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reSumo
A pesquisa sobre comunicação empresarial visa identificar os principais ruídos da 
comunicação que distorcem as informações no nível de satisfação do público, no Fórum 
Clóvis Beviláqua, e define estratégias de mudança ao modelo atual existente. Trata de uma 
investigação descritiva analítica do tipo qualitativa, com descrição de categorias analíticas, 
utilizando também uma escala de valores expressando incidências quantitativas sobre 
dados complementares, com base nas recomendações de Vieira e Zouain (2006) e Leite 
(2004). Trata-se de um estudo de caso, constituída por uma instituição do Poder Judiciário, 
considerada de grande importância social na qual se realizou entrevista semiestruturada 
com o diretor da instituição e com o assessor de imprensa, seguido da aplicação de 128 
questionários. Os resultados identificaram um nível funcional em desenvolvimento sobre o 
conhecimento da administração de mudanças, ruídos na comunicação, democratização da 
informação e estratégias de mudanças de valores. Definiu-se que a instituição está em uma 
fase de transição procurando superar alguns transtornos para melhor atender às exigências 
sociais da comunidade de um modo geral. Conclui-se que se trata de uma organização que 
se apresenta atualmente em fase de desenvolvimento gerencial, havendo oportunidades 
de melhorias. Propõe-se reestruturar o processo de comunicação nos moldes de uma 
organização com significação em sua missão social em benefício do Estado e da sociedade 
como regulador dos direitos humanos nos aspectos individual e universal.
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1. introduçÃo
Para melhor compreender sobre a importância de uma boa comunicação empresarial, 

basta perceber que a imagem de cada organização depende de todo um arsenal de 
artefatos visíveis e invisíveis sensitivos da comunicação. Nos aspectos visíveis da imagem 
imediata, os artefatos da comunicação podem espessar figuras, simbólicas do concreto 
real físico. Quanto aos artefatos invisíveis sensitivos, a mensagem da comunicação pode 
está representada na dimensão dos sentidos humanos individuais e coletivos. São um fato 
próprio das essências sociais, expressado pelo concreto real de um fato, ou pelo espírito 
de um fenômeno do imaginário lúdico do receptor da imagem, no espaço individual, 
coletivo e universal. 

 Este gráfico lógico entre o objeto da comunicação e o sujeito interpretativo do 
ambiente construído está inserido de tal forma nas estruturas organizacionais, que podem 
ser interpretados como capazes de conduzirem uma postura orgânica, com um misto de 
intervenções perdedoras ou vitoriosas, onde os resultados dependem com maior ênfase 
na energia emocional inserida no espírito gerencial (OLIVEIRA, 1997).

 Pensa-se que esse fator gerencial estruturado por uma comunicação atraente, 
pode conduzir um marketing de valores tanto para as expectativas locais da organização 
como também irradiar uma imagem de valores culturais de afetividade junto ao cliente, 
comunidade e a sociedade de um modo geral, deixando a cargo da tecnologia avançada 
da comunicação universal a expansão dos valores orgânicos da empresa.

Quanto ao desenho local da comunicação na estrutura organizacional, esta pode 
ocorrer tanto na construção interna, quanto nos reflexos do contexto externo, de acordo 
com cada unidade organizacional, dado ao fato de que tem sido importante o processo 
de desenvolvimento, interno e externo, das organizações. Elas evidenciam os fatores que 
interferem na construção de uma comunicação eficiente, tendo, assim, como respostas, 
os elementos que conduzem às satisfações sociais, tanto no que se refere às instituições 
do setor público quanto nas estruturas privadas.

Considerando as reflexões até aqui elaboradas, imagina-se que os conceitos ora 
emitidos são resultantes de fatos e fenômenos acumulados ao longo das dinâmicas 
empresariais. Sabe-se que essas, na busca sistemática do sucesso de sua missão social, 
e frente ao mercado competitivo, estimulam o intuitivo gerencial sobre oportunidades 
de novas descobertas, como alternativas para o crescimento dos empreendimentos 
organizacionais. 

Os surgimentos constantes de novos paradigmas da ciência elaborados pelos 
estudiosos pesquisadores em convergência com o mundo empírico das organizações têm 
contribuído também como ferramentas para a construção de resultados obtidos, registrados 
e desenhados, enquanto informações que comunicam sistematicamente a responsabilidade 
histórica das organizações, nos negócios e ao mesmo tempo contemplam e preservam 
as conquistas da memória empresarial no mundo atual (MARTINELLI; VENTURA; 
MACHADO, 2004). 

Sobre os ambientes empresariais com as turbulências surpreendentes da tecnologia 
avançada dos dias vivenciados, e perseguidos pelas necessidades insaciáveis de descobertas 
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de novas estratégias vencedoras no mundo dos negócios, criam-se cenários traçados pelos 
estrategistas nos planos internos das organizações. Esses são, cada vez mais, complexos 
pelas meras incertezas do mercado de concorrência global. Neste aspecto, é preciso 
guardar como um verdadeiro tesouro tudo aquilo que vem construindo o imaginário das 
instituições, tanto do setor público quanto das organizações do setor privado.

Em se tratando do imaginário construído, considerado como cultura de valores das 
essências da historia das organizações, são essências que ficam e estão decodificadas nos 
conceitos explicadores sobre missão, visões de futuro, identidade, marca. São expressões 
do discurso organizacional que estão permanentemente sob fogo cerrado de um incrível 
arco de fatores ligados às reestruturações de ordem econômica, social e política.

As organizações, que sistematizam o registro desses elementos ligados ao seu simbólico, 
as comunicam para todos os seus públicos, fortalecendo suas identidades, missões voltadas 
para a “psicanálise social, organização inconsciente, psicanálise e humanidade, psicanálise 
cultura e controle social, cultura para a psicanálise e cultura organizacional, antropologia 
e organizações” (MOTA; FREITAS, 2000, p.75-93).

A partir deste contexto, busca-se identificar os principais ruídos da comunicação 
que distorcem as informações no nível de satisfação do público no Fórum Clóvis 
Beviláqua e propõem-se estratégias de mudança ao modelo atual existente. Os principais 
questionamentos indagam: quais as principais estratégias de mudanças na comunicação?  
Quais os conceitos emitidos sobre democratização da comunicação? Existe ruídos na 
comunicação informatizada? Todos estes questionamentos estão considerados no estudo 
de caso e subsidiarão as conclusões da pesquisa. 

Levando em consideração a complexidade de um plano anual de uma empresa 
privada, tento em vista que ao decorrer do ano poderá haver uma mudança estratégica e 
orçamentária em função de algum fator externo, em órgãos públicos esse planejamento 
tem que ser preciso, a fim de validar a Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO, que cumpre 
as seguintes funções: “estabelecer as metas e prioridades para o exercício financeiro 
subsequente; orientar a elaboração do Orçamento; dispor sobre alteração na legislação 
tributária; estabelecer a política de aplicação das agências financeiras de fomento”. Com 
base na LDO aprovada pelo Legislativo, a Secretaria de Planejamento Controle e Gestão 
elabora a proposta orçamentária para o ano seguinte, em conjunto com os órgãos e 
entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

A partir de um estudo predominantemente qualitativo, o trabalho trata de um 
estudo de caso do Fórum Clóvis Beviláqua, que tem como base teórico-metodológica 
a análise de conteúdo. A coleta dos dados se dividiu em três momentos: primeiramente 
fez-se uma entrevista semiestruturada com a direção do fórum; num segundo momento, 
pesquisou-se a assessoria de imprensa da instituição e no terceiro momento foram 
realizados questionários com o público principal do Foro, que são os advogados e as partes 
representadas pelos mesmos.

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL COMO ESTRATÉGIA DE MUDANÇAS 
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2. a importância da comunicaçÃo empreSarial na adminiStRAçÃo 
pÚblica

Acreditava-se que antigamente o “homem público” precisava apenas de uma boa 
oratória e atuações capazes de persuadir plateias, com promessas em sua maiorias não 
cumpridas.  Era fundamental ser artista(ARANHA, 2009). Tal pressuposto passa a 
transformar-se em crítica quando se confronta com conceitos de administração pública 
como “todo um complexo de órgãos, entidades e agentes com finalidade de prestarem 
serviços públicos com vista na realização de um bem comum”(ARANHA, 2009). Mas 
hoje os gestores públicos são obrigados a atuar com muita arte, como defendido pelo 
autor acima citado, mas fundamentalmente com muita técnica, ética e responsabilidade.

A comunicação é um fato nas organizações, ou seja, não existe nenhuma organização 
sem uma prática comunicativa, ainda que os processos comunicativos não sejam 
institucionalizados. Eles são essenciais para a operação da entidade e estão intimamente 
vinculados às formas de significar, valorar e expressar uma organização, isto é, ao processo 
comunicacional e constitutivo da cultura da organização, e de sua identidade, configurando 
imagens reconhecidas por seus diversos públicos internos e externos. A comunicação pode 
ser entendida, então, como um alicerce que dá forma à organização, fazendo-a ser aquilo 
que ela é. Porém, isso não significa que a comunicação seja algo autônomo, porque ela será 
sempre correspondente à forma de ser daquilo que a engendra, neste caso, a empresa ou 
instituição (PUTNAM et al., 2004).

A importância da informação e comunicação como instrumentos e processos 
poderosos para a realização das potencialidades estratégicas e para a ampliação e integração 
das estruturas organizacionais tanto públicas quanto privadas reside no fato de ser por 
meio desses instrumentos que as organizações desenvolvem funções, tomam decisões e 
estabelecem contatos. Isso significa que as organizações precisam repensar, complementar 
e aprimorar seus referenciais teóricos e metodológicos tradicionais, formulando e 
disseminando estratégias que levem em conta os processos comunicacionais como suportes 
eficazes e competentes para o agir e existir delas.

Bahia (1995) reforça a informação como fator fundamental para o progresso social, 
político, cultural e econômico ao afirmar que “quanto mais desenvolvida a sociedade, 
maior a sua taxa de interações de comunicação entre seus membros, em benefício de mais 
informações e de melhores decisões.” 

Uma organização apresenta normalmente duas configurações: primeiro, situa-se em 
um conjunto societal como expressão particular e concreta de um sistema de ação histórica; 
segundo, é uma atividade regulada por decisões que emanam da sua filosofia(SANDRONI, 
1996).

A informação e a comunicação têm, cada vez mais, assumido um papel importante 
na prática de gestão empresarial no mundo globalizado. O chamado campo de estudo da 
comunicação empresarial tem sido, nas últimas décadas, a área de fundamentação teórico-
conceitual e de desenvolvimento de práticas comunicacionais que permite às empresas 
desenvolverem suas estratégias de negócios. No entanto, as transformações constantes 
ocorridas no campo sociopolítico e no econômico e o avanço significativo de tecnologias 
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de informação têm colocado em xeque os fundamentos da disciplina comunicação 
empresarial e permitido a elaboração de novos enfoques teóricos, epistemológicos e 
técnicos que mudam significativamente a maneira de entendermos a informação e a 
comunicação na gestão dos negócios. Tais enfoques configuram a nova dimensão da 
comunicação organizacional de que estamos tratando, uma dimensão que deixa claro que 
não se pode mais aceitar que o processo de comunicação, mantendo-se com seus modelos 
homogeneizados, verticalizados e com ênfase na instrumentalidade da comunicação, 
segundo os fundamentos matemáticos, cibernéticos e sistêmicos, seja a maneira mais 
pertinente para responder aos desafios da gestão estratégica das organizações em tempo 
de globalização (DANIELS, SPIKER e PAPA, 1997; FOSSÁ, 1997; KUNSCH, 1997; 
SCHULER, 2004; SCROFERNEKER, 2000; TOMPKINS e WANCA-THIBAULT, 
2001; REGO, 1986).

A dimensão estratégica que a comunicação vem assumindo nas organizações, sendo 
parte da cultura organizacional, modifica paulatinamente antigos limites. Não mais se 
restringe à simples produção de instrumentos de comunicação: ela assume um papel muito 
mais abrangente, que se refere a tudo que diz respeito à posição social e ao funcionamento 
da organização, desde seu clima interno até suas relações institucionais. Uma estratégia 
de comunicação é algo intrínseco à estratégia global da organização. Expressando de 
forma mais radical, pode-se afirmar que comunicação e organização constituem um 
único fenômeno, isto é, comunicação é organização e organização é comunicação: os dois 
processos são isomórficos (PUTNAM et al., 2004; TAYLOR, 1993).

Em qualquer desses âmbitos, faz-se evidente a presença de processos e ações 
de comunicação que não devem ser entendidos como complementos da estratégia 
organizacional, mas como componentes essenciais na construção de uma estratégia 
comum. Além disso, tais processos e ações são formadores da identidade cultural de 
qualquer organização e, por fim, da projeção de sua imagem (GENELOT, 2001).

3. metodoloGia
A pesquisa trata de uma investigação descritiva analítica do tipo qualitativa, 

utilizando também uma escala de valores expressando incidências quantitativas com 
base nas recomendações de Vieira e Zouain (2006) e Leite (2004). As reflexões teóricas 
de apoio ancoram-se nos postulados das áreas de conhecimento sobre comunicação 
estratégica, tecnologia da informação, cultura organizacional, antropologia social e outros 
conhecimentos afins.

 A investigação empírica utilizou o método de estudo de caso, cuja  instituição pública, 
do Poder Judiciário, é considerada de grande importância social. A pesquisa está localizada 
no Fórum Clóvis Beviláqua, na  Av. Whashington Soares, cidade Fortaleza, Estado do 
Ceará – Brasil, durante o mês de abril de 2009.

A decisão do método de estudo de caso foi confirmada e reforçada por YIN (1989) 
quando afirma que este método é adequado para responder às questões “como” e ‘”porque” 
que são questões explicativas e tratam de relações operacionais que ocorrem ao longo 
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do tempo mais do que frequências ou incidências. De acordo com o autor, a preferência 
pelo uso do estudo de caso deve ser dada quando “os eventos contemporâneos, possuem 
situações onde os comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde 
é possível se fazer observações diretas e entrevistas sistemáticas. O Estudo de Caso se 
caracteriza pela “... capacidade de lidar com uma completa variedade de evidências - 
documentos, artefatos, entrevistas e observações.” (YIN, 1989, p. 19).

Os instrumentos de levantamento dos dados foram constituídos de entrevistas,  
questionário e observação direta.

A amostra está constituída por três momentos distintos: em primeiro realizou-se uma 
entrevista semiestruturada com a direção do fórum; no segundo momento, utilizando-se 
também uma entrevista semiestruturada, junto à assessoria de imprensa considerado o setor 
mais responsável pela comunicação e imagem da organização. No terceiro momento, foram 
aplicados 128 questionários junto ao público principal do Foro, que são os advogados e as 
partes representadas. Sobre os conceitos de valores, fez-se uma entrevista semiestruturada 
com o diretor da instituição e com o assessor de imprensa. Para a análise dos dados, realizou-se 
convergências comparativas entre as significações dos discursos ou falas das lideranças chave, 
bem como os padrões conceituais de ótimo, bom, excelente e ruim. 

4. reSultadoS
Durante o pré-teste no momento do levantamento dos dados na instituição escolhida 

para o estudo de caso, compreendeu-se de imediato a viabilidade e importância da pesquisa 
expressada pelos sentimentos das pessoas chave ou administração superior sobre o desejo 
de uma mudança no processo gerencial principalmente as mudanças com participação 
do componente humano.

No que se refere à identificação de informações sobre as expectativas do cliente, e 
detecção dos principais ruídos na comunicação em relação à missão social da organização, 
envolvendo: satisfação do profissional orgânico e democratização das informações junto 
ao cliente usuário dos serviços, preservação do bem-estar social, e nova visão do público 
usuário sobre a necessidade de participação dos profissionais trabalhadores orgânicos da 
área judicial. 

Ainda sobre o desejo de mudanças na postura organizacional, a gerência tem como 
meta maior a definição compreensiva das necessidades de mudanças de forma democrática. 
Isto de acordo com informações identificadas sobre necessidades existentes na organização 
e propor estratégias de mudança ao modelo atual existente e com o público usuário, 
beneficiados por informações através dos serviços do Fórum Clóvis Beviláqua. 

Para análise das unidades significativas observadas pelos pesquisadores e confirmadas 
no sentimento das pessoas-chave, classificou-se 04 categorias analíticas: conhecimento 
sobre comunicação para mudanças, ruídos na comunicação, democratização da informação, 
estratégias de mudança.
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5. conHecimento Sobre comunicaçÃo paRA mudançaS
Sobre o processo de comunicação para mudanças, embora a direção tenha informado 

que há dois meses, este trabalho tenha sido iniciado, o entrevistado apresenta insatisfações 
sobre a baixa assimilação do processo junto aos demais profissionais orgânicos. De acordo 
com a observação direta que acompanharam as falas, os entrevistados definiram que:  

 
Não sabia, pois estava preocupado com os processos (Direção)

Não havia quase nem uma explicação dos atos (Direção)

De acordo com os significados das falas, define-se que as pessoas estão muito envolvidas 
com a tarefa individual, a ponto de esquecer o ambiente organizacional originando uma 
cultura de vida orgânica psíquica, com um clima organizacional de inconsciência coletiva. 
Desta forma, o que predomina é o pensamento isolado. 

Estão gostando de muitas mudanças e não entendendo outras (pois ainda 
não foi feita as devidas comunicações) (Direção)

Não existe um processo metodológico planejado para as mudanças de hábitos 
educacionais no trabalho. Tais disfunções da comunicação embora percebidas 
automaticamente, as informações prevalecem no inconsciente coletivo.

Neste caso, recomenda-se uma dinâmica do processo de mudanças fortalecida pela 
comunicação estratégica envolvendo o psíquico orgânico para que haja um envolvimento 
afetivo no grupo orgânico. Neste aspecto, o ser humano tem que desprezar a tecnologia 
das fábricas pela tecnologia afetiva (MOTTA; FREITAS, 2000).

De acordo com a Tabela, 1, 78,9% dos profissionais tomaram conhecimento das 
mudanças da nova organização, e apenas 21,1% não tomaram. Mas de acordo com os 
interesses da direção, a afirmativa de tomada de conhecimento significa apenas um registro 
de fatos porque na dimensão da mudança comportamental a gerência tem expectativa da 
ocorrência de fenômenos que concretizem novos comportamentos realizados na prática 
em benefício do sistema interno da organização e bem-estar social.

TABELA 1: Conhecimento sobre comunicação para mudanças administrativas.

F F%
SIM
NÃO

101
27

78,9
21,1

TOTAL 128 100
Fonte: Pesquisa de campo.
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Conclui-se que a análise qualitativa fez compreender no nível funcional da 
administração desejada que as respostas sobre o conhecimento dos fatos ocorridos 
não significa a mudança comportamental de valores para o desenvolvimento da nova 
administração com propostas de bem-estar para a sociedade de um modo geral.

6. ruídoS na comunicaçÃo
Atualmente com a lógica da tecnologia da informação, o profissional desempenha suas 

atividades de maneira mais eficiente e com maior precisão. Mesmo assim, a comunicação 
informatizada ainda passa por um processo complexo em se tratando de mudanças 
organizacionais porque existem variáveis de sistemas de treinamentos entre os usuários, 
mas que ainda não foi estabelecido um padrão de eficiência como um padrão cultural 
orgânico.

Atualmente existem várias formas de comunicação no mundo globalizado. O contexto 
interno das organizações passou a utilizar sistemas sociotécnicos, e “sua implementação 
deve considerar a reação dos grupos-sistema e as mudanças sociais, sua aceitação e uso 
dos grupos efetivos” (MASCARENHAS E VASCONCELOS, 2004).

Esta nova forma de contextualizar o ruído na comunicação, passou a desprezar as 
várias formas tradicionais com a superação da tecnologia avançada. Assim deixa de falar 
de muitos instrumentos da comunicação tradicional para analisar a problemática junto as 
novas formas de enfrentar a comunicação informatizada.

Neste aspecto, define-se os ruídos da comunicação segunda as falas dos usuários assim: 

Tudo é feito dentro das instruções, a fim de cumprir um rol de metas.
Tentamos ocupar o espaço midiático, onde a notícia sai distorcida.
(Assessoria)

Sim, na nossa intranet, dando publicidade às melhorias do Fórum, as 
mudanças do Fórum. E mais... artigos, jurisprudências. (Assessoria)

De acordo com as falas existe uma distância entre os conceitos de comunicação 
orgânica e o que as pessoas responderam ser comunicação confundindo com normas e 
rotinas no trabalho. E acrescentando a estas atividades algumas formas prejudiciais de 
atividade de comunicação considerada pelo declarante como sendo forma distorcida 
da comunicação. No entanto, não deixou esclarecido o que seria forma distorcida de 
comunicação, o que conduz à uma dedução que são chamadas de formas distorcidas 
aquilo que é comunicado e não está dentro dos planos estratégicos em missão social da 
organização.

No que se refere ao processo de comunicação informatizada, o espaço vazio 
torna-se maior ainda, visto que existe uma confusão entre forma de comunicação, 
publicidade existente no sistema de forma desorganizada que não responde à construção 
social da imagem da organização, no qual, de forma natural, impõe seu valor e as 
necessidades de seu papel junto à sociedade.

JOANA ANCILA PESSOA FORTE, MARIA HELENA BOTELHO MOREIRA DE DEUS, 
EMANUELA SOUSA FERREIRA GOMES, MARIA ELIENE SOARES DE SOUSA E 
RAFAELLA ALVES MEDEIROS ALVARENGA



usinessusiness

 

Revista FFBusiness • Fortaleza • v. 10 • n. 10 • out. 2012

Conclui-se que os ruídos na comunicação são significativos no nível das necessidades 
de uma intervenção de urgência para que haja uma justiça entre aquilo que a instituição 
faz dentro de um compromisso legal e social. Desta forma, pensa-se que este sistema de 
comunicação necessita de reajustes com abrangência imediata para suas intervenções.

De acordo com o Gráfico 1, não existe um sistema de informação especificamente 
voltado para a comunicação precisa junto ao usuário por parte da organização, ela se dá de 
forma automática com a utilização de instrumentos já existentes, tais como jornal, televisão, 
rádio, revistas, sites, servidores e outros. Neste aspecto, recomenda-se a elaboração de 
um projeto voltado para o controle de qualidade da comunicação com vistas a manter 
elevado o padrão de objetivos e metas estabelecidas para uma funcionalidade excelente, 
para atender às necessidades da comunidade assistida e o bem-estar social.

GRÁFICO 1: Formas de conhecimento das informações.
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Fonte: Pesquisa de campo.

7. democRAtizaçÃo da informaçÃo
Existe uma preocupação da administração superior em manter um nível elevado de 

expansão da informação como forma de socializar as informações em um padrão didático 
informativo e educacional para o trabalho.

Nas falas, observa-se que:

Bom, daqui abrimos as portas para os colegas jornalistas. Enviamos e-mails, 
fax, fazemos ligações, convidamos para almoço. (Assessoria)

Procurando comunicação com os profissionais da imprensa esclarecendo 
os fatos quando eles acontecem. (Direção)

De acordo com a fala, está definido que não existe um planejamento prévio para a 
qualidade da comunicação para ser desenhada a nível popular, desta forma a instituição 
perde oportunidade de manter uma imagem de transparência através de um projeto de 
informações socializadoras de sua missão social.
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Na fala esta aparenta a existência de uma informação dependente do fato ou fenômeno 
social que venha a acontecer, não existindo assim um plano preventivo para preservação da 
imagem da organização. As informações são fornecidas ao público como forma de defesa.

O Fórum é um prestador de serviços para a comunidade. Tudo diz respeito 
ao público. (Assessoria)

Mostrar uma fase nova, um novo modelo de administração. Mostrar as 
realizações, baseadas nas deficiências do passado. O esforço poderá trazer 
uma nova realidade para o Judiciário cearense, desde que haja empenho. 
(Assessoria)

Conclui-se que a instituição está em uma fase de transição procurando superar alguns 
transtornos que não atendem mais às exigências sociais da comunidade de um modo 
geral. Importante citar também que em se tratando de um órgão público que represente 
um poder maior ou Poder Judiciário possuem uma imagem de créditos e confiança mais 
que não deve estacionar dado ao fato de que as necessidades sociais são insaciáveis e a 
instituição deve acompanhar em suas instâncias.

8. eStRAtÉGiaS de mudança
Em se tratando de estratégias de mudanças, estudiosos alertam para alguns 

obstáculos comuns da cultura de resistência na organização. Neste aspecto, é necessário 
o descongelamento dos sistemas de crenças radicalizadas na organização. No pensamento 
dos teóricos como Nintzberg; Ahlstrand e Lampel (2000, p.194-212). “postulam que 
as condições externas forçavam as organizações para determinados nichos”, neste caso 
a organização fica influenciada pelo ambiente. No entanto, o mais importante para a 
organização é a visão de contingência tornando as estratégias mais abrangentes.   

Nas falas dos profissionais da organização definem-se:

Procurando comunicação com os profissionais da imprensa esclarecendo 
os fatos quando eles acontecem.

Falta  estratégia de comunicação.  Diz tomar conhecimento das manifestações 
apenas através de comentários e sempre está de portas abertas para receber 
sugestões, mas que não existe.

Sobre comunicação estratégica, identificou-se que são conceitos que fogem às regras de 
utilização sobre essa área de conhecimento, pelos profissionais das organizações judiciárias.

Enfim, conclui-se que o caso estudado apresenta-se em fase de desenvolvimento 
gerencial com proposta de uma estruturação nos moldes de uma organização com 
significação social e em desenvolvimento sistemático.
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9. concluSÃo
A pesquisa sobre comunicação empresarial como estratégia de mudanças 

organizacional definiu um nível funcional em desenvolvimento sobre o conhecimento 
da administração de mudanças, ruídos na comunicação, democratização da informação e 
estratégias de mudanças de valores.

Sobre os ruídos na comunicação, percebeu-se que ainda não está aparecendo junto 
ao usuário como um progresso gerencial. Desta forma, conclui-se que o sistema necessita 
de um reajuste. Recomenda-se que as estratégias de comunicação façam um reajuste 
com abrangência imediata para intervenções de clareza e socialização das informações 
no mercado.

Definiu-se que a instituição está em uma fase de transição procurando superar alguns 
transtornos para melhor atender às exigências sociais da comunidade de um modo geral. 
Importante citar também que em se tratando de um órgão público que represente um Poder 
Judiciário, possuidor de uma figura de créditos e confiança, por isso, não deve estacionar 
essa imagem, dado ao fato de que as necessidades sociais são insaciáveis e a instituição 
deve acompanhar em suas instâncias.

Enfim, conclui-se que o caso estudado trata-se de uma organização que se apresenta,  
atualmente, em fase de desenvolvimento gerencial. E com proposta de uma estruturação 
nos moldes de uma organização com significação em sua missão social em benefício do 
Estado e da sociedade como regulador dos direitos humanos nos aspectos, individual e 
universal.
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