld (1941), Merton (1953) e De 

Fleur (1966) - a comunicação seria um processo dinâmico, que muda constantemente, 

sendo-lhe o feedback um item fundamental; com isto, o ato comunicativo não tem início 

bem definido, além de emissores e receptores se influenciarem mutuamente durante este 

processo. 
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Ainda na linha das críticas se situou Restreppo (1995), que questionou 

especificamente o aspecto relativo ao efeito da mensagem no público por ela atingido. 

Para ela, ao contrário do que prega Lasswell (1935), a comunicação não é um processo 

linear, que possa ser reduzido a uma relação de causa-efeito-estímulo e resposta. Isto 

porque, desde que veio ao mundo, o ser humano sempre constrói um sentido, interpreta. 

A autora ainda acrescenta que a comunicação nunca poderá ser totalmente fiel, já que 

ocorre entre seres humanos e não entre máquinas - a menos que se tente tratar o homem 

como máquina para que ele responda sempre de forma idêntica ao mesmo estímulo. 

Mais recentemente, Sousa (2006a) juntou-se a estes críticos, ao afirmar que o 

processo de comunicação é algo complexo, que admite várias formas que ultrapassam a 

aparente linearidade. Para ele, o modelo de Lasswell (1935) é considerado reducionista, 

já que não considera  variáveis, como, por exemplo, o feedback e a fragmentação que 

ele impõe: 

(...) é um modelo compartimentado, pois segmenta em diferentes 
elementos aquilo que, na realidade, é um todo, o processo de 
comunicação; que é um modelo que pressupõe que o efeito constitui 
uma mudança observável ou mesmo mensurável que se regista no 
receptor, quando isto pode não ocorrer; finalmente, que não dá conta 
do contexto do processo de comunicação, nomeadamente da história e 
circunstâncias dos seus elementos (SOUSA, 2006a, pg. 80) 

 

Esta crítica à linearidade foi considerada, por exemplo, no modelo da chamada 

Escola de Palo Alto5 (SOUSA, 2006a). Proposto no início dos anos de 1980, ele propõe 

que a comunicação é a matriz para todas as atividades humanas. Neste caso, as pessoas 

são vistas simultaneamente como emissores e como receptores,  em interação contínua, 

num contexto sociocultural, onde cada mensagem serve de suporte e contexto a uma 

nova mensagem. Esta dinâmica reflete melhor a vitalidade e o caráter complexo do 

processo de comunicação, fundamentando-se no princípio de que é impossível não 

comunicar: todos comunicamos, conscientemente ou não. 

Em que pese essa limitação, o paradigma de comunicação de Lasswell (1935)  

tem se mostrado, ao longo do tempo, consistente e útil para descrever o quadro 

comunicativo, “(...) constituindo ainda hoje um bom auxiliar para estudos de 

                                                 
5 Também chamada de Escola Invisível ou de Colégio Invisível, por se tratar de uma rede de acadêmicos. 
(engloba estudos e diversas áreas teóricas como antropologia, etnografia, psicanálise, psiquiatria e 
linguística). 



48 
 

 
 

comunicação” (SOUSA, 2006a, p. 80). E, no caso dessa dissertação, sua unilateralidade 

não impede o atingimento do objetivo principal, muito embora possa fazê-lo de modo 

limitado, tornando a pesquisa menos rica por não considerar o ato comunicativo como 

um processo dinâmico onde o feedback assume papel destacado. 

O próximo capítulo traz informações sobre a Embrapa Agrobiologia. 
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CAPÍTULO 3 - A EMBRAPA 

3.1 HISTÓRIA DA EMPRESA 

Desde sua fundação em 1973, a Embrapa vem contribuindo para o crescimento do 

agronegócio brasileiro por meio das mudanças introduzidas na tecnologia de produção, 

da criação de cultivares adaptadas aos mais diferentes ecossistemas e de novas 

tecnologias de manejo ede produção pecuárias. Assim, sua criação visou a quatro 

grandes propósitos: 1) garantir o abastecimento de alimentos nas cidades, onde,àquela 

época, estava a maioria da população carente; 2) levar o desenvolvimento ao interior do 

Brasil, gerando riquezas e empregos e proporcionando bem-estar na área rural; 3) 

preservar os recursos naturais do território brasileiro; e 4)criar excedentes para a 

exportação (EMBRAPA, 2010). 

Vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sua missão 

éviabilizar soluções de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação para a 

sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira.A Embrapa 

coordena o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), que é formado por 

instituições públicas federais, estaduais, universidades, empresas privadas e 

fundações,que, de forma cooperada, executam pesquisas nas diferentes áreas 

geográficas e campos do conhecimento científico. Nos últimos anos, a Embrapa já 

mobilizou mais de 600 instituições públicas e privadas, graças a arranjos institucionais 

para a transferência de conhecimento e tecnologias (EMBRAPA, 2008b).  

A esta rede soma-se a Rede de Inovação e Prospecção para o Agronegócio 

(RIPA), que reúne instituições públicas e privadas de P&I6, financiada pela 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) através de fundos setoriais com a missão 

de desenvolver estudos de cenários para o agronegócio e para o desenvolvimento 

sustentável brasileiro.  

De início, e para o alcance destes objetivos, em 1974 foram criados os primeiros 

chamados Centros Nacionais de Produtos, unidades de pesquisas descentralizadas 

temáticas: Trigo (em Passo Fundo, RS), Arroz e Feijão (em Goiânia, GO), Gado de 

Corte (em Campo Grande, MS) e Seringueira (em Manaus, AM), que hojeintegram a 

rede de Unidades da Embrapa (ver Quadro 1).  

                                                 
6Pesquisa e inovação. 
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Também nessa época surgiram os primeiros departamentos da empresa para 

auxiliar as ações da nova e recém-criada diretoria, que funcionavam como elemento de 

ligação com a área de pesquisa: de Diretrizes e Métodos, Técnico-Científico,  de 

Difusão de Tecnologia, de Recursos Humanos, Financeiro, de Informação e 

Documentação: 

 
Na década de 70 o Brasil atravessava um momento especial com 
crescimento acelerado da população e aumento da renda per capita da 
população. Ao mesmo tempo, a abertura da economiapara o mercado 
externo indicava que sem investimentos no setor agrícola, o país não 
conseguiria reduzir o crescimento da demanda e a oferta de alimentos. 
(EMBRAPA, 2009)  
 

Com sua missão atual se traduzindo em “Viabilizar soluções de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da 

sociedade brasileira” (Embrapa, 2008a, p.18), ao cabo de uma série de desdobramentos 

a Embrapa se consolidou (ver Figura 2). 

Para a execução de suas atividades, a empresa dispõe de corpo técnico altamente 

qualificado, do qual faziam parte, em 2012,9.660 empregados, dos quais 2.392 

pesquisadores –18 % com mestrado, 74% com doutorado e 7% com pós-doutorado.  

Além disso, para ampliar a sua atuação internacional a Embrapa realiza parcerias 

com laboratórios estrangeiros, visando a fomentar a pesquisa científica por meio do 

intercâmbio de conhecimento. Denominado de Labex, este programa contava, em 2011, 

com quatro iniciativas: 1) Labex Estados Unidos, por meio de convênio com o 

Departamento de Agricultura dos EUA ;2) Labex França,  através de convênio com  o  

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour Le 

Développment, do governo francês; 3) Labex Holanda, em parceria com a Universidade 

de Wageningen; e  4) Labex África, em Accra (Gana). Também contava com escritórios 

na Venezuela e no Panamá, abertos respectivamente em 2008 e 2010, destinados a 

fomentar parcerias científicas na América Latina.  

Todo esse indiscutível avanço científico e tecnológico alcançado pela Embrapa 

contou com a colaboração do trabalho desenvolvido por um centro de pesquisa 

localizado em Seropédica, no Rio de Janeiro: a Embrapa Agrobiologia. 
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Quadro 1–Unidades da Embrapa  e respectivas cidades e estados onde se localizam 

 

Unidade da Embrapa  Localização  
Embrapa Acre Rio Branco, AC 

Embrapa Agrobiologia Seropédica, RJ 

Embrapa Agroenergia Brasília, DF 

Embrapa Agroindústria de Alimentos Barra de Guaratiba, R 

Embrapa Agroindústria Tropical Fortaleza, CE 

Embrapa Agropecuária Oeste Dourados, MS 

Embrapa Agrosilvopastoril Sinop, MT 

Embrapa Algodão Campina Grande, PB 

Embrapa Amapá Macapá, AP 

Embrapa Amazônia Ocidental Manaus, AM 

Embrapa Amazônia Oriental Bélem, PA 

Embrapa Arroz e Feijão Santo Antônio de Goiás, GO 

Embrapa Café Brasília, DF 

Embrapa Caprinos Sobral, CE 

Embrapa Cerrados Planaltina, DF 

Embrapa Clima Temperado Pelotas, RS 

Embrapa Cocais e Planícies Inundáveis São Luís, MA 

Embrapa Estudos Estratégicos e Capacitação Brasília, DF 

Embrapa Florestas Colombo, PR 

Embrapa Gado de Corte Campo Grande, MS 

Embrapa Gado de Leite Juiz de Fora, MG 

Embrapa Hortaliças Gama, DF 

Embrapa Informação Tecnológica Brasília, DF 

Embrapa Informática Agropecuária Campinas, SP 

Embrapa Instrumentação Agropecuária São Carlos, SP 

Embrapa Mandioca e Fruticultura Cruz da Almas, BA 

Embrapa Meio Ambiente Jaguariúna, SP 

Embrapa Meio-Norte Teresina, PI 

Embrapa Milho e Sorgo Sete Lagoas, MG 

Embrapa Monitoramento por Satélite Campinas, SP 

Embrapa Pantanal Corumbá, MS 

Embrapa Pecuária Sudeste  São Carlos, SP 

Embrapa Pecuária Sul Bagé, RS 

Embrapa Pesca, Aquicultura e Sistemas Agrícolas Palmas, TO 

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia Brasília, DF 

Embrapa Rondônia Porto Velho, RO 

Embrapa Roraima Boa Vista, RR 

Embrapa Semi-Árido Petrolina, PE 
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Embrapa Soja Londrina, PR 

Embrapa Solos  Jardim Botânico, RJ 

Embrapa Suínos e Aves Concórdia, SC 

Embrapa Tabuleiros Costeiros Aracaju, Sergipe 

Embrapa Transferência de Tecnologia Brasília, DF 

Embrapa Trigo Passo Fundo, RS 

Embrapa Uva e Vinho Bento Gonçalves, RS 

Fonte:Elaboração própria 

 

Figura 2 – Organograma da Embrapa 
Fonte: EMBRAPA (2011) 
 

 

3.2 A EMBRAPA AGROBIOLOGIA 
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A Embrapa Agrobiologia é uma unidade da Embrapa destinada a “(...) gerar 

conhecimentos e viabilizar tecnologias e inovação apoiados nos processos 

agrobiológicos, em benefício de uma agricultura sustentável para a sociedade brasileira” 

(EMBRAPA, 2008c, p.23).  

Nestes 29 anos de existência, a Embrapa Agrobiologia alcançou o título de Centro 

de Excelência para Pesquisa e Treinamento em Agricultura Sustentável e Ciências 

Ambientais, conferido pela Comissão e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável 

do Sul (CONSATS), da Academia de Ciências do Terceiro Mundo (TWAS7). 

Sua história teve início com a figura da Dra. Johanna Döbereiner, pesquisadora 

que trabalhou, principalmente, com bactérias fixadoras de nitrogênio, cujos resultados 

das pesquisas deram origem ao uso de insumos biológicos na agricultura. 

Na década de 1950, a Dra. Döbereiner chegou a Seropédica para trabalhar no 

antigo Ministério da Agricultura, que funcionava em uma das unidades da recém-criada 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 

Um detalhe chamou-lhe a atenção no local: a grama dos imensos jardins estava 

sempre verde. Suas pesquisas então revelaram que no solo existiam microrganismos, 

bactérias benéficas, que,por meio de uma associação com raízes de plantas, permitiam 

uma maior absorção de nutrientes. Estudando a respeito, a cientista passou a colaborar 

com um grupo de pesquisadores do Instituto de Pesquisa e Experimentação 

Agropecuária do Centro-Sul (IPEACS), órgão pertencente ao Departamento Nacional 

de Pesquisa e Experimentação Agropecuária (DNPEA). Isso resultou no avanço dos 

estudos sobre Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN) e sobre bactérias para essa 

finalidade.  

Esses desdobramentos beneficiaram sobremaneira a cultura da soja no País, que 

foi também impulsionada quando representantes da Comissão Nacional de Pesquisa 

sobre Soja8 decidiram adotar as práticas de FBN para o melhoramento da espécie, 

contrariando o uso de fertilizantes nitrogenados, prática então comum à cultura. Por 

conta disso, na década de 1970 o plantio da soja passou a ser realizado em associação ao 

                                                 
7Third World Academy of Science (TWAS).Criada em 1983 por um grupo de cientistas com o objetivo 
de promover pesquisas científicas em países em desenvolvimento e incentivar pesquisas que ajudem na 
resolução de problemas enfrentados pelo Terceiro Mundo. 
8 Grupo criado na década de 1960 para conduzir estudos sobre a soja no Brasil, e que a Dra. Döbereiner 
foi convidada a integrar. 
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uso de um inoculante biofertilizante biológico que continha bactérias que possibilitavam 

a fixação biológica do nitrogênio na planta. Com isso o cultivo desta leguminosa 

avançou, atingindo várias regiões do País. 

À medida que novas descobertas científicas aplicadas à agricultura foram feitas 

pelo grupo liderado pela Dra. Döbereiner, em 1976 o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) decidiu apoiar as pesquisas do 

Programa de Cooperação Internacional de Treinamento e Pesquisa Básica em Fixação 

Biológica do Nitrogênio, por meio de convênio firmado entre a Embrapa e a 

UFRRJ,com financiamento da Academia Norte-Americana de Ciências.  

Em 1983, sob a chefia da mesma cientista, a diretoria da Embrapa criou a Unidade 

de Apoio ao Programa Nacional de Pesquisa em Biologia do Solo9 (UAPNPBS), que, 

em 1989, em função do reconhecimento do trabalho desenvolvido, teve seu 

statuselevado paracentro de pesquisa - no caso, Centro Nacional de Pesquisa de 

Biologia do Solo. Com o nome relacionado à Unidade da Embrapa Solos, o novo centro 

de pesquisa atuava em novas linhas de pesquisa, tais como a agricultura orgânica e a 

recuperação de áreas degradadas, intensificando a pesquisa com FBN. 

No ano de 1993, o centro de pesquisa já desenvolvia pesquisas sobre manejo 

orgânico do solo e sobre o uso de insumos biológicos, antecipando uma preocupação da 

sociedade com os problemas ambientais. Com isso, sua denominação foi alterada para 

Centro Nacional de Pesquisa de Agrobiologia (CNPAB) - ou, mais simplesmente, 

Embrapa Agrobiologia - o que implicou sua transformação emunidade da Embrapa. Por 

consequência, asatividades na área de agricultura orgânica foram ampliadas, resultando 

na implantação de espaço denominado Sistema Integrado de Produção 

Agroecológica10(SIPA), localizado em uma área da Unidade e que, em seguida, tornou-

se conhecido como Fazendinha Agroecológica km 47. 

Atualmente, a Fazendinha, que funciona por meio de convênio entre a UFRRJ e a 

Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro11 (Pesagro-Rio), é um 

dos principais atrativos da Embrapa Agrobiologia, tendo contribuído para torná-lo 

                                                 
9 Unidade com foco de pesquisa temático, sem denominação de centro de pesquisa. 
10Espaço onde são realizadas pesquisas em sistema multidiversificado, integrando lavoura e pecuária, sem 
o uso de agrotóxicos e adubos nitrogenados. 
11 Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do 
Rio de Janeiro.  
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referência em pesquisas na área de agricultura orgânica.  

Em 2002, o centro de pesquisa iniciou estudos na área de genoma, desenvolvendo 

pesquisas com a rede estadual de sequenciamento (RioGene) da bactéria 

diazotróficaendofítica Gluconacetobacter diazotrophicus. 

Finalmente, no ano de 2008, depois de 25 anos de pesquisa, a Embrapa 

Agrobiologia foi pioneira no lançamento do inoculante para a cana-de-açúcar, um 

biofertilizantecomposto por cinco estirpes de bactérias fixadoras de nitrogênio. 

Em 2007, a Embrapa Agrobiologia estendeu seu escopo de pesquisa com a 

abertura de um núcleo temático de agricultura familiar na Região Serrana do estado do 

Rio de Janeiro, com o objetivo de dar assistência a agricultores familiares localizados 

nesta região.  

Apresentada a história da Embrapa Agrobiologia, com descrição das atividades de 

pesquisa e seu papel dentro do sistema Embrapa, será realizada a apresentação de como 

funciona o processo de comunicação entre suas áreas de pesquisa ede comunicação.  

 

3.2.1 A Prática Comunicacional na Embrapa Agrobiologia  
 

No capítulo anterior foi dito que, em maior ou menor grau, as empresas, sejam 

elas públicas ou privadas, já perceberam que a habilidade de se comunicar de forma 

eficiente com seus públicos-alvo é mais do que uma qualidade: éuma questão vital para 

a existência das empresas modernas.  

Desde a criação da Embrapa, em 1973, a empresa já passou por diversas 

mudanças estruturais, sobretudo no seu modelo de comunicação. Na época da sua 

criação, preconizava-se no País a adoção do modelo de pesquisas denominado 

difusionista12, de orientação funcionalista, surgido nos Estados Unidos, na década de 

1940.  O difusionismo apresenta três versões sucessivas: Modelo de Difusão, Modelo de 

Programa de Pacotes, e Modelo de Inovação, que contemplam “(...) desde a simples 

transmissão de mensagens de comunicação com e entre os níveis de um país em 

processo de desenvolvimento agrícola” (FONSECA et al, 2008, p.4). 

A comunicação da Embrapaem seu início esteve atrelada ao modelo circular de 

pesquisa ali adotado, baseado na premissa de que a pesquisa agropecuária começava e 
                                                 
12 Tem origem nos communitystudies (estudos de comunidade), realizados nos Estados Unidos para 

investigar a crise agrícola desencadeada pela Guerra Civil Americana. 
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terminava no produtor rural. Desta forma foram orientadas, por algum tempo, a 

estrutura e as atividades de comunicação - tecnicamente denominada de difusão -

conduzidas sobretudo por pesquisadores. 

Silva (2005) revela que até a década de 1980 acomunicação na Embrapa era 

tratada como um processo de pouca prioridade, apesar do esforço de diversos 

profissionais ou setores envolvidos com a área. Somente a partir de 1982, diz a autora, 

começaram as primeiras iniciativas para a definição de diretrizes e de normatização das 

ações de comunicação.  

Na década de 1990, a empresa passou por profundas mudanças organizacionais, 

que a levaram a rever a forma de se relacionar com seus públicos. Segundo Fonseca et 

al (2008), além de gerar informações, tecnologias e serviços, a Embrapa deveria criar 

uma imagem positiva junto a seus públicos. A partir daí, o modelo de comunicação, até 

então protagonizado por pesquisadores e direcionado principalmente para a difusão de 

tecnologias a produtores rurais, começou a ser gerenciado por profissionais de 

comunicação, contemplando as diversas modalidades de comunicação, como a 

administrativa, acientífica e a mercadológica.  

Entretanto, anos mais tarde, a Embrapa identificou lacunas em alguns destes 

processos, entre eles a necessidade de melhoria das suas ações de comunicação interna, 

visando à melhoria dos fluxos com seus colaboradores. Ou seja, a empresa convergiu 

com algumas das proposições apresentadas por estudiosos dos processos de 

comunicação organizacionais, que indicam que falar com seus funcionários é tão 

importante quanto falar com os seus consumidores.  

Em sua Política de Comunicação (EMBRAPA, 2002, p. 26), a Embrapa deixa 

claro alguns dos seus princípios de comunicação, revelando que está apoiada no 

pressuposto de que, em qualquer relacionamento,  

(...) seja a comunicação de um fato ou para a transferência de uma 
tecnologia, o uso que vai dar ao objeto (informação ou produto) dessa 
interação depende mais de fatores e circunstâncias associadasao 
clienteou usuário que os estiver recebendo do que de nossas intenções 
ao repassá-los. 

 

Esta peculiaridade torna o processo altamente complexo pois ,no relacionamento 

com a empresa, clientes e usuários assumem papéis distintos. Isso porque o mesmo 

indivíduo que exige rigor em um paper científico também assume papel de cidadão que 
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aceita alguma imprecisão da imprensa, e, em outro momento, se coloca como 

umprodutor que participa de um dia de campo.  

Estas nuances no relacionamento com seus públicos mostram o quanto é 

importante perceber que  

(...) um mesmo cidadão impõe à Embrapa um compromisso diferente 
e específico para cada um desses papéis distintos que assume numa 
interação de comunicação com a Empresa. A habilidade da Embrapa 
em atender a esses compromissos distintos é que vai determinar o 
sucesso ou insucesso da sua comunicação. (EMBRAPA, 2002, p.26).  

 

O documento contendo a política de comunicação da empresa ainda afirma que 

essa atividade está fundamentada em um  

(...) processo de gerenciamento que integra todas as atividades 
orientadas para o relacionamento entre uma organização e os 
ambientes interno e externo. Sua responsabilidade fundamental é criar 
e manter fluxos de informação e influência recíproca entre a empresa, 
seus públicos de interesse e a sociedade em geral. (EMBRAPA, 2002, 
pg. 28). 

 

O documento diz também que um dos seus focos básicos é que a comunicação 

na Embrapa se viabiliza através da implementação de processos, de ações, de produtos e 

de canais que abrangem diferentes atividades de comunicação. E, ao elencar os valores 

nas quais essa comunicação se baseia, incluía transparência, atualidade, proatividade, 

agilidade, participação, ética, responsabilidade social, profissionalismo, credibilidade e 

qualidade. Vale notar que, com relação a esta última, está indicado que “(...) a ação da 

Embrapa, em sua prática de comunicação, deve caracterizar-se pela qualidade, tipificada 

pelos atributos de eficácia, eficiência e adequação às demandas dos seus públicos de 

interesse e da própria sociedade” (EMBRAPA, 2002, pg. 32). 

A Política de Comunicação da Embrapa ainda prega a unicidade do discurso, 

como uma das suas diretrizes para “(...) projetar a competência interna e para apontar 

caminhos de excelência a serem seguidos” (EMBRAPA, 2002, p.36), de forma que o 

discurso institucional se apresente íntegro, permitindo uma leitura única pelos diferentes 

públicos de interesse da empresa. 

 

3.2.2 A Prática Comunicacional entre as áreas de Pesquisa, de Comunicação e de 

Transferência de Tecnologia da Embrapa Agrobiologia 
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Dentre os muitos sistemas desenvolvidos pela Embrapa para auxiliar o fluxo de 

informações corporativas que dizem respeito a aspectos como eventos, produção 

bibliográfica e gerenciamento de documentos, em 2011 a Embrapa desenvolveu o 

IDEARE. Trata-se de sistema que permite a administração da carteira de seus projetos, 

e que veio substituir o sistema anterior denominado Infoseg, que não permitia alterações 

e melhorias. O IDEARE, ao contrário, foi concebido para acompanhar as mudanças da 

empresa, permitindo ajustes quando necessários, além de oferecer uma integração com 

outros sistemas corporativos internos. Desta forma, apresenta duas vantagens: 

flexibilidade e agilidade. 

Com o IDEARE, desde o início do envio da proposta de um projeto, tudo a seu 

respeito - elaboração, submissão, avaliação e conclusão - pode ser acompanhado 

onlinepelo pesquisador ou líder do projeto, pelos responsáveis por atividades, pelos 

colaboradores, pelos consultores, assim como pela Chefia de P&D, pelo Comitê 

Técnico Interno da Unidade (CTI)13 e ainda pelo Departamento de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Embrapa (DPD)14, significando a eliminação do envio de relatórios 

por E-mail. 

A Embrapa Agrobiologia também possui um sistema interno, chamado de Agenda 

de Eventos (ver layout no Anexo I), que foi lançado em dezembro de 2011, com o 

propósito de substituir o antigo formulário, disponível na intranet, através do qual a área 

de pesquisa formalizava a necessidade de apoio dos profissionais de comunicação.  

A Agenda de Eventos é, portanto, o instrumento que atualmente constitui o 

protocolo de comunicação entre a área de comunicação da Unidade e todas as demais, 

incluindo a de pesquisa. Trata-se de sistema informatizado, disponível na intranet da 

Unidade e compartilhado entre a área de comunicação e o setor de transferência de 

tecnologia, e que permite o agendamento de eventos por qualquer funcionário da 

Unidade, assim como bolsistas15, além da marcação de espaços para a realização de 

                                                 
13Comitê Técnico Interno é o órgão da Embrapa Agrobiologia que, entre outras funções, analisa e aprova 
projetos de pesquisa e de desenvolvimento institucional, e assessora as chefias da Unidade na elaboração 
do Plano Diretor da Unidade e na Agenda de Trabalho, além de acompanhar e de analisar o fluxo de 
produção de resultados gerados pelos projetos 
14Unidade Central técnico-administrativa, subordinada ao Diretor-Presidente da Embrapa, responsável 
pela gestão do processo de compatibilização da Agenda Institucional de P&D, pela gestão da 
programação global de P&D do Sistema Embrapa de Gestão (SEG), bem como pelos processos de 
articulação técnica e gestão da informação de P&D. 
15Estagiários e bolsistas da Embrapa são estudantes de ensinos médio e superior, que possuem atividades 
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atividades como cursos, reuniões evisitas. O sistema também permite que o setor de 

transferência de tecnologia solicite o apoio da área de comunicação para 

confecçãoedistribuiçãode materiais de divulgação, como cartazes e folders, necessários 

aos eventos do setor.  

Desde o seu lançamento -comunicado através dos informativos internos da 

Unidade, de mural, de reuniões de pesquisadores e ainda através de E-mails enviados 

pelo supervisor da área de Comunicação -o sistemaAgenda de Eventos vem sofrendo 

ajustes e melhorias por indicação dos usuários, ou identificados no dia a dia(por 

exemplo, a inclusão de novos campos, a exclusão de itens obrigatórios) de forma a 

torná-lo mais fácil para o usuário. As informações são inseridas em campos descritivos, 

sendo alguns itens obrigatórios, e, ao final, a solicitação é enviada de forma 

compartilhada para os setores de comunicação e detransferência de tecnologia. Nestes 

dois setores há pessoas, com status de administrador, que, mediante senha de acesso, 

aprovam as solicitações enviadas. A senha de acesso permite que os administradores 

possam corrigir ou, ainda, excluir as solicitações, quando houver necessidade. Quando a 

solicitação é confirmada, o solicitante recebe uma mensagem automática de 

confirmação, indicando que a sua solicitação já foi aprovada no sistema. 

No que diz respeito especificamente ao mapeamento da comunicação interna da 

Embrapa Agrobiologia, esta pesquisa o executou a partir de consulta prévia à pesquisa 

de campo propriamente dita (ver item Metodologia) e aplicada junto ao supervisor da 

área de comunicação da empresa. Vale notar que, pelo bem do rigor científico, neste 

encontro foram buscadas informações atinentes apenas aos processos formalmente 

previstos na empresa, independente de serem executados ou não, e independente de 

serem, ou não, complementados e ou substituídos por processos informais. 

Isto permitiu constatar, de forma simplificada: 1)quais os atuais agentes 

responsáveis pela geração das informações e pelo seu repasse; e 2) quais as atuais 

formas e ordenações dos fluxos das informações entre todas as áreas indicadas, 

incluindo a interação entre a área de pesquisa(cujo papel é a geração de conhecimento e 

de tecnologias) e a área de comunicação da empresa, incumbida da divulgação destas 

mesmas tecnologias para a sociedade (ver Figura 3).  

                                                                                                                                               
de apoio à pesquisa e de iniciação científica, assim como ao mestrado e ao doutorado em projetos de 
pesquisa da Unidade. 
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Figura 3 – Unidade Embrapa Agrobiologia – Agentes atuantes na geração e na divulgação 
de conhecimentos, e indicação dos fluxos de disseminação destes conhecimentos na ordem 
das etapas em que ocorrem 
Fonte: Elaboração própria 
Nota: A cor cinzaescura foi empregada para indicar os agentes relacionados ao público interno e a cor  
cinzaclara foi empregada para indicar os agentes relacionados ao público externo 

 

Segue abaixo a especificação de cada um dos 10 agentes indicados, em exemplo 

aplicado à realização de um projeto qualquer que envolva um grupo determinado de 

pesquisadores: 

1. Chefia de P&D:chefia responsável pela gestão de pesquisa e desenvolvimento da 

Unidade. 

2. Pesquisadores: profissionais responsáveis pela realização do  projeto. 

3. Público externo acadêmico:instituições, universidades, pesquisadores  de outras 

instituições. 

4. Público interno demais pesquisadores: grupo de pesquisadores da Unidade não 

envolvidos na realização do projeto. 

5. Público interno demais chefias:  chefias da Unidade que não sejam de 
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P&D(Chefia Geral,Chefia Administrativa e Chefia de Transferência de 

Tecnologia). 

6. Público interno profissionais de comunicação: profissionais lotados no Núcleo 

de Comunicação Organizacional (NCO) – nome oficial da área de comunicação 

- incumbidos de realizar ações de comunicação para os diversos públicos de 

interesse da Embrapa. 

7. Público interno colaboradores: todos aqueles que são funcionários da Unidade , 

além de estagiários, bolsistas e terceirizados que fazem parte do quadro da 

Embrapa Agrobiologia. 

8. Público externo sociedade: sociedade civil em geral. 

9. Público interno profissionais de transferência de tecnologia: profissionais 

lotados  na Chefia  de Transferência de Tecnologia, incumbidos de realizar a 

transferência de tecnologias, de produtos e de serviços para o público externo. 

10. Público externo técnicos e extensionistas, e público externo agricultores 

privilegiados:  técnicos de organizações estaduais de pesquisa como a  Pesagro-

Rio, e agricultores que participam diretamente na Unidade de atividades 

conduzidas por  técnicos e por extensionistas, em ambos os casos constituindo-

se em usuários  finais da tecnologia gerada pela Embrapa. 

11. Público externo usuários finais agricultores e público interno empresas ligadas 

ao agronegócio: agricultores familiares e  empresas privadas, que são os usuários  

finais da tecnologia gerada pela Embrapa. 

 

A descrição de cada etapa do fluxo de comunicação entre os diversos agentes 

envolvidos encontra-se detalhada no Quadro 2, onde se repetem as numerações da 

Figura 3. Conforme ressaltado anteriormente, neste quadro estão identificados apenas os 

canais formais de comunicação, entendidos como os meios oficiais de comunicação e de 

transmissão de informações existentes na estrutura da empresa: memorandos, 

sistemas,e-mails16, reuniões, relatórios. Assim, estão descartados aqueles que não 

seriam reconhecidos como fontes fidedignas; por exemplo, telefonemas e envio de 

material publicado em terceiros veículos, assim como conversas informais ocorridas em 
                                                 
16 Para Melo (2006), o correio eletrônico é um canal formal, visão partilhada por Mattos (2009), que 
dizque os canais impressos e eletrônicos também são considerados formais. Já para Araújo e Freire 
(1996), a internet pode ser qualificada como um canal formal de comunicação informal. 
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momentos de pausa do trabalho.  

 

Quadro 2 – Unidade Embrapa Agrobiologia –Descrição das atividades exercidas por cada 
agente atuante na geração e na divulgação de conhecimentos e as formas de transmissão 
das informações, com indicação das respectivas etapas apontadas na Figura 3 

Número da 
etapa e agente 

gerador da 
respectiva 

comunicação, 
conforme 
Figura 3 

Descrição das atividades e das formas de transmissão das informações 

1. Chefia de 
P&D 

1º passo: Surgem demandas de pesquisas ligadas à Embrapa Agrobiologia dentro da 
própria Embrapa (por exemplo, por iniciativa dos próprios pesquisadores) ou 
proveniente do governo federal e de seus ministérios, de parceiros1 ou de 
agricultores; 
2º passo: A Chefia de P&D, com o apoio do Núcleo de Apoio a Projetos (NAP), 
ligado à Chefia de P&D, dá início aos procedimentos necessários para a elaboração 
dos projetos necessários para suprir estas demandas;  
3º passo: Como primeiro destes procedimentos, o NAP comunica a abertura de 
editais, que podem ser dentro de linhas temáticas denominadas de macroprogramas, 
ou de projetos externos; 
4º passo:No caso de projetos novos, asinformações a respeito e sobre os respectivos 
editais são disseminadas pela Chefia de P&D aos pesquisadoresdurante reuniões de 
pesquisas, ou por e-mail; no caso de projetos em andamento, quando há necessidade 
as informações sobre sua evolução são trocadas e discutidas entre os pesquisadores e 
a Chefia de P&D, por meio de reuniões de pesquisa coordenadas pela Chefia de 
P&D; 
5º passo: Eventualmente, a Chefia de P&D utiliza o veículo informativo interno 
Pesquisa em Foco para transmitir informações sobre as atividades de pesquisa da 
Unidade. 
 
Observação: A Unidade conta com um comitê técnico interno, formado por pesquisadores e por analistas, 
que, por meio de reuniões quinzenais (ou extraordinárias) previamente estabelecidas através de um 
calendário anual, orientam tecnicamente aChefia de P&D, avaliando projetos, acompanhando a execução 
e sugerindo ajustes. 

2. Pesquisadores 
internos 
envolvidos no 
projeto 

1º passo:Tendo sido informados sobre novos projetos pelo NAP, ou ainda por 
iniciativa própria, os pesquisadores preparam-nos com vistas à sua aprovação, de 
acordo com os editais; 
2º passo: Caso o projeto seja aprovado, inicia-se sua execução por meio de atividades 
e de planos de ação; 
3º passo:Ao longo do projeto, os resultados vão sendo paulatinamente 
disponibilizados no sistema IDEAREe para a Chefia de P&D por meio de relatórios 
semestrais, anuais e finais. 
4º passo: No decorrer do projeto,as informações são repassadas pelos pesquisadores 
aos diversos públicos de interesse, cada qual por meio de formato específico (ver 
itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 abaixo, que remetem à numeração indicada na Figura 3).  

2.1 Formas de repasse de resultados de pesquisa dos pesquisadores internos envolvidos no projeto ao 
público externo acadêmico: 
 
a) Participação em eventos científicos realizados na Unidade, tais como seminários internos; 
b) Participação em eventos externos à Embrapa (congressos, simpósios, seminários nacionais e 
internacionais) 
c) Produção acadêmica, por meio de artigos em periódicos externos, de livros e também por meio de das 
publicações próprias da Embrapa (documentos técnicos, circulares, boletins, livros). 
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2.2 Formas de repasse de resultados de pesquisa por parte dos pesquisadores internos envolvidos no 
projeto ao público interno demais pesquisadores não envolvidos na realização do projeto:  
 
a) Envio de E-mails; 
b) Realização de reuniões convocadas especificamente com este propósito de disseminação; 
c) Participação em reuniões de pesquisa quinzenais2direcionadas aos pesquisadores, coordenadas pela 
Chefia de P&D; 
d) Participação em seminários internos; 
e) Apresentaçãona Reunião Anual de Pesquisa2. 
 
Observação: Pode haver uma ou mais formas de repasse de resultados de uma mesma pesquisa; a opção pela(s) forma(s) de repasse 
dentre as cinco possíveis depende da escolha do pesquisador. 

2.3 Formas de repasse de resultados de pesquisa por parte dos pesquisadores internos envolvidos no 
projeto ao público interno demais chefias e Chefia de P&D: 
 
a) Participação em reuniões de pesquisa quinzenais3; 
b) Envio de E-mails; 
c) Envio de relatórios de acompanhamento do andamento dos projetos através da inserção de 
informações no sistema IDEARE e tambémencaminhados para o comitê técnico interno4; 
d) Participação na Reunião Anual de Pesquisa. 
2.4 Formas de repasse de resultados de pesquisa por parte dos pesquisadores internos envolvidos no 
projeto ao público interno profissionais de comunicação: 
 
a) Envio de E-mails; 
b) Convites para participação em reuniões específicas e nas reuniões de pesquisa quinzenais; 
c) Inserção de informações no sistema de Agenda de Eventos. 
2.5 Formas de repasse de resultados de pesquisa por parte dos pesquisadores internos envolvidos no 
projeto ao público interno profissionais de transferência de tecnologia: 
 
a)Envio de E-mails; 
b)Participação na Reunião Anual de Pesquisa; 
c)Convites para participação em reuniões específicas de projetos; 
d) Inserção de informações no sistema de Agenda de Eventos. 
2.4.1 Formas de repasse de resultados de pesquisa por parte dos profissionais de comunicação ao 
público interno colaboradores: 
 
a) Publicação de matérias jornalísticas em veículos de comunicação típicos de Endomarketing (mural, 
intranet, informativos, redes sociais). 
2.4.2Formas de repasse de resultados de pesquisa por parte dos profissionais de comunicação ao 
público externo sociedade: 
 
a) Publicação de matérias jornalísticas em veículos de comunicação, tais como internet, rádio, TV, 
jornais, redes sociais; 
b) Convites para participação em eventos institucionais, com a distribuição de materiais informativos e 
promocionais, tais como folders e folhetos. 
2.5.1 Formas de repasse de resultados de pesquisa por partedos profissionais de transferência de 
tecnologia ao público externo técnicos e extensionistas: 
 
a) Promoção de cursos, de Dias de Campo5ede palestras (realizados na Unidade ou em outros locais); 
b) Participação em feiras agropecuárias/eventos técnicos.  
c) Utilização depublicações da Embrapa. 
2.5.1.1 Formas de repasse de resultados de pesquisa por parte do público externo técnicos e 
extensionistas ao público externo usuários finais agricultores: 
 
a) Promoção de eventos como Dias de Campo5, cursos e palestras; 
b) Contatos diretos dos técnicos e extensionistas com agricultores; 
2.5.2Formas de repasse de resultados de pesquisa por parte dos profissionais de transferência de 
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tecnologia ao público externo agricultores privilegiados: 
 
a) Promoção de cursos, de Dias de Campo5e de palestras, realizados na Unidade ou em outros locais; 
b) Participação em feiras agropecuárias e em eventos técnicos; 
c) Utilização de publicações da Embrapa6. 
2.5.3. Formas de repasse de resultados de pesquisa por parte dos profissionais de transferência de 
tecnologia ao público externo empresas ligadas ao agronegócio: 
 
a) Publicação de editais visando à transferência de tecnologia, através de contratos de royalties 
conduzidos pelos profissionais de negócios. 

Fonte: Elaboração própria 
1Parceiros são instituições de ensino, ONGs, órgãos de governo, organizações estaduais de pesquisa 
agropecuária e empresas de extensão rural, que participam de projetos 
2 Reunião Anual de Pesquisa éum evento coordenado pela Chefia de P&D no qual os pesquisadores 
apresentam resultados dos projetos, em plenária, aos seus pares e a alguns dos profissionais da Unidade 
(analistas, profissionais de comunicação, de transferência de tecnologia, supervisores de setores) 
3 Reuniões de pesquisa quinzenais são eventos nos quais a Chefia de P&D discute com os pesquisadores 
assuntos relacionados aos projetos e divulga informes gerais. 
4Comitê Técnico Interno é o órgão da Embrapa Agrobiologia que, entre outras funções, analisa e 
aprovaprojetos  de pesquisa e de desenvolvimento institucional, e assessora as Chefias da Unidade na 
elaboração o Plano Diretor da Unidade e na Agenda de Trabalho, além de acompanhar e deanalisar o 
fluxo de produção de resultados gerados pelos projetos. 
5Dias de Campo são eventos voltados para transferência de tecnologia, de conhecimento e de inovação,  
para apresentação de resultados de pesquisa eou de tecnologias geradas, adaptadas ou adotadas pela 
Embrapa, por meio de visitas aos campos experimentais da Empresa,  a vitrines de tecnologia, a plantas 
agroindustriais e a áreas demonstrativas. 
6 Publicações da Embrapa são documentos técnicos, circulares técnicas, boletins, livros, informativos, 
revistas, produzidas especialmente pela Embrapa. 

 

Através da identificação dos agentes que participam do processo de geração e 

divulgação dos conhecimentos gerados no centro de pesquisa, épossível realizar uma 

análise, a partir do paradigma de Lasswell (1935), identificando os agentes e os papéis 

assumidos neste processo. 

 

3.2.3 Análise do fluxo de informações observado na Embrapa Agrobiologia à luz 
do paradigma de Lasswell (1935) 
 

O enquadramento do fluxo de informações na Embrapa Agrobiologia no 

paradigma de Lasswell (1935) encontra-se no Quadro 3, onde estão identificados: 

1) Os agentes da comunicação, o que equivale ao “quem” do modelo no sentido da 

geração da informação. Observa-se que há quatro agentes: a) a chefia de P&D; b) os 

pesquisadores; c) os profissionais de comunicação; e d) os profissionais de transferência 

de tecnologia. 

2) As informações que cada um destes agentes repassa a outros agentes, o que equivale 

ao “diz o quê” do modelo.São de dois tipos: 
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2.1)informações sobre as demandas primárias de pesquisas, que são 

disseminadas pela Chefia de P&D aos pesquisadores,  

2.2)informações relativas aos resultados das atividades de pesquisas que são 

disseminadas pelos pesquisadores, que se dividem em dois subtipos: 

2.2.1)os resultados teóricos dos projetos;  

2.2.2) os resultados práticos dos projetos, que remetem à implementação 

das tecnologias por eles geradas. 

3) Os agentes receptores da informação repassada por outros agentes, o que equivale ao 

“a quem” do modelo. São de novetipos: 

3.1) a chefia de P&D;  

3.2)os pesquisadores internos da Embrapa Agrobiologia, envolvidos ou não no 

projeto; 

3.3) a comunidade acadêmico-científica externa à Embrapa Agrobiologia; 

3.4)o público interno demais chefias além da chefia de P&D; 

3.5)os profissionais da área de comunicação; 

3.6) os profissionais de transferência de tecnologia; 

3.7)os colaboradores internos; 

3.8)técnicos, extensionistas, agricultores e empresas ligadas ao agronegócio, que 

são os usuários diretos finais da tecnologia gerada; e 

3.9) a sociedade. 

4) os canais por meio dos quais a informação flui, o que equivale ao “em que canal” do 

modelo. Neste ponto da pesquisa, foram mapeados 10 tipos de canais formais:  

1)E-mails 
2)Reuniões  
3)Documentos impressos de circulação interna (informativos internos) 
4)Documentos impressos de circulação externa (produção acadêmica, publicações 
Embrapa)  
5)Eventos com a participação apenas de agentes internos da empresa (seminários) 
6)Veículos de comunicação externa e interna (jornais, rádio, TV, intranet, 
internet, murais) 
7)Eventos com a participação de agentes tanto internos como externos da empresa 
(Dias de Campo, palestras, cursos) 
8)Editais 
9)Contratos 
10)Licenciamentos 
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5) os efeitos trazidos pelo fluxo da informação, o que equivale ao “com que efeito” do 

modelo, que foram mapeados em seis tipos: 

1) Fomentar as atividades de pesquisa da Unidade 

2) Divulgar ou apresentar resultados das pesquisas 

3) Compartilhar informações científicas 

4) Informar o andamento de projetos de pesquisa 

5) Produzir materiais informativos e matérias jornalísticas para divulgação dos 

resultados das pesquisas para a sociedade 

6) Transferir tecnologias 

 
Quadro 3 - Fluxo de Informações na Embrapa Agrobiologia à luz do paradigma de 
Lasswell (1935) 

Quem (com o 
número com o 

qual estão 
indicados na 

Figura 3) 

Diz o quê 

A quem 
(com o número 

com o qual 
estão indicados 

na Figura 3) 

Em que canal Com que efeito 

Chefia de P&D 
(1) 

Informações 
sobre as 

demandas 
primárias de 

pesquisas 

Pesquisadores 
internos  

(2) 

E-mails, reuniões de 
pesquisa, informativo 

interno 

Fomentar as atividades de 
pesquisa da Unidade 

P
es

q
u

is
ad

o
re

s 
in

te
rn

o
s 

en
vo

lv
id

os
 n

o
 p

ro
je

to
  

(2
) 

R
es

u
lta

d
o

s 
te

ó
ric

o
s 

do
s 

p
ro

je
to

s
 

Público externo 
acadêmico 

(2.1) 

Participação em eventos 
internos (seminários) e 
externos (congressos, 
simpósios, seminários 

nacionais e 
internacionais); 

produção acadêmica 
(artigos em periódicos 

externos, livros, 
documentos técnicos) 

Divulgar resultados de 
pesquisas 

Público interno 
demais 

pesquisadores  
(2.2) 

E-mails, reuniões 
específicas de projetos, 
reuniões quinzenais de 
pesquisa, seminários 

internos, Reunião Anual 
de Pesquisa 

Apresentar resultados das 
pesquisas e compartilhar 
informações científicas 

Público interno 
Chefia de P&D 

e demais 
chefias 
(2.3) 

E-mails, reuniões 
quinzenais, relatórios de 

acompanhamento, 
Reunião Anual de 

Pesquisa 

Informar o andamento de 
projetos de pesquisa 

R
es

u
lta

d
o

s 
p
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o
s 

do
s 

p
ro

je
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s:
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p
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o
 

d
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n
o
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g

ia
s 

g
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as 

Público interno 
profissionais de 
comunicação 

(2.4) 

E-mails, envio de 
artigos e ou de 

reportagens, convites 
para participação em 

reuniões específicas de 
projetos e nas reuniões 
de pesquisa quinzenais. 

Produzir materiais 
informativos e matérias 

jornalísticas para divulgação 
dos resultados das pesquisas 

para a sociedade 

Público interno 
profissionais de 
transferência de 

E-mails, Reunião Anual 
de Pesquisa, convites 
para participação em 

Transferir as tecnologias 
geradas 
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tecnologia 
(2.5) 

reuniões específicas de 
projetos . 

Profissionais de 
Comunicação 

(2.4) 

R
es

u
lta

d
o

s 
p

rá
tic

o
s 

do
s 

p
ro

je
to

s:
 im

p
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ta
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o
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as
 

te
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o
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g
ia

s 
g

er
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as 

 
Público  
interno 

colaboradores 
(2.4.1) 

 
 

Matérias jornalísticas 
em veículos de 

comunicação típicos de 
Endomarketing (mural, 

intranet, 
informativos, redes 

sociais) 

Informar aos colaboradores 
internos os resultados das 

pesquisas 

Público externo 
sociedade 

(2.4.2) 

Matérias jornalísticas 
em veículos de 

comunicação, convites 
para participação em 

eventos institucionais. 

Informar à sociedade os 
resultados das pesquisas 

Profissionais de 
transferência de 

tecnologia 
(2.5) 

 

R
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u
lta
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s 
p
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s 
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m
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s 
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Público externo  
técnicos e 

extensionistas 
(2.5.1) 

Dias de Campo, 
palestras, cursos, 

participação em feiras 
agropecuárias/eventos 

técnicos, publicações da 
Embrapa  

T
ra

n
sf

er
ir 

as
 t

ec
n

o
lo

g
ia

s 
g

er
ad

as
 

Público externo 
agricultores 
privilegiados 

(2.5.2) 

Dias de Campo, 
palestras, cursos, feiras 
agropecuárias, eventos 

técnicos, publicações da 
Embrapa 

Público externo 
empresas 
ligadas ao 

agronegócio 
(2.5.3) 

Editais 

Público externo 
técnicos e 

extensionistas 
(2.5.1) 

Resultados 
práticos dos 

projetos: 
implementação 
das tecnologias 

geradas 

Publico externo 
usuários finais 
agricultores 

(2.5.1.1) 

Dias de Campo, cursos, 
palestras, contatos 

diretos dos técnicos e 
extensionistas com 

agricultores 

Transferir as tecnologias 
geradas 

Fonte: Elaboração própria 
 

O Quadro 4 traz uma visão resumida dos agentes emissores da comunicação com 

o(s) respectivo(s) agente(s) recebedor(es) e com os respectivos veículos formais de 

comunicação utilizados. 

Quadro 4 – Embrapa Agrobiologia - Agentes emissores e recebedores da comunicação 
gerada, e veículos formais de comunicação utilizados 

Agente 
emissor da 

comunicação 

Agente recebedor 
da comunicação 

Veículos formais de comunicação utilizados 

Chefia de 
P&D 

Pesquisadores E-mails, reuniões de pesquisa, informativo interno 

Profissionais 
de 

Comunicação 

Sociedade Matérias jornalísticas em veículos de comunicação típicos de 
Endomarketing, matérias jornalísticas em veículos de 

comunicação, convites para participação em eventos institucionais Colaboradores 

Profissionais 
de 

Transferência 
de 

Tecnologia 

Técnicos e 
extensionistas 

Dias de Campo, palestras, cursos, participação em feiras 
agropecuárias e em eventos técnicos, publicações da Embrapa 

a) Usuários finais 
agricultores 

 

a) Dias de Campo, cursos, palestras, contatos diretos dos técnicos 
e extensionistas com agricultores 
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 b) Agricultores 
privilegiados 

 
c) Empresas ligadas 

ao agronegócio 

b) Dias de Campo, palestras, cursos, feiras agropecuárias, eventos 
técnicos, publicações Embrapa 

 
c) Editais 

P
es

q
u

is
ad

o
re

s 

a) Público externo 
acadêmico 

 
b) Público interno 

demais 
pesquisadores 

 
c) Chefia de P&D e 

demais chefias 

a) Participação em eventos científicos internos e externos à 
Embrapa, produção acadêmica 

 
b) E-mails, reuniões específicas, reuniões quinzenais de pesquisa, 

seminários internos, Reunião Anual de Pesquisa 
 

c) Reuniões de pesquisa, e-mails, relatórios, Reunião Anual de 
Pesquisa 

 
Público interno 
profissionais de 
comunicação 

 
Público interno 
profissionais de 
transferência de 

tecnologia 

E-mails, convites para participação em reuniões específicas e nas 
reuniões de pesquisa quinzenais, Reunião Anual de Pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 
 

Tendo-se em vista as características comunicacionais da Embrapa Agrobiologia, 

no próximo capítulo se passa à metodologia desta pesquisa.
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA 

4.1. TIPO DE PESQUISA 

A abordagem foi quantitativa, com uma vertente qualitativa. No primeiro 

caso,tratou-se de dados numéricos, com dois enfoques. Por um lado, foram levantadas 

as características pessoais dos pesquisados (por exemplo, idade e tempo de trabalho na 

Embrapa),e em seguida foram levantadas as informações dos sujeitos da amostra a 

respeito do assunto central da pesquisa, obtidas a partir de suas respostas ao instrumento 

de pesquisa. No que diz respeito à vertente qualitativa, refere-se ao fato de o 

instrumento de coleta de dados ter incluído perguntas abertas, o que exigiu tratamento e 

interpretação do conteúdo literal das respostas. 

Quanto aos fins, de acordo com Vergara (2009) a pesquisa caracteriza-se como 

exploratória e descritiva. Isto porque se trata de estudo que investiga – de forma inédita 

- as atividades de comunicação da Embrapa Agrobiologia, fazendo-o por meio da 

descrição dos fenômenos observados ao longo do trabalho. Ao mesmo tempo, não 

possui o compromisso de explicar os fenômenos descritos, embora possa servir de base 

para tal explicação. 

Quanto aos meios, também de acordo com Vergara (2009) a pesquisa secundária 

foi bibliográfica e documental, porque foi realizado levantamento de informações em 

publicações tanto internas à organização estudada como em material disponível ao 

público. Já a pesquisa primária revelou-se de campo porque envolveu trabalho de 

levantamento de informações primárias junto à amostra selecionada, que respondeu ao 

instrumento de pesquisa. Este último esforço se configurou como levantamento de corte 

transversal do tipo survey (MARTINS; TEOPHILO, 2009), por proporcionar “(...) uma 

descrição quantitativa ou numérica de tendências, de atitudes ou de opiniões de uma 

população, estudando uma amostra desta população” (CRESWELL, 2010, p. 36). 

Finalmente, quanto aos meios também se configurou como estudo de caso, cuja 

unidade de análise foi a Embrapa Agrobiologia, com as unidades de observação tendo 

sido os pesquisadores científicos nela alocados (GONÇALVES; MEIRELLES, 2004).  

De acordo com Creswell (1998), o estudo de caso é a exploração de um sistema 

fechado, de um caso específico ou ainda de múltiplos casos, que possuam fronteiras de 

tempo e espaço - ou seja, que sejam delimitados e que envolvam múltiplas fontes de 

informação. Seguindo-se a recomendação de Yin (2005, p. 33) de que “A investigação 
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de estudo de caso baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando 

convergir em um formato de triângulo”, os dados obtidos na pesquisa primária foram 

contrapostos as informações documentais da Embrapa atinentes à sua política 

comunicacional interna, contidas no Capítulo 3 dessa dissertação.  

 

4.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Neste estudo, população e amostra se confundem, por tratar-se de levantamento 

interessado em obter as opiniões de todo o corpo de pesquisadores científicos à época 

alocados na Embrapa Agrobiologia.  

Para o levantamento das informações por meio da aplicação de questionário foram 

acessadosos44 cientistas-pesquisadores envolvidos no processo de geração de 

tecnologiasna Embrapa Agrobiologia quando da realização da pesquisa de campo. 

Trata-se dos profissionais responsáveis pelas descobertas científicas nos diversos grupos 

temáticos de pesquisa deste centro de pesquisa: agroecologia e produção orgânica, 

aproveitamento de resíduos orgânicos, diversificação de sistemas de produção, insumos 

biológicos, sistemas de produção de grãos, culturas energéticas, pastagens, recuperação 

de áreas degradadas e indicadores de sustentabilidade. 

 

4.3. LEVANTAMENTO DOS DADOS 

Na fase do levantamento bibliográfico-documental, os dados secundários foram 

coletados em diversas fontes: artigos de revistas e de jornais, livros, dissertações, sites 

na internet, e documentos internos da Embrapa – neste último caso englobando 

manuais, publicações internas, relatórios e intranet no que interessava ao tema em 

estudo.   

O levantamento dos dados primários no campo foi realizado por meio de 

questionário autoadministrado, enviado aos componentes da amostra por E-mail, onde a 

finalidade da pesquisa lhes era explicada. Considerou-se que este meio era mais rápido 

e fácil para a resposta dos pesquisadores, já que o grupo está dividido em mais de um 

prédio do campus do centro de pesquisa, o que geograficamente dificultaria o contato 

individual.   Entretanto, quando havia oportunidade, o contato pessoal foi feito, através 

de um corpo a corpo para explicar o objetivo da pesquisa de campo e visando a 

sensibilizá-los para a importância da resposta. Vale ressaltar que dois pesquisadores, por 
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recém-integrados à equipe de pesquisa, tiveram que ser acessados por meio de versão 

impressa do questionário, devido a dificuldades no conhecimento de informática. 

O instrumento se dividiu da seguinte forma (ver Apêndice I):  

1) Seis questões fechadas voltadas para a avaliação do perfil do pesquisado: 

1.1) seu perfil profissional, compreendendo gênero, faixa etária, tempo de 

atuação na empresa e nível de instrução;  

1.2) sua posição hierárquica na empresa17, dividida em pesquisador nível A 

(com escolaridade em nível de Doutorado) e pesquisador nível B (com 

escolaridade em nível de Mestrado); e 

1.3) sua posição de liderança em projetos de pesquisa18. 

2) Seis questões fechadas e sete questões abertas referentes à sua percepção 

quanto a aspectos da comunicação interna. A opção por questões abertas se 

deveu ao interesse em melhor compreender o posicionamento dos cientistas 

sobre as questões especificamente voltadas aos aspectos comunicacionais da 

empresa. Tendo em vista a impossibilidade de se administrarem entrevistas com 

tamanha seleção de sujeitos, partiu-se do princípio de que o convite a uma 

exposição escrita de opiniões a respeito do assunto serviria para enriquecer os 

resultados sobre a percepção dos pesquisados em relação ao tema central desta 

dissertação. 

Os propósitos das sete questões abertas foram os seguintes: 

• Questão 1: avaliar o nível de conhecimento do pesquisador sobre o protocolo de 

envio de informações da área de pesquisa à área de comunicação (que se 

configura na Agenda de Eventos, embora este nome não tenha sido 

mencionado); 

• Questão 2: saber se o pesquisador busca o apoio da área de comunicação para 

ações e atividades relativos aos projetos de pesquisa; 

• Questão 3: saber se o pesquisador conhece os tipos de público aos quais a área 

de comunicação repassa as informações dos projetos de pesquisa; 
                                                 
17 Identificar a posição hierárquica do profissional de pesquisa é importante porque no grupo de 
pesquisadores há tanto profissionais jovens, recémcontratados e com pouco tempo de atuação na 
Embrapa, como outros mais experientes, com muitos anos de atuação na área de pesquisa. 
18 Identificar se o profissional é líder de projeto de pesquisa é importante para se ter uma melhor 
avaliação do nível de responsabilidade dos pesquisadores, já que há pesquisadores que participam apenas 
de atividades isoladas em determinados projetos, enquanto outros coordenam todo o projeto de pesquisa. 
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• Questão 4: saber se o pesquisador conhece as formas que a área de comunicação 

utiliza para repassar as informações dos projetos de pesquisa aos diversos tipos 

de público; 

• Questão 5: saber a frequência com que o pesquisador toma conhecimento das 

ações adotadas pela área de comunicação; 

• Questão 6: saber se o pesquisador buscara apoio da área de comunicação nos 

quatro anos anteriores à pesquisa; e 

• Questão 7: solicitar sugestões para aprimorar o fluxo de informações entre a área 

de pesquisa e a área de comunicação 

Foi realizado pré-teste do questionário junto a três dos 44 sujeitos selecionadosna 

área de pesquisa e suas respostas foram consideradas qualificadas para fazerem parte do 

resultado da pesquisa como um todo. 

 

4.4. ANÁLISE DOS DADOS 

As informações sobre o perfil dos pesquisados foram tabuladas e tratadas pela 

estatística descritiva, com o propósito de apresentar a qualificação do grupo de 

cientistas-pesquisadores no que tange à distribuição por gênero, por faixa etária, por 

tempo de contratação na empresa, por nível educacional, por enquadramento funcional e 

por posição de liderança em projetos de pesquisa. 

A avaliação dos aspectos da comunicação interna por parte dos respondentes foi 

realizada de duas formas, conforme se referiam às perguntas fechadas ou abertas. No 

primeiro caso, as respostas foram mapeadas e em seguida tratadas por meio da 

estatística descritiva.  

Já no caso das perguntas abertas, as respostas foram tratadas à base da análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977).  Foi utilizada grade aberta (VERGARA, 2010), o que 

significa que as categorias de análise emergiram ao longo da análise dos resultados da 

pesquisa primária. No caso, o material obtido a partir da aplicação dos questionários foi 

lido, dando origem à definição das unidades de análise e, em seguida, às categorias. Ao 

final, estas últimas foram analisadas em termos interpretativos, tendo sido ilustradas 

com a apresentação de extratos das respostas dos pesquisados.  
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4.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Uma das limitações do trabalho de pesquisa é o fato de a pesquisadora ser 

funcionária da empresa escolhida como objeto de estudo há cerca de 12 anos, o que 

pode ter implicado viés em seu processo conclusivo da pesquisa.  

Da mesma forma, alguns dos cientistas-pesquisadores podem ter-se sentido 

intimidados ou constrangidos pela proximidade do trabalho com a pesquisadora. Assim, 

eles podem ter calibrado suas respostas conforme se sentiram mais ou menos 

confortáveis quanto às perguntas, eventualmente evitando posicionamentos que se 

afastassem daquilo que julgassem o corporativamente correto. 

Outra limitaçãodiz respeito ao fato de a pesquisa envolver cientistas. Por 

características inerentes à sua profissão, estesapresentam comportamentonão raro 

pontuado por reclusão nos ambientes de laboratório e – compreensiva e frequentemente 

– por concentração acentuada nas suas descobertas. Isto pode implicar alguma 

resistência àsindagações provenientes de terceiros que não tenham a ver com o core do 

seu trabalho, sobretudo quando feitaspor meio de questionário que pode ter sido visto 

como algo inconveniente, que atrapalhou suas funções rotineiras, uma perda de tempo, 

algo não prioritário no dia a dia já preenchido com diversas atividades de pesquisa.  

Outro ponto a ser destacado é quea informação trazida por respostas a perguntas 

abertas em princípio não seria tão rica quanto aquela oriunda de entrevistas. Ou seja, o 

material qualitativo oriundo dos cientistas-pesquisadores seria menos consistente do que 

aquele que poderia ter sido obtido por meio de conversas pessoais.  

O fato de se tratar de estudo de caso implica, também, que seus resultados não 

podem ser generalizados estatisticamente - muito embora, como coloca Gil (2011), ele 

seja perfeitamente capaz de expandir ou generalizar proposições teóricas.  

Da mesma forma, o uso de perguntas abertas em questionário autoadministrado, 

se possibilita investigações mais profundas e precisas, por outro lado também “(...) 

apresenta alguns inconvenientes: dificulta a resposta ao próprio informante, que deverá 

redigi-la, o processo de tabulação, o tratamento estatístico e a interpretação. A análise é 

difícil, complexa, cansativa e demorada.” (MARCONI; LAKATOS, 1993). 

Vale notar, também, que, por uma questão de limitação do tempo disponível para 

a pesquisa, só foi possível realizar-se a triangulação das informações obtidas junto aos 

cientistas com aquelas oriundas da pesquisa documental. Assim, não puderam ser 
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incluídas as informações provenientes dos profissionais também à época lotados na área 

de comunicação  (dois jornalistas e um programador visual), responsáveis por 

intermediar as informações oriundas da área de pesquisa científica para os 

stakeholdersexternos à Embrapa. Caso esta segunda iniciativa tivesse sido possível, sem 

dúvida os resultados da pesquisa teriam sido sobremaneira enriquecidos, conforme 

recomenda Farias (2006, p. 1): “(...) a chave para uma boa pesquisa qualitativa é a 

triangulação”. 

A própria análise de conteúdo, por sua vez, apresenta limitações, assim como 

qualquer outra técnica qualitativa. Thompson (1995) ressalta a dificuldade de garantir-

se a neutralidade do pesquisador que realiza a análise do material levantado em campo – 

o que, nesta pesquisa em especial, pode ser relevante, dada a mencionada posição 

profissional de sua autora na Embrapa Agrobiologia. 

Dito isso, no próximo capítulo são apresentados e discutidos os resultados da 

pesquisa de campo primária. 
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CAPÍTULO 5 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO 

LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

5.1. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1.1 Perfis pessoais  

À exceção de um pesquisador que está afastado por licença médica há algum 

tempo, todos os demais 43 pesquisadores foram contactados e receberam o questionário, 

que, de maneira geral, foi bem acolhido.  

Muitos o responderam rapidamente, apesar de a pesquisa ter coincidido com 

período de mudança de chefia da Unidade. Este fenômeno implicou que boa parte do 

centro de pesquisa, incluindo o grupo de pesquisadores, estava participando de 

discussões internas entre grupos de empregados, o que pode ter provocado dispersão ou 

desinteresse de alguns dos respondentes que estavam envolvidos com questões por eles 

consideradas mais prioritárias para o futuro da Unidade.  

Uma pequena parcela teve que ser lembrada via E-mail, alguns dias depois de 

enviada a primeira mensagem com o questionário para resposta, na tentativa de 

sensibilizá-los para uma resposta mais rápida. Mesmo assim, 10 pesquisadores 

desconsideram o lembrete e não responderam à pesquisa por motivos diversos e, para 

não caracterizar uma pressão ou insistência, não houve mais nenhuma interferência. 

Isto implicou a obtenção final de 33 questionários tratáveis, e certo atraso no 

encerramento da pesquisa e na tabulação dos dados. 

Também vale notar que vários dos respondentes expressaram surpresa com a 

iniciativa e escolha do tema, enquanto outros comentaram considerar positivo o estudo, 

e outros ainda desejaram sucesso à colega-pesquisadora 

Passando-se às características pessoais dos pesquisadores, foi constatado que 

58% do grupo é do sexo masculino e 42% do sexo feminino (ver Gráfico 1), 33% 

possuem entre 31 a 40 anos de idade, 40% possuem entre 41 e 50 anos, 18% possuem 

entre 51 e 60 anos e 9% está acima dos 60 anos (ver Gráfico 2). 
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Gráfico 1- Distribuição percentual dos pesquisadores por gênero 
 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

Gráfico 2- Distribuição percentual por faixa etária 
 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

Com relação ao tempo de contratação na empresa, 21% é empregado há até 5 

anos, 30% é contratado entre 6 a 10 anos, e 24% está na empresa entre 11 e 20 anos (ver 

Gráfico 3). A respeito da escolaridade, 30% dos pesquisadores possuem pós-doutorado, 

64% possuem doutorado e 6% possuem mestrado (ver Gráfico 4). 
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Gráfico 3 - Distribuição percentual por tempo de contratação dos pesquisadores 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Gráfico 4 - Distribuição percentual por nível educacional 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Sobre o enquadramento funcional, 91% do grupo é constituído de pesquisadores-

doutores, ou seja, enquadrados como nível A (ver Gráfico 5). Já com relação à questão 

sobre a liderança de projetos, 82% dos pesquisadores se encontram nesta condição (ver 

Gráfico 6).  
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Gráfico 5 - Distribuição percentual por enquadramento funcional dos pesquisadores 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 6 - Distribuição percentual por situação dos pesquisadores enquanto líder de 
projetos de pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

5.1.2 Resultados das respostas do questionário afetas ao processo comunicacional 

Pergunta 1 - Você conhece o protocolo para o envio de informações entre a área de 

pesquisa e a área de comunicação da Embrapa Agrobiologia? 

Esta pergunta se referia, conforme o item 3.2.1 desta dissertação, ao sistema 

Pesquisador A Pesquisador B

91 %

9 %

Sim Não

82%

18%
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denominado Agenda de Eventos, e as 33 respostas se dividiram da seguinte forma: 

• Onze (ou seja, 34% da amostra) o conhecem perfeitamente 

• Treze (39% da amostra) o conhecem, mas não perfeitamente 

• Nove (27% da amostra) não o conhecem 

Ou seja, 73% dos pesquisadores que responderam à pesquisa conhecem o 

protocolo, mas para tão somente um terço deles este conhecimento é perfeito.  

 

Pergunta 1.1 - Caso você tenha respondido que o conhece perfeitamente, de que forma 

você tomou conhecimento dele? 

Todos os 11 respondentes deram alguma resposta: 

a) E-mails e “divulgação interna” promovidos pela equipe do NCO 

b) Artigos de divulgação publicados no Informativo Agrobiologia Acontece 

c) E-mail do chefe do setor 

d) “Pelo uso” 

e) A partir de link na intranet da unidade  

f) Comunicação em reuniões 

g) Jornal e murais 

h) Buscando informações diretamente no setor de comunicação 

i) Experiência própria ao organizar eventos 

Muito embora várias das formas através das quais os pesquisadores disseram ter 

tomado conhecimento do protocolo remetam aos canais formais de 

comunicaçãointernos da Unidade - E-mails, informativos, reuniões, link na intranet da 

Unidade – vê-se que o conhecimento a respeito da Agenda de Eventos se construiu, 

junto aos pesquisadores científicos, de nove formas diferentes; como 13 pesquisadores 

disseram conhecer perfeitamente o protocolo, isso significa relação da ordem de 0,7 

forma por pesquisado – quando o ideal seria quociente da ordem de 0,077 (resultado da 

divisão 1/13, caso houvesse uma única forma de construção deste conhecimento para 
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todos os pesquisados). 

 

Pergunta 1.2 - Caso você tenha respondido que não o conhece perfeitamente, quais são 

suas dúvidas a respeito? 

As respostas dos 13 que aqui se encaixaramforam de três tipos: inexistente 

(uma), incorreta (uma) e correta (11, o equivalente a 85% dessa subamostra). No caso 

da única resposta incorreta, ao invés de comentar suas dúvidas o pesquisador informou 

a forma como tomara conhecimento do protocolo (ou seja, ele respondeu à pergunta 

1.1).  

Dentre as 11 respostas corretas, foram observados quatro tipos de respondentes:  

 

a) aqueles que efetiva e somente relatavam dúvidas sobre o protocolo, que 

foram de quatro tipos:  

a.1) desconhecer-lhe a existência formal; 

a.2) desconhecer se a Agenda de Eventos é o protocolo mencionado;  

a.3) saber lidar com os campos para preenchimento existentes no 

formulário do instrumento, tendo em vista que fazê-lo é atividade não muito 

frequente ou apenas periférica ao dia a dia do pesquisador; 

a.4) revelar-se inseguro sobre eventuais modificações que o protocolo 

possa ter sofrido nos seis últimos meses 

 

b) aqueles que revelaram ter uma noção a respeito do instrumento, mas sem 

ter certeza sobre ele, a ponto de preferir atalhos na comunicação com o NCO, 

enviando, a este último, as informações “as mais completas possíveis”. 

 

c) aqueles que relatavam dúvidas a respeito de outro processo ou de outro 

assunto qualquer, tais como: 

c.1) desconhecimento “do processo como um todo”, referindo-se às 

“atividades que necessitassem de apoio do NCO” 

c.2) “qual o tempo para receber o material de apoio, qual o custo, se isto 

é arcado pelo projeto” 
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d) aqueles que criticavam o modus operandi do protocolo com ou sem a adição 

de dúvidas a respeito. No caso, em uma defesa do contato NCO-pesquisadores de 

maneira mais informal, foi criticada a exigência tanto de instrumento  “meio burocrático 

para uma empresa pequena” dado o “pequeno espaço físico que separa o NCO da área 

de pesquisa”, quanto de preenchimento correto, além de o contato pessoal ser 

considerado mais “efetivo”.  

 

Pergunta 2 - Quando um projeto no qual você participa requer ações (tais como cursos, 

reuniões) e atividades (tais como confecção de lâminas ou banners), ou seus resultados 

estão prontos para divulgação, você busca o apoio da área de comunicação? 

Dos 33 respondentes, 27 (o equivalente a 79% da amostra) responderam 

positivamente e seis (21% da amostra) responderam negativamente.  

Dentre estes últimos, quatro (67% dessa subamostra) não explicaram por que 

prescindem da área de comunicação, e dois (33% dessa subamostra) o fizeram: devido a 

admissão recente (implicando que ainda não surgiu a necessidade) e a questões práticas 

(o respondente disse entender ser mais prático imprimir banners “por conta própria, por 

ser rápido, na cidade de Seropédica mesmo, evito necessitar de material 

complementar”). 

Quanto aos 27 pesquisadores que responderam que buscam o apoio da área de 

comunicação, 11 (41% dessa subamostra) informaram conhecer e seguir o protocolo, 10 

(37% dessa subamostra) disseram que não o seguem por não conhecê-lo, e seis (22% 

dessa subamostra) confessaram não seguirem o protocolo embora o conheçam. 

Dentre os 11 que afirmaram seguir o protocolo, doisnão descreveram as etapas 

que seguem deste protocolo. Os demais nove se dividiram em dois grupos: sete (ou seja, 

78% dos nove) usam exclusivamente a Agenda de Eventos, e os dois restantes utilizam 

a Agenda de Eventos em conjunção com contato pessoal com a área de comunicação. 

Dentre os 10 que informaram não seguirem o protocolo por desconhecimento, 

deve-se excluir da análise um deles, cuja resposta indicava que ele não havia 
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compreendido a pergunta. Dentre os nove restantes, as formas alternativas apontadas 

para contato com a área de comunicação, com os respectivos números de menções, 

foram e-mail (quatro menções), contato pessoal (quatro menções), telefone (duas 

menções) e intermediação da área de transferência de tecnologia. 

Finalmente, dentre os seis que confessaram não seguirem o protocolo embora 

o conheçam, os motivos alegados foram de seis ordens:  

a) desorganização pessoal 

b) julgamento pessoal de que o instrumento é “extenso”, “burocrático”, 

possuindo campos de preenchimento que “não têm muita relação com o tipo de evento” 

c) distância física (referindo-se ao espaço físico existente entre a área de 

comunicação e a área de pesquisa) 

d) falta de tempo  

e) maior praticidade e percepção de maior eficácia em procurar pessoalmente o 

apoio do NCO do que em utilizar o instrumento 

f) desconhecimento suficiente do instrumento 

 

Pergunta 3 - Você sabe para quais tipos de público a área de comunicação da Embrapa 

repassa informações sobre os resultados e as ações do seu projeto? Caso saiba, 

indique-os. 

Sete respondentes (21% da amostra) responderam negativamente e dois não 

responderam. Estes últimos ainda indicaram “parcialmente” em seguida, trazendo à tona 

um conhecimento superficial ou incipiente do processo, e um deles fez questão de 

utilizar o campo destinado a indicar quais seriam estes tipos de público para criticar o 

resultado de um repasse frustrado das informações de seu projeto:  

No caso dos dias de campo do meu projeto realizados no ano passado, 
nada foi divulgado pelo NCO, apesar de eu ter comunicado tudo junto 
à área de transferência de tecnologia. Eles disseram que eu teria que 
registrar lá e não mais no NCO. O resultado é que nada saiu 
divulgado. (P27) 

Dentre os 24 restantes (73% da amostra), os tipos de público informados foram 
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os públicos externo (agricultores, profissionais de assistência técnica e de extensão 

rural, produtores rurais, pesquisadores, estudantes, cooperativas, outras unidades da 

Embrapa, mídias especializadas, empresários, parceiros em projetos, políticos) e interno 

(funcionários, bolsistas e terceirizados da Embrapa). 

 

Perguntas4 - (Você conhece as formas como a área de comunicação da Embrapa 

Agrobiologia repassa as informações sobre as ações e os resultados dos projetos para 

os diversos tipos de público?) e 4.1 (Liste as formas de comunicação de que se lembra 

usadas pela área de comunicação para o repasse destas informações, separadas para 

os diversos tipos de público) 

A pergunta4 recebeu resposta negativa da parte de 12 respondentes (36% da 

amostra) e positiva de 19 (58% da amostra), enquanto um pesquisador não respondeu e 

o outro respondeu reticentemente (“Alguns, na realidade não sei se conheço todos...” 

(P12)). 

Dentre aqueles que disseram não conhecer estas formas, metade aventurou-se a 

listá-las, o que leva a crer que sua resposta tenha sido negativa no sentido de eles 

sentirem-se inseguros quanto a realmente dominarem este conhecimento. Também 

houve o caso especial de um pesquisador deste grupo que aproveitou a ocasião para 

realçar formas de comunicação que são normalmente lideradas pelos próprios 

pesquisadores científicos (os quais podem solicitar, para tanto, o apoio da área de 

comunicação) e para deixar claro que desconhece os stakeholders externos à exceção de 

um deles: 

... na minha cabeça os dias de campo/cursos/outros não são realizados 
pelo setor de comunicação, mas pelo pesquisador. Não reconheço um 
público externo com o qual o setor trabalhe, exceto o projeto 
Agroecologia para Gente que Cresce, que está voltado para crianças e 
não se relaciona com o meu projeto. (P1) 

 

Quanto às respostas à pergunta 4.1, sua compilaçãoconsta no Quadro 5. Após a 

necessária avaliação da sobreposição de termos diferentes, mas que se referiam aos 

mesmos sujeitos (por exemplo, extensionistas e técnicos de extensão rural, e 

universitários e estudantes de graduação/pós-graduação) ou aos mesmos veículos (por 
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exemplo, jornais impressos, jornais internos, e jornal online) o que se vê é que houve a 

identificação de 17 públicos-alvo da Embrapa e de uma ampla variedade de formas de 

comunicação.De uma forma geral o que se vê é que há acertos nestas identificações, 

muito embora as terminologias dos públicos possam ter sido repetitivas, e as formas de 

comunicação possam ter apresentado alguma confusão em relação ao público respectivo 

indicado. 

Quadro 5 – Respostas dos entrevistados quanto aos tipos de público aos quais a área de 
comunicação repassa as informações dos projetos, e respectivas formas de comunicação 
utilizadas pela área de comunicação 

 
Fonte: Elaboração própria 
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* Lâminas de divulgação são pequenos folders com informações sobre evento a ser divulgado 
** Unidades demonstrativas são áreas físicas de terra destinadas à demonstração de resultados de tecnologias 
geradas, adaptadas ou adotadas pela Embrapa na forma de produto final, instaladas soba supervisão da Unidade, 
podendo ser com a coparticipação de órgão de assistência técnica privada ou oficial. 
*** Agrobiologia Acontece é um informativo interno com periodicidade semanal enviado eletronicamente aos 
empregados da Unidade. 
**** Chefia em Destaque(cujo nome correto é Chefia em Foco) é um informativo especial com conteúdo sobre ações 
da ChefiaGeral da Unidade. 
***** Assentados são trabalhadores rurais ou camponeses que desenvolvem atividades agrícolas em áreas oriundas 
de reforma agrária ou de desapropriação 

 

 

Pergunta 5 - Com que frequência você toma conhecimento das ações adotadas pela 

área de comunicação da Embrapa Agrobiologia para divulgar os resultados das 

pesquisas aos diversos públicos?Caso você tome conhecimento destas ações, qual sua 

opinião a respeito delas? 

Três respondentes (9% da amostra) disseram que nunca tomam conhecimento, 

18 (55% da amostra) afirmaram raramente tomar conhecimento, e os demais 12 (36% 

da amostra) disseram fazê-lo frequentemente. Ou seja, 64% da amostra indicaram ter 

informações inadequadas a respeito destas ações. 

Dentre os três que disseram nunca tomar conhecimento, um justificou o porquê 

do seu desconhecimento: ser recém-admitido na empresa.  Já outro pesquisador 

dessasub-amostra tomou a iniciativa – embora o questionário não demandasse isto – de, 

contraditoriamente, informar os meios pelos quais estes resultados são socializados 

(“(...) nos painéis, principalmente. Através dos meios de comunicação via internet” 

(P2)). Vale notar que os “painéis” são, na verdade, os murais existentes na Unidade, 

utilizados para divulgação das informações para o público interno. Ao citá-los na sua 

resposta, o respondente deixa transparecer que, em algum momento, já foi atingido por 

algumas das mensagens enviadas pela área de comunicação, já que buscou na memória 

uma lembrança, o que parece contradizer sua afirmação de que nunca toma 

conhecimento das ações.    

Dentre os que disseram raramente tomar conhecimento das ações de divulgação, 

nove preferiram não emitir nenhuma opinião a respeito destas ações. Quanto aos demais 

nove, três se limitaram a elogios não só às ações em si como à equipe do NCO: 

“Importante para a inovação e para a imagem da empresa”, “[São] eficientes e têm 
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refletido a demanda da Unidade em divulgar suas respostas de pesquisa”, “Considero os 

profissionais do NCO muito competentes”.Já os seis outros aproveitaram para lançar 

críticas diversas a estas ações: 

Todas [as ações] são necessárias e cumprem o papel de divulgar, mas 
não traduzem exatamente o que é realizado na pesquisa da unidade. 
Há uma triagem e não está claro quais os critérios adotados para a 
escolha do que é divulgado em mídia externas. (P4) 

[As ações] Continuam um pouco distantes do dia a dia do pesquisador, 
que está sempre na busca de cumprimentos de metas. (P10) 

Às vezes acho a divulgação forçada para cumprir metas, fazendo-se a 
divulgação de tecnologias não acabadas (...) o que nos faz perder 
credibilidade. (P15) 

[As ações de comunicação são] Às vezes boas e às vezes não boas. 
Tenho observado participações muito modestas em feiras. (P21) 

Pouco impacto; pouca iniciativa. Muitas repetições de informações em 
diversos canais. Muita promoção de um setor em detrimento de 
outros. Pouca visão de oportunidade institucional. (P25) 

Acredito que poderiam ser mais agressivas e mais bem sistematizadas. 
(P27) 

 

 

Pergunta 6 - Você buscou algum apoio da área de comunicação da Embrapa 

Agrobiologia nos últimos três anos? Caso positivo, especifique o tipo de apoio que você 

buscou. 

Quatro pesquisadores responderam negativamente (12% da amostra), três não 

responderam (9% da amostra) e os 26 restantes (79% da amostra) responderam 

positivamente. Isto indica que este apoio é algo assaz usual na instituição. 

Dentre estes últimos, os tipos de apoio buscados foram: divulgação de projetos, 

de eventos e de congressos; apoio para palestras e para workshops; produção de lâminas 

e de banner; produção de lista de presença para comprovação de participação em 

eventos como cursos e palestras; produção de certificados para participantes de curso 

oferecido; edição de design para publicações; realização de treinamento; agendamento 

de sala para eventos; organização de cursos de especialização; organização na 

apresentação de material didático; apoio para elaboração de rede social Facebook e de 

folders; reuniões e eventos internos; apoio para coffee break; preparação de press 

release; divulgação na mídia; apoio para concessão de entrevistas; elaboração de 
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cartazes para divulgação de eventos; apoio para ações junto à comunidade; gravação de 

vídeos; roteiros para Dia de Campo na TV; e divulgação de ações de gestão. 

No caso, chama a atenção que tenha sido considerada, por um respondente, o 

apoio da área de comunicação para coffee break. Isto porque se trata de atividade não 

diretamente relacionada à comunicação. 

Por outro lado, não passou despercebido que um dos respondentes que informou 

ter buscado este apoio disse que não se recordava do tipo de apoio que 

buscara.Considerando que sua resposta quanto à primeira pergunta tenha sido sincera – 

ou seja, ele realmente chegou, em algum momento, a buscar este apoio – chama a 

atenção que não tenha lembrança do tipo de apoio solicitado. Isso porque, normalmente, 

o apoio é demandado para a execução de uma atividade que seria inerente ao trabalho 

de pesquisa, considerando que a área de comunicação trabalha a partir das informações 

geradas pelos projetos. 

Cumpre notar que dois dos respondentes adicionaram opiniões pessoais quando 

de suas respostas, uma elogiosa e uma crítica. No primeiro caso, o pesquisador indicou 

que a área de comunicação proativamente o procurou para a produção de um Dia de 

Campo na mídia televisiva, ação que o próprio respondente confessou nunca pensara 

executar. No segundo caso, o pesquisador reclamou que não conseguiu o apoio da área 

de comunicação quando dela necessitou para obter a “documentação (fotos) de Dias de 

Campo na Fazendinha, e também para aprovar a diagramação usada por mim para fazer 

cartazes de divulgação de um Dia de Campo” (P1). 

 

Pergunta 7 - Você tem alguma sugestão para aprimorar o fluxo de informações entre 

sua área e a área de comunicação da Embrapa Agrobiologia? 

Onze respondentes – ou seja, um terço da amostra – responderam 

negativamente, enquanto todos os demais desejaram dar algum tipo de contribuição. As 

transcrições ipsis literis das respostas, com as respectivas condensações para facilitar-

lhes a análise, encontram-se no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Sugestões dos pesquisadores para aprimorar o fluxo de informações entre sua 
área e a área de comunicação da Embrapa Agrobiologia – Transcrições ipsis literis e 
respectivas condensações 

Conteúdo ipsis litteris da resposta Condensação 
É de extrema importância que fique claro, para 
todos os pesquisadores e demais funcionários, a 
função do setor [de comunicação] tanto no que 
se refere ao público interno quanto externo, 
bem como os recursos e o apoio dos quais é 
possível usufruir. Também a criação de um 
protocolo que permita a solicitação dos 
recursos e de apoio [à área de comunicação] 
para que não haja entendimentos equivocados 
de o que foi solicitado [pela área de pesquisa], 
para que fim e quando. 

1. Não há clareza quanto à função, aos recursos e ao 
apoio disponibilizado pela área de comunicação, para 
os públicos tanto interno quanto externo. 
2. Não há protocolo para a solicitação dos recursos e 
de apoio à área de comunicação. 
3. O processo atual dá margem a entendimentos 
equivocados quando a área de pesquisa solicita 
recursos e apoio à área de comunicação. 
 

Acho que deve haver maior e melhor 
interatividade entre os pesquisadores e os meios 
de comunicação. Acredito que é o papel do 
meio de comunicação ir à busca dos resultados 
junto aos pesquisadores, que sempre estão com 
as mesas cheias, dificultando assim esta melhor 
integração. 

1. Falta de interação da área de comunicação com o 
grupo de pesquisa porque: 
a) Os pesquisadores estão sempre muito ocupados com 
suas atividades-fim 
b) Os pesquisadores não têm tempo para procurar a 
área de comunicação para a divulgação dos resultados 
das pesquisas. 
c) A área de comunicação não é proativa. 

Muitas vezes, o contato através de e-mail ou de 
formulário acaba se tornando “frio”. Há alguns 
anos atrás, estagiários eram orientados por 
profissionais da área de comunicação e faziam 
contato direto ou por telefone com os 
pesquisadores da Unidade a cada semana, para 
saber sobre a ocorrência de possíveis temas 
para divulgação. Essa é uma prática que 
poderia ser retomada pelo NCO. 

1. Os pesquisadores aprovaram a iniciativa antiga da 
área de comunicação de designar estagiários para 
buscarem informações junto aos pesquisadores 
2. Contato pessoal é melhor do que contato impessoal 
 

Marcar anualmente uma reunião entre o setor 
de P&D e o NCO, deixando claro o que se 
espera de cada um, quais as demandas mais 
constantes, problemas gerados pela falta de 
planejamento e boa vontade de ambos, visando 
à aproximação e a melhores resultados para a 
unidade da Embrapa.  

1. A área de pesquisa e a de comunicação devem se 
encontrar anualmente para alinharem suas respectivas 
tarefas e necessidades, porque falta uma definição dos 
papéis de cada um. 

A área de comunicação precisa participar da 
elaboração das propostas de pesquisa. Talvez 
atuar junto ao comitê técnico da Unidade nas 
etapas de avaliação de propostas para levantar 
potencialidades dos projetos e sugerir ações 
consideradas essenciais para a Unidade. A 
maioria dos pesquisadores não enxerga bem 
isso, e acaba se concentrando em fazer artigos 
para periódicos e divulgação de pesquisa básica 
entre os pares.  

1. Porque a área de comunicação está distante do grupo 
de pesquisa ela não conhece as potencialidades das 
pesquisas científicas, ela fica impedida de sugerir 
formas e públicos alternativos para a divulgação dos 
resultados, e de se envolver na proposta de ações de 
comunicação que seriam úteis ao planejamento 
estratégico da Unidade. 
 

Do meu ponto de vista, me parece que os 
pesquisadores devem ter maior iniciativa para 
procurar o setor de comunicação.  

1. Necessidade de implantar, junto à área de pesquisa, 
a cultura da interação com a área de comunicação. 
 

Talvez através de uma interação com a área de 
transferência de tecnologia (que tem 

1. A área de transferência de tecnologia deve ser 
utilizada como intermediária entre os pesquisadores e a 
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conhecimento dos produtos que possam vir a 
ser desenvolvidos nos projetos financiados pela 
Embrapa), o NCO possa identificar resultados 
de trabalhos que “mereçam” divulgação nas 
mídias, assim como orientar os alunos, os 
pesquisadores e os analistas da área de pesquisa 
a “traduzirem” seus trabalhos para serem 
divulgados numa linguagem mais popular. 

área de comunicação. 
2. O conhecimento prático da área de transferência de 
tecnologia deve ser mais aproveitado dentro da 
Unidade. 
3. A área de comunicação poderia auxiliar o grupo de 
pesquisa na adequação da linguagem técnica para este 
se aproximar mais dos stakeholders externos não 
científicos. 

Acho que o setor [de comunicação] e a chefia 
precisam definir um plano de trabalho com 
objetivos claros e estratégias para atingir os 
resultados desejados, de maneira eficiente mas 
com tranquilidade. Com os objetivos bem 
definidos, será necessário adequar a estrutura 
física e de pessoal.  

1. O plano de trabalho da área de comunicação não é 
claro. 
 
 

[Deve ser estabelecido] Canal direto da 
jornalista e dos comunicadores com os 
pesquisadores através de participação nas 
reuniões dos grupos, etc.  

1. Contato pessoal é melhor do que contato impessoal 
 

Creio que seria interessante melhorar o 
processo de comunicação com as demais 
instituições que habitam o campus do km 47, 
como UFRRJ, CTUR, Pesagro-Rio e Emater-
Rio. Disponibilizar o Agrobiologia Acontece 
para estas instituições poderia ser o início do 
processo.  

1. As iniciativas da área de comunicação são fracas no 
que tange à interaçãoda Unidade com 
instituiçõesparceiras no entorno da Unidade 
. 

A Embrapa Agrobiologia mantém dois 
pesquisadores em núcleo externo [na região 
serrana do estado do RJ] com uma demanda 
fortíssima para a área de comunicação. Apesar 
de grande apoio constante da área, ainda é 
insuficiente para cobrir a ação no local, o que 
faz com que essa oportunidade muitas vezes 
seja desperdiçada. Acredito que deva ser 
estabelecida estratégia em conjunto para 
aperfeiçoar essa comunicação. 

1. A área de comunicação não atende adequadamente 
às demandas dos pesquisadores externos. 
 
 

A área de comunicação da Embrapa 
Agrobiologia poderia divulgar mais as 
pesquisas da nossa área, por exemplo, 
mostrando as pesquisas realizadas (projetos, 
artigo, publicados, etc.) 

1. Os esforços de divulgação da área de comunicação 
são insuficientes. 
 

Menos protocolo e burocracia, coisas 
agendadas e atendidas por meio de conversa 
direta, menor requisição de informação para 
aliviar a carga de trabalho de programar um 
evento.  

1. O modus operandi da área de comunicação é 
protocolar e burocrático 
2. A interface comunicação-pesquisa deve ser pessoal 
3. A área de pesquisa é sobrecarregada de tarefas 
quando da organização de eventos. 
 

As informações deveriam ser apresentadas em 
grupos semanais ou mensais, pois no final o 
que se espera é que as informações cheguem ao 
usuário. Tá na hora de preparar POSTERS 
institucionais da Unidade!!! 

1. A troca de informações entre o grupo de pesquisa e a 
área de comunicação poderia ser feita através de 
reuniões presenciais. 
 

Sugiro que, com uma determinada frequência - 
por exemplo, no final de cada mês - um 
estagiário dê uma circulada pelas salas, 
perguntando às pessoas se têm alguma 

1. Os pesquisadores aprovaram a iniciativa antiga da 
área de comunicação de designar estagiários para 
buscarem informações junto aos pesquisadores. 
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novidade que gostariam de expor em um dos 
meios de comunicação, seja com relação a 
pesquisa ou mesmo quanto à participação ou à 
divulgação de algum evento.  
Talvez fosse bom que as pessoas da área de 
comunicação apresentassem, em uma reunião 
com pesquisadores e analistas, quais são os 
protocolos para solicitar apoio da área de 
comunicação em situações diversas, assim 
como os meios utilizados (ou que podem ser 
utilizados) pela área de comunicação para 
diferentes públicos. Uma cartilha explicando 
tudo isso também seria bem vinda.  

1. Os procedimentos para a interface entre a área de 
comunicação e a área de pesquisa não são bem 
conhecidos 
2. A confecção de materiais explicativos para 
divulgação destas informações seria bem-vinda 
 

Criar agendas comuns entre [as áreas de] P&D, 
transferência de tecnologia e comunicação. 
Criar sinergismo e atividade de desempenho 
comum entre as equipes. Promover ações de 
marketing em projetos de comunicação e de 
transferência de tecnologia. 

1.Há incompatibilidade e falta de sinergia  entre as 
agendas da área de Transferência de Tecnologia e da 
área de comunicação. 
 

Gostaria de entender melhor as funções do 
NCO, pois, na maioria das vezes, parece que 
está a serviço exclusivo da chefia. Conhecendo 
melhor o NCO, certamente terei um grande 
parceiro. Outra coisa: provavelmente está muito 
fácil, mas eu gostaria de saber onde está esse 
protocolo para o envio de informações.  

1. A área de comunicação só se integra com a chefia. 
2. Divulgação do protocolo não foi realizada a 
contento. 
 

Realização de um workshop de comunicação, 
com um ou dois dias, para discutirmos 
internamente as ações de comunicação, com 
palestras de especialistas de outras instituições 
de pesquisa científica, além de momentos de 
reflexão e de discussão internas, direcionados 
aos pesquisadores e aos demais interessados. 
Promoção de pelo menos uma reunião anual 
com as diferentes equipes (administração, 
transferência de tecnologia e pesquisa) para o 
planejamento anual e discussão de melhorias 
nos processos de comunicação, visando a dar 
subsídios ao setor sobre as necessidades de 
cada área e como atuarmos em conjunto para 
promover ações efetivas para o engajamento de 
todos. 

1. A área de pesquisa não é chamada a se integrar 
quando das decisões sobre as ações de comunicação. 
2. Áreas que se beneficiam das ações da área de 
comunicação deveriam subsidiar esta última com 
informações que servissem para aperfeiçoar as 
iniciativas comunicacionais. 
 

Uma sugestão que acredito ser importante é que 
todo o projeto da Unidade deva ter ações de 
divulgação para o público, e, neste sentido, 
representantes do NCO poderiam estar 
diretamente relacionados nas atividades dos 
projetos para fazer divulgações diversas, 
organização de eventos e etc. 

1. Representantes da área de comunicação não são 
suficientemente envolvidos nas atividades dos 
projetos.  
 

Nossa intranet é ruim e mal aproveitada. Todos 
os setores deveriam ter um link mais amistoso 
onde seus [da área de comunicação] protocolos 
estariam disponíveis. Em nosso caso [da área 
onde o respondente está lotado] temos os 
informativos e os modelos de apresentação. 
Perguntas do tipo “Como fazer para organizar 

1. Canal da intranet não é amigável com o usuário. 
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um evento?” ou “Como faço para divulgar tal 
coisa?” não estão descritos lá. Nem mesmo 
links para o material existente na sede. Onde as 
pessoas podem encontrar os protocolos para 
interagir com a área de comunicação? Não 
deveria ser no link do NCO na intranet? Por 
que não estão lá?  
Elencar uma pauta de assuntos prioritários a 
cada ano de forma a dar visibilidade a todas as 
ações da Unidade, indo atrás das informações 
com as diferentes equipes: P&D, transferência 
de tecnologia, e gestão.  

1.Área de comunicação deve agir proativamente para 
levantar as informações e para listar temas 
considerados importantes para a Unidade para 
aumentar visibilidade das ações. 

Fonte: Elaboração própria 

 
 
5.2.  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO LEVANTAMENTO DE DADOS 
 

A distribuição das respostas à pergunta 1 (apenas 34% conhecem perfeitamente 

o sistema Agenda de Eventos) indica que, embora haja diversas formas de transmitir, 

internamente, a existência deste protocolo como meio de socialização de informações 

sobre os resultados das pesquisas (realizada através de informativos internos da 

Unidade, mural, reuniões de pesquisadores e E-mails enviados pelo supervisor da área 

de Comunicação, conforme indicado no item 3.2.1 desta pesquisa), esta divulgação 

aparentemente não tem sido suficiente em termos quantitativos e ou qualitativos. 

Essa constatação é deveras preocupante se considerar-se o que diz Borelli (2005, 

p.78): 

A comunicação é como uma orquestra sem maestro, na qual todos os 
músicos são parte do show e fazem a sua própria música a partir de 
código comuns  que orientam seus comportamentos (seria partitura). 
Nesse ponto, parece que a ideia-chave é caráter relacional e integrado 
da comunicação, já que se realiza em múltiplas redes de significação. 

 

Esta preocupação se reforça quando se veem as respostas à pergunta 1.1, que 

mostraram que há problemas no fluxo de informações entre a área de comunicação e o 

grupo de pesquisa, que sofre a interferência de elementos que colaboram para a 

ocorrência de ruídos entre as áreas. Assim, misturam-se formas claramente informais 

(via “E-mail do chefe do setor”) e idiossincráticas (por exemplo, “pelo uso”) com 

formas teoricamente inaceitáveis (“buscando informações diretamente no setor de 

comunicação” indica que o pesquisador é que tem que procurar se informar, 

aparentemente indicando ineficiência do NCO) e até mesmo com formas à primeira 
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vista esdrúxulas, mas que se explicam pelos pormenores de subprocessos (por 

exemplo,“experiência própria ao organizar eventos”).  

Neste último caso, o subprocesso que explica esta situação anômala (já que a 

organização de eventos é atividade que caberia ao NCO) tem suas origens em fenômeno 

estranho à seara comunicacional: a coordenação de eventos faz parte dos itens 

considerados na avaliação global dos trabalhos de pesquisa. Assim, um evento de 

transferência de tecnologia, por exemplo, passa a ser visto, pelo pesquisador, como item 

que poderá contar pontos importantes na sua avaliação profissional, estimulando-o a 

tomar iniciativas próprias no decurso da realização da atividade. Em outras palavras, a 

Embrapa Agrobiologia sofre de sobreposição de processos, sem que os limites das 

responsabilidades tenham sido claramente definidos.  

No que tange à tomada de conhecimento do protocolo informalmente via “E-

mail do chefe do setor”, vale esclarecer que, dada a experiência da pesquisadora na 

instituição, trata-se de iniciativa tomada de forma particular pelo chefe do setor de 

pesquisa científica quando da implantação do protocolo, visando a reforçar-lhe a 

divulgação. Aparentemente, como o “chefe do setor” também é um pesquisador, os 

pesquisadores ter-se-iam identificado com a mensagem enviada via E-mail, que ficou 

guardada na memória, ao contrário da informação divulgada nos meios internos oficiais 

- link na intranet da unidade, comunicação em reuniões, jornal e murais - que teria sido 

diluída e esquecida no meio de outras mensagens. 

A respeito dessa certa “preferência” pela lembrança do E-mail aos veículos 

“oficiais” de comunicação, é importante ressaltar que, apesar do inevitável crescente 

uso desse meio em muitos ambientes  comunicacionais devido às suas praticidade e 

velocidade, ele não está a salvo de críticas. Uma delas provém de Larkin (2005, p.7): 

(...) você pode utilizar o e-mail, ferramentas que são essenciais hoje, 
não há como fugir disso. O e-mail não vai fazer o que você quer. Se é 
uma informação mais necessária, mais leve, ok. Mas se é uma 
informação que realmente importa, esse meio não é bom. 

 

No caso das respostas à pergunta 1.2, o que se pode concluir é que, do grupo “a” 

- que efetiva e somente relatavam dúvidas sobre o protocolo – duas respostas não 

causam maiores surpresas e duas são marcantes. No primeiro caso enquadram-se as 
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respostas “a.3” e “a.4”, pois ambas indicam que os respondentes conhecem o 

instrumento e realmente têm dúvidas legítimas a respeito. Já as respostas “a.1” e “a.2” 

impactam porque reforçam o problema já desenhado nas respostas às perguntas 1 e 1.1: 

não só há pesquisadores que não têm realmente a mínima noção de que o protocolo 

existe, como também há aqueles que não lhe associam o nome Agenda de Eventos.  

Neste último caso, é alarmante que esta disassociação exista porque, em última 

instância, ela indicaria que os pesquisadores ou não têm noção alguma ou têm noção 

incompleta de a que se presta a Agenda de Eventos. Os prejuízos, nesse caso, podem ser 

inúmeros, já que, conforme Kunsch (2003), comunicação é uma ponte de sentidos entre 

as pessoas, de tal forma que elas podem compartilhar aquilo que sentem e sabem, e cuja 

utilização pode garantir que uma pessoa cruze, com segurança, o rio de mal-entendidos 

que muitas vezes a separa das demais. 

Esta percepção de que o sistema não está totalmente internalizado no grupo de 

pesquisa é reforçada pela resposta “a.3” – existência de dúvidas sobre o preenchimento 

do formulário de solicitação por não saber lidar com os campos existentes. Isto leva à 

suposição de que, quando da implementação do sistema da Agenda de Eventos, o 

trabalho de divulgação interna não tenha sido suficiente para dirimir as dúvidas sobre o 

seu funcionamento. Aqui cabe notar que Felisbini (2004, p. 101) aponta 

desdobramentos relevantes quando tal insuficiência é verificada em uma empresa: 

É comum, em empresas que não investem em comunicação, que as 
forças voltadas para mudança fiquem concentradas na equipe de 
projeto. Assim, as resistências – normais diante de uma grande 
mudança – afloram num momento inadequado, numa fase fatal para o 
sucesso do projeto: a implantação. Se, neste momento, os agentes 
envolvidos na mudança não estiverem favoráveis às novidades, o 
fracasso do projeto pode ser inevitável. 

As respostas do grupo “b” da pergunta 1.2 também trouxeram informações 

deveras relevantes para esta pesquisa. Por exemplo, houve pesquisador ali enquadrado 

que não encara este desconhecimento (“me parece que há um formulário específico”) 

como um problema: antes de buscar corrigir esta falha, ele tão somente “administra” a 

situação à sua moda, definindo atalhos na sua comunicação com o NCO. Ou seja, 

aparentemente lhes soa mais prático interagir com o NCO por meio de um canal 

alternativo, repassando, a este último, as informações “as mais completas possíveis”.  
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Outra informação muito importante revelada dentro do grupo “b” foi a de que 

reina confusão sobre o que é efetivamente o protocolo mencionado. Por exemplo, houve 

quem não conseguisse fazer a associação do protocolo ao sistema da Agenda de 

Eventos: “só conheço o sistema de marcação de eventos, seria esse?”. 

Esse dado da pesquisa parece confirmar que a capacidade de entendimento das 

mensagens por parte desses receptores da comunicação precisa ser mais bem 

compreendida na Embrapa, apesar de a divulgação ter sido realizada em diversos canais, 

comomurais e outros veículos de informação. Não por acaso, Larkin (2005, p. 7) diz 

que “A maior parte das mensagens as pessoas não querem ouvir”, enquanto Cabral 

(2004) informa quetalvez um dos maiores problemas da comunicação humana na vida 

organizacional seja a pretensão de que é fácil comunicar corretamente. Essas posições 

são reforçadas por Wolton (2007, p. 33): 

A comunicação é um processo muito complexo de negociação entre as 
ideologias e as representações do receptor, que lhe permitem filtrar o 
que vem do exterior. Sim, o receptor é sempre ativo, esteja ele lendo, 
escutando, assistindo ou usando seu computador. Sim, o receptor é o 
grande enigma da comunicação, um enigma cujo interesse é crescente 
com a globalização da informação e da comunicação. 
 

Ainda dentro do grupo “b” é necessário destacar que houve pesquisador que não 

se furtou a se posicionar claramente contrário ao uso do protocolo – “o contato pessoal é 

mais efetivo” – opinião que pode ser o real motivo pelo qual ele se manteria 

voluntariamente desinformado a respeito. Aqui se pode recorrer a perspectiva, já 

apresentada no Capítulo 2 desta dissertação, de Matos (2009), para quem há sempre 

uma intenção básica na comunicação: o emissor espera que o receptor selecione sua 

mensagem, a compreenda, a aceite e, finalmente, a aplique. Nesse sentido, ao 

decodificar a mensagem o receptor também manifesta uma intenção: ele seleciona o que 

é importante para si, direcionando a sua compreensão, avaliando o conteúdo que lhe é 

transmitido, e decidindo em seguida se o aceita ou não.  

O grupo “c.1” da pergunta 1.2 compôs-se, na verdade, de apenas 

umrespondente, e sua posição pode ser justificada pelo seu pouco tempo de trabalho na 

empresa: em diversas respostas do questionário ele se justificou com a frase “fui 

admitido recentemente na empresa”. Esse fenômeno pode ser justificado pelo que diz 

Cabral (2004, p.69), quando destaca o lado frágil da natureza da comunicação humana: 
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“(...) por sua complexidade, sutilezas e singularidades, sempre pode provocar, ao 

contrário do que se propõe, incompreensão, mal-entendidos e/ou discordâncias entre 

seus interlocutores”.Por outro lado, também seria possível interpretar esta justificativa 

como causada por ou agudizada por uma falha na divulgação dos processos de trabalho 

na Unidade; afinal, recenticidadeno pertencimento ao quadro de pesquisadores não 

deveria ser suficiente para implicar desconhecimento dos processos de trabalho.Já as 

respostas do grupo “c.2” também da pergunta 1.2 revelam outro dado preocupante: o 

desconhecimento dos pesquisadores pode ultrapassar – em muito – apenas o protocolo 

em si. Este desconhecimento pode remeter a questões estruturais sobre procedimentos 

internos que transcendem as atividades do NCO e que podem ser vitais para a própria 

existência da Unidade. Se um pesquisador não sabe como o NCO pode ajudá-lo em 

relação aos recursos do projeto e ou como utilizá-los em atividades de comunicação, é 

legítimo supor-se que há esforço perdido, ou mal utilizado, no dia a dia da Unidade.  

Essa suposição encontra respaldo em Kunsch (2003, p. 52), para quem “(...) a 

comunicação interna permite aos empregados que eles sejam bem informados, o que 

significa que a organização é capaz de antecipar respostas para as suas necessidades e 

expectativas”. Semelhante modo de pensar é encontrado em Medeiros (2006), que 

indica que a comunicação nos diversos sentidos é importante, pois as pessoas trabalham 

melhor quando sabem os padrões do seu trabalho e as organizações operam com maior 

eficiência quando seus membros têm um entendimento comum das atividades. 

Sobre o grupo de respostas “d”da pergunta 1.2 - relacionado às críticas sobre o 

modus operandi do protocolo - salta aos olhos a visão de que protocolo é burocracia, de 

que a empresa é pequena o suficiente para que os contatos sejam no corpo a corpo (em 

que pese o fato de a estrutura física da Unidade implicar a dispersão dos pesquisadores 

em diversos prédios), e de que este tipo de contato pessoal e verbal vale mais do que 

aquele inserido em um processo formal.   

É óbvio que o exame destes argumentos pode dar margem a muitas 

interpretações, mas propõe-se aqui um caminho baseado na lógica e na razão: 

• A visão de que a Unidade é “pequena” parece um tanto simplista, tendo 

em vista ela ter perto de 150 colaboradores e o fato de suas estrutura e 
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funcionamento, conforme descrito no Capítulo 3 desta dissertação, 

apresentarem complexidade considerável. 

• Independente do porte de uma empresa, “O futuro vai pertencer às 

empresas que conseguirem explorar o potencial da centralização das 

prioridades, as ações e os recursos nos seus processos” (GONÇALVES, 

2000, p. 10). Assim, propor a desconstrução deste princípio, entendendo 

ser mais eficaz o contato pessoal que passe ao largo de um seguimento 

processual, denota uma clara miopia quanto ao que seja o sucesso 

corporativo.  

Por seu turno, é interessante observar que, aos respondentes que dissessem não 

conhecer o protocolo para o envio de informações entre a área de pesquisa e a área de 

comunicação da Embrapa Agrobiologia, o questionário não reservava espaço específico 

para que fossem escritas explicações sobre o porquê deste desconhecimento. Isto não 

impediu, porém, que quatro dos nove pesquisadores que se enquadraram nesta resposta 

colocassem observações que nem sempre eram verdadeiras explicações a respeito: 

 a) Desconhecimento devido a ainda não ter necessitado “de apoio da área de 

comunicação para a realização das atividades pertinentes aos projetos” sob sua 

responsabilidade; 

b) Pouco tempo de trabalho na empresa; 

c) Confusão sobre o que é o protocolo mencionado no questionário e o 

instrumento de comunicação com o NCO: “Quando é feito o agendamento há uma 

pergunta sobre a necessidade de folders ou de cartazes, porém desconheço se existe um 

protocolo para isso”, “Só conheço e utilizo o sistema de agendamento de eventos”; 

d) Uma confissão de que, embora conheça o protocolo, ele é solenemente 

desconsiderado quando se trata de alguma demanda junto ao NCO, já que, por uma 

questão de menor importância ou visibilidade, esta demanda pode ser tratada por vias 

informais: “Normalmente quando preciso de algum serviço do NCO, solicito por E-mail 

ou pessoalmente”.   

As duas primeiras observações indicam que, quando se é “pesquisador novo na 

casa” não haveria contato por parte do NCO para serem passadas as instruções sobre os 
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processos de divulgação dos resultados de pesquisa, assim como este órgão não 

procuraria pesquisadores sem projetos finalizados para, a priori, informar sobre o 

funcionamento da agenda de eventos. Ou seja, se boa parte dos pesquisadores não 

conhece o sistema da Agenda de Eventos19 – implantado em dezembro de 2011 – 

istoreforça a percepção de que a divulgação interna não tem sido suficiente para 

esclarecer dúvidas e motivá-los a fazer uso do protocolo.  

Também não passou despercebido que dois dos pesquisadores que responderam 

usar a Agenda de Eventos disseram fazê-lo em conjunção com contato pessoal com a 

área de comunicação, alegando maior praticidade e percepção de maior eficácia em 

procurar pessoalmente o apoio do NCO do que em apenas utilizar o instrumento. 

Esta necessidade de contato humano, como se o usuário do sistema sentisse que 

este pode ser facilmente substituído por um simples tête à tête, deveria ser motivo de 

questionamento dentro da Unidade, compondo um mapeamento dos reais motivos da 

preferência pela adoção destes atalhos ao protocolo formal. De fato, deveria chamar a 

atenção do NCO que, dentre as respostas dos pesquisadores que confessaram não 

seguirem o protocolo embora o conheçam, tenha sido justificado que tal se dá por seu 

julgamento pessoal de que o instrumento é “extenso”, “burocrático”, possuindo campos 

de preenchimento que “não têm muita relação com o tipo de evento”. 

Na verdade, esse distanciamento do recurso tecnológico, a favor do encontro 

pessoal, pode ter causas mais profundas do que apenas essas críticas registradas na 

pesquisa.  Na visão de Larkin (2005, p. 6), “(...) as tecnologias não têm um uso efetivo, 

um peso que faça a diferença na comunicação (...) ”, pois segundo ele, “(...) a tecnologia 

vai servir como uma forma de afastá-los de  uma melhor performance de comunicação 

interna”, sendo necessário “(...) ter, como exemplo, uma prática bem sucedida para que 

todos vejam que funciona. Eles verão que dá certo e passam a usar”. 

As respostas à pergunta 5 complementam este raciocínio, na medida em que 

64% da amostra indicaram receber com frequência aquém da ideal as informações a 

respeito das ações adotadas pela área de comunicação da Embrapa Agrobiologia para 

divulgar os resultados das pesquisas aos diversos públicos. Apesar de ter havido pelo 

                                                 
19 Supõe-se que as respostas neste sentido tenham sido sinceras, e não somente uma desculpa para 
justificar conduta fora dos padrões. 
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menos um contraditório entre estes respondentes (um pesquisador que dissera nunca 

tomar conhecimento listou as ações por conta própria), foram verificados dois tipos de 

crítica:  

a) aquela que não julga a eficácia das iniciativas de comunicação do NCO, mas 

sim sua seleção sobre o que divulgar e sobre quando divulgar. Esta parece ser a posição 

dos respondentes P4, P10 e P15. 

b) aquela referente à forma como a divulgação é feita, mirando sua eficácia, que 

estaria aquém do desejável.  

Por outro lado, houve pesquisadores que, na resposta a esta pergunta, elogiaram 

o trabalho do NCO, considerando-o importante e reconhecendo a competência dos 

profissionais da área.Dentre os elogios destacaram-se “Os textos e a qualidade visual 

apresentados nos veículos são de boa qualidade”, “Acho que [as ações] geram material 

de boa qualidade e são bem realizadas”, “Em geral [as ações] são elucidativas e 

abrangem importantes informações”, “Na maioria das ocasiões as divulgações de 

resultados de pesquisa produzem resultados favoráveis para a imagem da instituição”.  

Mas, mesmo dentre estes pesquisadores houve também quem se preocupasse em 

registrar críticas, indicando que percebem, no NCO, falta de definição de prioridades e 

de estratégias. 

Esta mistura de posições reforça a percepção de que é muito importante que o 

NCO divulgue com muito mais afinco qual é o real papel da comunicação na 

Unidade,de modo que o grupo de pesquisa não crie expectativas distorcidas sobre o 

trabalho. Muitas respostas foram marcadas de forma subjetiva, utilizando o verbo gosto-

não gosto. Isto parece indicar que não há uma real percepção sobre o propósito das 

ações, que devem ser executadas visando unicamente a necessidade da Unidade.  

Ademais, na medida em que o grupo de pesquisadores passar a conhecer melhor 

os meandros deste trabalho, ambas as partes terão maior clareza sobre o papel e sobre a 

responsabilidade de cada um no resultado do trabalho, e poderão agir 

colaborativamente. Este maior conhecimento, por sua vez, poderia impedir situações em 

que o desconhecimento sobre o funcionamento do processo de solicitação de apoio ao 

NCO faz com que o pesquisador por vezes entenda ter sido mal atendido por este último 

– por exemplo, quando a solicitação é realizada com prazo menor do que o mínimo de 
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antecedência necessária para este tipo de atendimento.  

Em que pesem estes elementos, as respostas à pergunta 6 confirmaram que os 

pesquisadores podem não ter um conhecimento aprofundado sobre qual o papel da 

comunicação, mas têm alguma noção sobre as atividades pertinentes ao setor, sendo o 

apoio do NCO à área de pesquisa algo assaz usual. 

Mas transpareceu certa confusão sobre as formas como este apoio se dá - caso 

do suporte para a organização de coffee break – o que talvez possa ser explicado pelo 

fato de o NCO nos últimos anos ter assumido, por características estruturais da Unidade, 

atividades não pertinentes à sua expertise. Fica claro, portanto, que este movimento – 

que possivelmente seria uma opção gerencial, por conveniência interna à Unidade, 

visando a não interromper-lhe o fluxo de trabalho, mesmo que às custas de uma 

distorcida atribuição de tarefas – trouxe malefícios à imagem do NCO. Esta área não 

está conseguindo ter suas fronteiras claramente visíveis aos usuários pesquisadores 

científicos, o que sem dúvida em nada colabora para que estes últimos entendam e 

interajam adequadamente com ela. 

Finalmente, a análise das condensações das respostas à pergunta 7, conforme a 

segunda coluna do Quadro 6, serve para mostrar o ponto de vista da área de pesquisa, 

que segue aproximadamente a seguinte lógica: 

1) Os pesquisadores não têm tempo (“Pesquisadores (...) sempre estão com as 

mesas cheias”), nem lhes foi desenvolvida cultura (“Me parece que os pesquisadores 

devem ter maior iniciativa para procurar o setor de comunicação”), para buscar o apoio 

da área de comunicação para a divulgação dos resultados das pesquisas, e o canal da 

intranet não é amigável com o usuário (“Provavelmente está muito fácil, mas eu 

gostaria de saber onde está esse protocolo para o envio de informações”); 

2) Com isso, este contato fica prejudicado, implicando, por sua vez, falta de 

clareza quanto à função, aos recursos e ao apoio disponibilizados pela área de 

comunicação, cujo plano de trabalho é desconhecido pelos pesquisadores (“É de 

extrema importância que fique claro, para todos os pesquisadores e demais funcionários, 

a função do setor [de comunicação] tanto no que se refere ao público interno quanto 

externo”); 

3) A área de comunicação, por sua vez, é formalmente pouco envolvida de modo 

apriorístico com as atividades da área de pesquisa científica (“A área de comunicação 
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precisa participar da elaboração das propostas de pesquisa”); 

4) Estes desencontros levam os pesquisadores a entenderem que o modus 

operandi da área de comunicação é insuficiente (“Ela não se integra com as áreas de 

pesquisa e de transferência de tecnologia”), protocolar e burocrático; e 

5) Esta falta total de alinhamento induz a que se pense que a solução possa ser o 

contato pessoal, ao invés do impessoal, até porque já houve experiência neste sentido, 

que foi avaliada positivamente (“Estagiários eram orientados por profissionais da área 

de comunicação e faziam contato direto ou por telefone com os pesquisadores da 

Unidade a cada semana”); e 

6) Ao final, esta situação leva os pesquisadores a priorizarem contatos informais 

com os profissionais do NCO, atitude que retroalimenta o distanciamento deles do 

processo formalizado, assim como as distorções sentidas no desempenho do NCO, 

perpetuando-as. 

Uma vez discutidos os resultados trazidos pelo levantamento primário de 

dadosdesta pesquisa, o próximo capítulo traz a conclusão do trabalho, assim como 

sugestões para futuros estudos.  
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÃO, SUGESTÕES E INDICAÇÕES PARA FUTURAS 

PESQUISAS 

Considera-se que esta dissertação atingiu seu objetivo principal. O Capítulo 3 

trouxe em detalhes a estruturação do processo de comunicação organizacional entre as 

áreas de pesquisa e de comunicação da Unidade Embrapa Agrobiologia. O Capítulo 5, 

por sua vez, apresentou, em seu item 5.2, os aspectos positivos e negativos que, do 

ponto de vista destes, impactam os resultados desta interação. 

Quanto aos objetivos intermediários, também se considera que eles foram 

atingidos. O Capítulo 3 contém a descrição das atividades de comunicação 

desenvolvidas pela Embrapa Agrobiologia, em nível macro e em nível de suas diversas 

áreas componentes, assim como expõe as atividades e as ferramentas de comunicação 

interna desenvolvidas pela Embrapa Agrobiologia. Finalmente, o mesmo Capítulo3 

também indica as formas de comunicação externa desenvolvidas pela Embrapa 

Agrobiologia. 

Dois pontos principais ficaram muito claros, ao final desta pesquisa: a) somente 

metade dos pesquisadores reunidos na amostra conhece as formas como o NCO repassa 

as informações sobre as ações e os resultados dos projetos para os diversos tipos de 

público; b) de uma forma geral, aos pesquisadores falta uma conscientização sobre o 

que significa a obediência a um protocolo processual.  

Têm-se, portanto, duas situações dentro da Embrapa Agrobiologia. Uma delas é 

aquela que se pode supor seja vivida pelo NCO, cujos profissionais seriam desafiados 

diuturnamente no desenvolvimento de suas atividades de rotina devido a esta falta de 

obediência. A outra situação remete à posição dos pesquisadores, que, num primeiro 

momento, poderia indicar uma teimosia em subverter esta ordem, desdenhando o 

respeito aos trâmites comunicacionais que entendem ser “burocráticos”. 

Contudo, a conclusão de que este desencontro estaria evidenciando tão 

simplesmente um urgente esforço de catequização dos pesquisadores no sentido de eles 

passarem a cumprir o protocolo formal de interação do NCO, pode, na verdade, revelar-

se apressada e parcial. Se não, vejamos. 

É fato que boa parte dos pesquisadores indicou ter dificuldade para compreender o 

sistema de protocolo da Agenda de Eventos como o único protocolo existente, no 

momento da pesquisa, para solicitação de apoios (agendamento de sala, solicitação de 
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material  como folders e banners, apoio em eventos).  

Independente de este desencontro poder estar sendo alimentado pelo aparente mau 

posicionamento do sistema da Agenda na intranet da Unidade (por meio de um ícone 

que supostamente lhe garantiria visibilidade, mas cujo efeito, a julgar pelos resultados 

desta pesquisa - dúvidas, desconhecimento - ficou aquém do desejado), o que ali deveria 

ser investigado, prioritariamente, é se mesmo um aumento desta visibilidade eliminaria 

o referido desencontro.  

Isto porque é natural que surja o seguinte questionamento: até que ponto os 

pesquisadores da Embrapa, com sua elevada formação científica e seu engajamento 

diuturno com pesquisas de ponta e de alta relevância para a agropecuária do País, de 

fato estariam dispostos – e, principalmente, seriam permeáveis - a ser catequizados a 

dedicar parte do seu tempo a cumprirem tarefas distintas daquelas atinentes ao core do 

seu trabalho? Afinal, nas palavras de um deles, as mesas dos pesquisadores “estão 

sempre cheias”.  

Ademais, como se viu no Capítulo 2, as relações de poder podem existir nos 

processos comunicacionais, sobretudo em uma organização onde o foco é a pesquisa 

científica e onde o quadro interno é predominantemente composto de pesquisadores. 

Segundo Scroferneker (2006, p.49), 

(...) as necessidades, os valores e interesses individuais devem ser 
considerados no processo perceptivo, e entendidos como condições 
básicas no processo de comunicação. Portanto, a impressão que o 
receptor da comunicação tem do comunicador, o papel que o 
indivíduo desempenha na organização, o fenômeno da 
“estereotipização”, as diferenças de status são algumas situações 
(fatores) que favorecem ou dificultam a comunicação. 

 

Portanto, com base nos achados desta dissertação podem ser apontadas duas 

sugestões em seguida à resposta à questão-problema colocada.  

A primeira seria eliminar a “concorrência” que a Agenda de Eventos sofre de um 

canal que (embora não oficialmente disponibilizado para este fim), pela experiência da 

autora desta pesquisa em sua atuação profissional, é usado pelos pesquisadores que 

desejam encaminhar, ao NCO, solicitações relativas a seus projetos. Trata-se do  

endereço de E-mail disponibilizado para que qualquer profissional da Unidade faça 

contato com os profissionais do NCO (nco.cnpab@....). O que ocorre é que, na prática, 
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há pesquisadores que preferem este canal ao caminho formal de envio de suas 

solicitações por meio do preenchimento do formulário adequado disponível na intranet, 

para que o NCO receba, aprove e encaminhe solicitações da Agenda de Eventos20. 

A segunda proposta solucionatória seria formalizar as maneiras que os 

pesquisadores indicaram como sendo de sua preferência para a interação com o NCO. 

Aqui se enquadram, por exemplo, os encontros pessoais (contato direto não planejado 

pesquisador-NCO nas dependências da Unidade), nos quais pesquisadores passam as 

informações sobre seus projetos e solicitam os apoios necessários. 

Esta formalização poderia se dar, por exemplo, resgatando a ação (vista com 

bons olhos pelos pesquisadores, conforme seus próprios relatos) de estagiários que 

procuravam o grupo de pesquisa para coletarem não só as informações oriundas dos 

resultados das pesquisas, como também para captar as eventuais necessidades dos 

pesquisadores em relação às atividades de apoio, a serem supridas pelo NCO, de que 

estariam precisando.  

Uma outra sugestão visando a esta formalização seria uma maior interação dos 

profissionais do NCO com as atividades de pesquisa. De fato, não passou despercebido 

que um dos respondentes da survey tenha dito explicitamente que “A área de 

comunicação precisa participar da elaboração das propostas de pesquisa”. Ou seja, ele 

reclamou que a área de comunicação é formalmente pouco envolvida de modo 

apriorístico com as atividades da área de pesquisa científica, indicando que acha 

importante que esta interação ocorra já nesta fase dos trabalhos, e não apenas quando se 

tem o resultado final das pesquisas. Este contato “avançado” poderia ser muito útil para 

que o NCO traçasse planos de ação de comunicação alinhados com o cronograma de 

desenvolvimento de cada pesquisa, que lhe seria indicado a priori. 

Na linha da isenção científica, cumpre notar que a pesquisa trouxe elogios à 

atuação do NCO, muito embora em proporção diminuta comparativamente às críticas. 

Esta desproporção, contudo, pode ser interpretada de forma muito particular, vez que 

iniciativas semelhantes à desta pesquisa não fazem parte da cultura da Unidade. Ou seja, 

não parece improvável que os pesquisadores tenham aproveitado esta oportunidade para 

                                                 
20 Vale notar que não raro o próprio e-mail pessoal dos funcionários do NCO é utilizado como canal de 

contato por parte dos pesquisadores científicos. 
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extravasar muito daquilo que os incomoda quanto ao assunto. Assim, a priorização às 

críticas teria se dado de forma construtiva, visando à melhoria de um processo que eles 

sabem que é importante. 

Para futuros estudos, sugere-se que seja realizada investigação junto aos 

profissionais lotados na área de comunicação da Embrapa Agrobiologia (duas 

jornalistas e uma programadora visual) a respeito de sua visão quanto à interface com os 

pesquisadores científicos. Este esforço permitiria a triangulação das informações 

obtidas também junto a estes últimos, reforçando a característica de estudo de caso, 

além de certamente trazer subsídios interessantes à questão estudada.  

Também seria interessante a realização do mesmo mapeamento em outras 

Unidades da Embrapa, para identificar eventuais sugestões de formas bem sucedidas do 

fluxo de informações entre as áreas de pesquisa e de comunicação, que contribuíssem 

para a reconstrução do processo comunicacional na Embrapa Agrobiologia.   
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Este questionário visa a subsidiar pesquisa da dissertação de mestrado 

intitulada Comunicação Interna Organizacional: Um Mapeamento em uma 

Unidade de Pesquisa da Embrapa, que está sendo executada no Mestrado em 

Administração e Desenvolvimento Empresarial (MADE), da Universidade Estácio de 

Sá, por Vandrea Moraes Ferreira, lotada na área de comunicação da Embrapa 

Agrobiologia (Núcleo de Comunicação Organizacional - NCO). 

O assunto da pesquisa é o processo comunicacional dentro desta unidade da 

Embrapa, mais especificamente no que tange ao fluxo de informações que ocorre, 

durante a execução de um projeto entre a área de pesquisa (ou seja, a partir dos 

pesquisadores envolvidos no projeto)e a área de comunicação da empresa. 

Abaixo, inicialmente você encontrará seis questões de múltipla escolha que 

devem ser respondidas escolhendo-se apenas uma das opções. Em seguida há seis 

perguntas para serem respondidas livremente, para as quais não há respostas certas ou 

erradas; o importante é você registrar sua opinião a respeito do que está sendo 

perguntado. 

Uma vez terminada a pesquisa, ela irá compor o capítulo de resultados da 

dissertação 

Acreditamos que o tempo de preenchimento seja de 15 a 20 minutos. Após 

completá-lo, queira, por gentileza, retorná-lo ao endereço de e-mail de onde ele proveio. 

Muito obrigada por sua participação. 
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Nome 
(opcional):__________________________________________________________ 

Área de 
Pesquisa:________________________________________________________ 

Outro setor: 
____________________________________________________________ 
 
 
Gênero: 
(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

 
 
 
Faixa etária: 
(   ) até 30 anos 

(   ) entre 31 e 40 anos 

(   ) entre 41 e 50 anos 

(   ) entre 51 e 60 anos 

(   )   acima de 60 anos 

 
 
Tempo de contratação na Embrapa Agrobiologia: 

(   ) 0  a  5 anos 

(   ) 6 a 10 anos 

(   ) 11 a 20 anos 

(   )  20  a 30 anos  

(   ) 30 a 40 anos 

(   )  mais de 40 anos 
 
 
 
Escolaridade: 

(   ) Nível Superior 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Pós-Doutorado 
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Enquadramento funcional: 

(   ) Pesquisador A 

(   ) Pesquisador B 
 
 
É líder de projeto de pesquisa? 

(    ) Sim 

(    ) Não 
 
 
 
 
1. Existe um protocolo para o envio de informações entre a área de pesquisa e a 
área de comunicação da Embrapa Agrobiologia, a ser usado quando há 
necessidade de apoio na realização de alguma atividade de comunicação, tal como 
para confecção de folders ou de cartazes, ou para a realização de algum evento. 
Você o conhece? 
 

(  ) Sim, perfeitamente 

(  ) Sim, mas não perfeitamente 

(  ) Não 
 
 

1.1 Caso você tenha respondido que o conhece perfeitamente, de que forma 
você tomou conhecimento dele? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 
1.2 Caso você tenha respondido que não o conhece perfeitamente, quais são 
suas dúvidas a respeito? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________ 
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2. Quando um projeto no qual você participa requer ações (tais como cursos, 
reuniões) e atividades (tais como confecção de lâminas ou banners), ou seus 
resultados estão prontos para divulgação, você busca o apoio da área de 
comunicação? 
 

(  ) Não 

Por que não? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________ 

 

 

(  ) Sim 
 

2.1 Caso você tenha respondido positivamente, responda no quadro 
abaixo qual(is) o(s) caminho(s) que você adota para buscar o apoio 
da área de comunicação: 

 
 

(   ) Sigo o protocolo 
(   ) Não sigo o protocolo 
porque não o conheço 

(   ) Não sigo o protocolo 
embora o conheça 

Descreva as etapas que 
você segue deste protocolo: 
 
 
 
 

Em que você se baseia para 
decidir a(s) forma(s) de 
repassar esta informação à 
área de comunicação? 
 
 
 
 
 
 
 
 
E qual(is) é(são) esta(s) 
forma(s)? 
 
 
 
 
 
 

Por que você não segue o 
protocolo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual(is) a(s) forma(s) de 
repasse destas informações 
à área de comunicação que 
você costuma adotar? 
 
 
 
 
 

3. Você sabe para quais tipos de público a área de comunicação da Embrapa 
Agrobiologia repassa as informações sobre os resultados e as ações (tais como 
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cursos, Dias de Campo, workshops) do seu projeto? 

(   ) Não 

(   ) Sim 

3.1 Caso saiba, indique-
os:______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________ 

 
 
4. Você conhece as formas como a área de comunicação da Embrapa Agrobiologia 
repassa as informações sobre as ações e os resultados dos projetos para os diversos 
tipos de público? 
 

(  ) Não 

(  ) Sim 

4.1 Liste as formas de comunicação de que se lembra usadas pela área de 
comunicação para o repasse destas informações, separadas para os diversos 
tipos de público: 

Nesta coluna coloque os tipos de público 
aos quais a área de comunicação repassa 

as informações dos projetos  

Nesta coluna coloque as respectivas 
formas de comunicação utilizadas pela 

área de comunicação 
  
  
  
  
  
5. Com que frequência você toma conhecimento das ações adotadas pela área de 
comunicação da Embrapa Agrobiologia para divulgar os resultados das pesquisas 
aos diversos públicos? 

(   ) Nunca 

(   ) Raramente 

(   ) Frequentemente 

 

5.1 Caso você tome conhecimento destas ações, qual sua opinião a respeito 
delas? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________ 
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6. Você buscou algum apoio da área de comunicação da Embrapa Agrobiologia 
nos últimos quatro anos? 

(    ) Não 

(    ) Sim 

6.1 Caso positivo, especifique o(s) tipo(s) de apoio que você buscou: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

___________________________________________________________
_________ 

 
 
 
 
7. Você tem alguma sugestão para aprimorar o fluxo de informações entre sua 
área e a área de comunicação da Embrapa Agrobiologia? 

(    ) Não 

(    ) Sim 

 

7.1 Caso positivo, descreva-a: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________ 

 

 
 
 
 


