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ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS PROCESSOS DE 
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL INTERNA DO MACAPÁ 
SHOPPING CENTER – ESTADO DO AMAPÁ 
 
RESUMO 

A pesquisa teve objetivo de verificar como são utilizadas as ferramentas comunicacionais 
do Processo de Comunicação Interna Gerencial, Administrativa e Social do Macapá 
Shopping Center (MSC), tendo como objetivos específicos: a) Descrever o Sistema de 
Comunicação Interna; b) Identificar as ferramentas de Comunicação; e c) Analisar os 
principais Canais de Comunicação utilizados, descrevendo suas vantagens e principais 
deficiências. Com base na análise, concluiu-se que o Sistema de Comunicação Interna do 
MSC se fundamenta no uso dos canais verbal, escrito, telefone e rádio, através de fluxos 
verticais, horizontais e transversais, baseados em redes formais e informais de 
comunicação, que nem sempre obedecem à hierarquia presente na empresa. Mediante 
estudo do referido Sistema, foram apresentadas as seguintes recomendações: a) fazer 
mais reuniões; b) realizar cursos de capacitação em comunicação, proporcionando 
melhoria na elaboração de documentos; c) oferecer espaço para que funcionários possam 
dar opiniões e sugestões; d) utilizar meios tecnológicos mais atualizados; e e) fazer 
manutenções periódicas nos aparelhos de comunicação, para que tenham mais eficiência 
na transmissão das informações. As organizações vêm sofrendo mudanças profundas em 
suas relações pessoais, econômicas e sociais, onde informação transforma-se em 
matéria-prima, tornando imprescindível a ação do profissional de secretariado no 
processo de incorporação da Gestão da Comunicação Interna como competência 
essencial a ser desenvolvida. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Comunicação; Comunicação Interna; Gestão Secretarial. 
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INTRODUÇÃO 
 

As organizações constantemente necessitam alinhar suas ações visando 

atingir níveis adequados de produtividade e competitividade, através da integração e 

comprometimento entre seus colaboradores, não podendo desconsiderar a importância 

da comunicação interna nesta dinâmica. De um modo geral, a comunicação interna 

promove a interação e a troca de informações entre a empresa e seus funcionários, 

havendo necessidade de acompanhamento, gerenciamento e cuidado especial para que 

essa comunicação realmente funcione e, sobre a perspectiva da gestão secretarial, o 

profissional de secretariado executivo possui um papel fundamental neste processo.  

O presente trabalho teve o propósito de analisar, através de estudo de caso, 

o sistema de comunicação organizacional, especificamente a comunicação interna do 

Condomínio do Macapá Shopping Center, localizada na capital do Estado do Amapá, 

ancorado na seguinte questão central: Como estão sendo utilizadas as ferramentas de 

Comunicação Interna gerencial e administrativa no maior Shopping existente no Estado? 

Como objetivo geral, a pesquisa visou verificar como estão sendo utilizadas 

atualmente as ferramentas comunicacionais do Processo de Comunicação Interna 

gerencial, administrativa e social do Macapá Shopping Center, tendo como objetivos 

específicos: a) Descrever o Sistema de Comunicação Interna do Macapá Shopping 

Center; b) Identificar as Ferramentas de Comunicação Interna do Macapá Shopping 

Center; e c) Analisar os Principais Canais de Comunicação Interna utilizados no Macapá 

Shopping Center, descrevendo suas vantagens e principais deficiências. 

O estudo foi de caráter exploratório, descritivo e de campo, utilizando estratégias 

de pesquisa bibliográfica, documental, levantamento (Survey) e observação direta, com 

integração de abordagens quantitativas e qualitativas para coleta e análise de dados. 

Após esta parte introdutória, o presente trabalho desenvolve uma reflexão 

sobre comunicação organizacional, apresentando os aspectos conceituais relacionados 

com os processos de comunicação interna e suas dimensões estratégicas. Logo após são 

discutidos os elementos envolvidos com o Gerenciamento da Comunicação Interna, onde 

são expostos os principais canais de comunicação, a divisão dos canais, o fluxo de 

comunicação, os tipos de fluxos e a gestão da comunicação. 

A partir da contextualização teórica é descrita a metodologia utilizada na 

pesquisa; para em seguida ser detalhada a caracterização do Macapá Shopping Center, 

objeto do presente estudo, apresentadas as análises e discussão dos resultados e as 

considerações finais, expondo as conclusões da pesquisa, apontando recomendações e 

sugestões relacionadas com o Processo de Comunicação Organizacional. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Comunicação organizacional e a comunicação Inte rna 
 

Durante o período da Revolução Industrial, a comunicação entre empregado 

e empregador passou a ser percebida como elemento estratégico dentro das empresas. 

Entretanto, nessa época o paradigma de gestão predominante era ancorado em um estilo 

de liderança coercivo com um sistema comunicativo verticalizado descendente. Com o 

tempo, e as pressões oriundas de uma sociedade cada vez mais dinâmica tem-se 

observado o surgimento mais expressivo de outros modelos caracterizados por sistemas 

mais flexíveis e eficientes fundamentados na integração de sistemas verticais 

ascendentes, horizontais, diagonais e circulares de comunicação. 

Desta forma, através da necessidade de realizar um adequado 

relacionamento com os funcionários, a comunicação organizacional passou a se 

consolidar efetivamente como ponto estratégico nas empresas. De acordo com Goldhaber 

(1997, apud KUNSCH, 2003, p. 68): 

 

[...] a comunicação organizacional é considerada como um processo dinâmico por 

meio do qual as organizações se relacionam com o meio ambiente e por meio do 

qual as subpartes da organizacional podem ser vistas como o fluxo de mensagens 

dentro de uma rede de relações interdependentes. 

 

Segundo Shermerhom (1991, p. 251), a Comunicação Organizacional pode 

ser definida como um “processo específico pelo qual a informação se movimenta dentro 

de uma organização, e entre a organização e seu ambiente”. Vale destacar que essa 

movimentação de informação dentro da organização gera um fluxo de mensagens que se 

dirigem entre transmissor e receptor, concretizando o processo comunicacional. 

Entender que a comunicação é um processo simples de troca de informação 

é um equívoco, pois se trata de um verdadeiro processo complexo de fluxos 

interconectados de informações. Ao enviar/receber mensagens existe a interconexão de 

ambientes e meios, onde toda a informação é processada. É nesse sistema que em geral 

acontecem enganos, equívocos e distorções na mensagem. 

De acordo com Chiavenato (2007, p. 418) “o processo de comunicação 

consiste em seis elementos fundamentais: fonte, transmissor, canal, receptor, destino e 

ruído”, conforme apresentado na figura 1: 
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Figura 1 - O Processo de comunicação. 
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Fonte: Chiavenato (2007) 
 

O processo de comunicação é constituído de dois elementos básicos, a 

fonte e o destinatário, e mais quatro outros elementos adicionais interligados de maneira 

condensada, constituindo, assim, o processo de comunicação. 

A fonte é pessoa que transmite alguma ideia ou informação através da 

mensagem, dando início a todo o processo comunicacional. A fonte codifica sua 

informação através de palavras, gestos, sinais, símbolos etc. O transmissor é o meio ou 

aparelho pelo qual a mensagem será codificada através dos modos verbais, escritos e 

não verbais. O canal é o meio em que a mensagem flui entre a fonte e o destino. O 

receptor é aquele aparelho ou meio em que a informação será recebida e decodificada, 

ou seja, interpreta a mensagem e oferece um significado percebido. Destino ou 

destinatário é a pessoa a qual a informação é endereçada. Ruído é o termo que indica 

perturbações indesejáveis que tendem a alterar, de maneira imprevisível, a mensagem. 

A retroação ou feedback pode ser entendida como o modo em que o 

destinatário assimila a informação recebida e retorna à fonte informando o que ele 

percebe a respeito da mensagem. Dessa maneira, a retroação permite verificar se a 

mensagem foi entendida com êxito, completando, assim, o processo de comunicação. 

Através do canal são encontrados os instrumentos mais utilizados para 

transmitir a informação em uma empresa, podendo, conforme Cavalcante (2008), ser 

agrupados em diversas categorias como, por exemplo, o “face-a-face”; os eletrônicos 

(telefone, computador etc.) e os documentos escritos. E em qualquer fase do processo de 

comunicação pode haver distorções na mensagem, mas é no canal que encontramos os 

instrumentos que possibilitam escolher como queremos enviar adequadamente a 

mensagem ao destinatário. 
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A comunicação organizacional segundo Silva (2009, p.13), “tem como 

função fazer com que as mais diversas informações ocorram da melhor maneira possível 

em todos os níveis da organização”. E ela proporciona as relações sociais dentro da 

empresa, aspecto importante para que a comunicação possa circular, mesmo por que são 

as pessoas que fazem tudo acontecer e nelas pode-se detectar a qualidade na troca de 

informação, afinal, quando confiamos em uma pessoa se confia também nas informações 

em que ela repassa. 

Tendo em vista que a comunicação ocorre e através das relações sociais 

Silva (2009), fundamentado nos trabalhos de Torquato (2002), a divide em três dimensões 

estratégicas: comunicação de gerência; comunicação administrativa e comunicação 

social, representadas na figura 2: 

 
Figura 2. As três dimensões estratégicas da Comunic ação Organizacional. 

 
Fonte: Adaptado de Silva (2009). 
 

A comunicação de gerência é quando a fonte mais expressiva da 

comunicação nas organizações é o gerente, pois ele se posiciona como linha 

intermediária, sendo o polo emissor e receptor, transmitindo informações para baixo e 

para cima, aos subordinados e chefes. A eficiência do gerente para com a organização 

depende da atitude para consigo e o assunto a ser tratado; dos níveis hierárquicos 

envolvidos; dos fluxos por onde atravessa a comunicação; das mensagens; dos canais; e 

do receptor. Para Vizeu (2005, p. 16), “se a relação gerente/trabalhador existir apenas de 

maneira formal, isso irá provocar baixa produção e desmotivação”.  

A comunicação administrativa abrange todos os conteúdos relativos à 

administração. A sua finalidade é orientar, atualizar, ordenar e reordenar o fluxo das 

atividades funcionais. Este tipo de comunicação realiza-se através de normas, instruções, 

portarias, memorandos, cartas técnicas, índices, taxas e acervos técnicos. 

A comunicação social envolve os atos da comunicação indiretos, unilaterais 

e públicos. Esses atos poderão ocorrer através dos meios de comunicação coletiva ou de 

massa: jornais, revistas, rádio, televisão e computador. Esta dimensão divide-se em 
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comunicação externa e comunicação interna, onde a comunicação externa é responsável 

pelo posicionamento e pela imagem da organização na sociedade, focando-se na opinião 

pública. A comunicação interna é aquela “que se exerce entre a instituição e seu público 

interno” de acordo com Houaiss (2001,apud MENAN, 2010, p. 3) é fundamental para os 

resultados do negócio, pois age como agente humanizador das relações de trabalho. Este 

elemento contribui para o desenvolvimento e para a manutenção do clima positivo, 

propício ao cumprimento das metas estratégicas da organização, auxiliando o 

crescimento contínuo das atividades e serviços.  

Dentro da perspectiva externa, clientes/fornecedores e outros stakeholders 

há um relacionamento predominantemente formal com a empresa. Na prática, esse 

aspecto acontece tanto através no processo que envolve a dimensão da comunicação 

social quanto nos processos que envolvem as dimensões gerenciais e administrativas. 

Para que isso ocorra, os atores envolvidos devem possuir habilidade e autonomia para se 

comunicar diretamente com todos os níveis organizacionais, conforme apresentado na 

figura 3. 

Verifica-se que, quando há possibilidade para a comunicação externa se 

envolver com todas as dimensões da comunicação organizacional, existe um potencial 

maior para o alinhamento da organização com vistas a atender as necessidades da 

sociedade e do mercado. Os funcionários acabam tendo um papel fundamental neste 

processo, pois eles também direcionam melhor suas ações ao público externo 

estabelecendo um posicionamento adequado. 

 
Figura 3. Sistema da Comunicação Organizacional 

 
 
Fonte: Própria pesquisa 
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A existência de boa comunicação interna da organização com seus 

colaboradores motiva a boa execução das tarefas, eliminam as incertezas, as 

ambiguidades e produz confiança e segurança, aumentando sua produtividade com 

qualidade. 

 
2.2 Gerenciamento da Comunicação Interna  

 

A comunicação interna tem como função fazer com que toda e qualquer 

informação flua em todos os níveis hierárquicos, estabelecendo uma coesão entre todos 

os colaboradores da organização, não se limitando apenas à divulgação de informações 

através de canais formais. Assim, a comunicação interna não pode ser concebida apenas 

como restritamente gerencial. 

Um dos muitos fatores que contribuem para má qualidade nos serviços das 

atividades rotineiras é a comunicação interna deficiente ou insuficiente. Este fato é 

percebido nos discursos de Monteiro e Vieira (2008), Nascimento (2009), Marchiori 

(2010), Brito et al (2011), Pessonie Yizima(2011) e Faria et al (2011), os quais apontam 

para a necessidade de gestão adequada da comunicação interna capaz de viabilizar o 

melhor fluxo de informações possíveis entre todos aos atores que compõem a equipe de 

trabalho da organização. 

Por mais que a comunicação aconteça naturalmente, existem vários os 

canais em que se pode exercê-la para cada objetivo da empresa. Os canais mais 

utilizados estão representados no quadro 1: 

 
Quadro 1 - Principais Canais de Comunicação Organiz acional 

Canais Formais  Canais Infor mais  
Memorandos : é a modalidade de comunicação 
entre unidades administrativas de um mesmo 
órgão, que podem estar hierarquicamente em 
mesmo nível ou em nível diferente.  

Intranet : A intranet é um espaço restrito a 
determinado público utilizado para compartilhamento 
de informações restritas. Geralmente utilizado em 
servidores locais instalados na empresa. 

Ofícios : é tipo de correspondência externa muito 
usada, especialmente quando o destinatário é 
órgão público. Ele serve para “informar, 
encaminhar documentos importantes, solicitar 
providências ou informações, propor convênios, 
ajustes, acordos, etc.” 

Telefone : É definido como um aparelho 
eletroacústico que permite a transformação, no ponto 
transmissor, de energia acústica em energia elétrica 
e, no ponto receptor, terá a transformação da energia 
elétrica em acústica, permitindo desta forma a troca 
de informações (falada e ouvida) entre dois ou mais 
assinantes. 

Circulares : é o meio de correspondência pelo 
qual alguém se dirige, ao mesmo tempo, a 
várias repartições ou pessoas.  

E-mails: O correio eletrônico (“e-mail”), por seu baixo 
custo e celeridade, transformou-se na principal forma 
de comunicação para transmissão de documentos. 

Relatórios : são documentos técnicos que deve 
esclarecer acerca dos objetivos de uma dada 
tarefa e dos acontecimentos relevantes 
ocorridos ao longo da sua execução.  

Walkie Talkie – HT: (Rádio Transmissor Portátil) 
Aparelho que transforma a energia mecânica ou 
térmica em sons. Dispositivo destinado a receber e 
transmitir sons por intermédio de ondas 
eletromagnéticas. 
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Boletins : é um tipo de publicação de distribuição 
regular a assinantes e que aborda geralmente 
um determinado assunto. 

Celular : é um aparelho portátil de comunicação por 
ondas eletromagnéticas que permite a transmissão e 
recepção de voz e dados. 

Atas : são o resumo escrito dos fatos e decisões 
de uma assembleia, sessão ou reunião. 

MSN: é um portal de serviços onde são trocadas 
mensagens de forma instantânea, através da Internet. 

Reuniões :encontro de duas ou mais pessoas 
com propósito de discutir algum tema ou realizar 
alguma atividade.  

Fax:  é uma tecnologia das telecomunicações usada 
para a transferência remota de documentos através 
da rede telefônica. 

Fonte: Adaptado de Menan (2010) 
 

 

Os canais formais de comunicação são aqueles que a comunicação pode 

ser comprovada através da rede oficial de comunicação, já os canais informais se 

caracterizam por representarem a rede não oficial de comunicação que complementa os 

canais formais. Ainda nessa análise vale considerar o que comenta Souza (2006, p. 29): 
 

[...] A comunicação formal constitui o gerenciamento estratégico das informações 

que atenda as necessidades organizacionais, com qualidade. [...] Quanto à 

comunicação informal, esta é libertária e resistente, é a que foge do controle da 

organização, representada pela livre expressão dos indivíduos, que compartilham 

conhecimentos, experiências, críticas etc. 

 

Os gestores devem estar bastante atentos na comunicação informal, pois 

nela é que se estabelecem os boatos, que são inverdades dentro das organizações e que 

atrapalham as atividades rotineiras dos funcionários. A organização ao estabelecer uma 

administração mais participativa minimizaria os efeitos dos boatos, e o convívio entre 

gestores e funcionários se torna mais harmonioso. 

Além das redes formais e informais, a organização deve estar atenta para os 

tipos de fluxos da informação utilizados na comunicação interna das empresas. Segundo 

Kunsh (1986, p. 35) citado por Souza (2006), “a comunicação organizacional se realiza 

por meio de três fluxos (descendentes, ascendente e lateral) e de uma forma bidirecional 

(vertical e horizontal)”. As organizações apresentam um ou mais destes fluxos e 

dependente de como a comunicação ocorre em seu ambiente, eles indicam como as 

informações são conduzidas dentro das organizações, respeitando a estrutura hierárquica 

estabelecida pela estrutura formal e as relações existentes entre as pessoas da 

organização. Vale destacar que Pessoni e Yizima (2011) incluem em seus estudos os 

fluxos transversais e circulares de comunicação, sendo os primeiros caracterizados 

quando existe contato entre níveis organizacionais diferentes, mas sem subordinação 

hierárquica, e os do segundo tipo caracterizados pelo envolvimento de vários níveis sem 

os ajustes de direção tradicionais. 
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Quando os gerentes individualizam a forma como eles se comunicam e 

como eles motivam os seus funcionários, comportamentos negativos desaparecem ou 

são muito reduzidos. De fato, quando os funcionários exibem estes comportamentos, eles 

estão enviando a seus gestores uma mensagem de que estão sendo mal administrados. 

Gerentes eficazes escutam esta mensagem e individualizam a forma como falam e 

motivam os seus empregados. Conforme Pauley (2009), quando cada pessoa é motivada 

de acordo com ela, ou as suas necessidades, os membros da equipe estarão mais 

dispostos a implementar processos de qualidade, as equipes irão funcionar mais 

eficientemente e os produtos vão ser de qualidade muito superior. 

Sobre este aspecto, Soares (2008), ao analisar futuros líderes gerenciais em 

dez áreas profissionais, identificou que a percepção sobre comunicação interna ainda é 

difusa, imprecisa e vaga, alertando que esse fato não favorece o seu conhecimento nem o 

funcionamento organizacional. No referido estudo, a área que apresentou uma percepção 

mais clara foi comunicação social e as áreas com percepção mais difusa foram 

arquitetura e direito. Vale destacar que Melo (2006) aponta a importância do profissional 

de relações públicas neste processo, pois, segundo o autor, o referido profissional é 

considerado como responsável pelo relacionamento da empresa com os seus diversos 

públicos externos e internos.  

Entretanto, Hepp e Martins (2009), Ecco e Rocha (2009) e Nascimento e 

Silva (2012) identificam os profissionais de Secretariado como elementos com maior 

potencial catalisador na gestão da comunicação interna, na medida em que estão 

envolvidos nos processos decisórios e atuando diretamente em processos estreitamente 

relacionados com a gestão dos fluxos de informação nas diversas áreas da empresa. 

Outro ponto de fundamental diz respeito ao fato de que o referido profissional, como 

gestor secretarial, atua efetivamente na intermediação das relações interpessoais e como 

elo entre executivos, gerentes, funcionários e demais colaboradores que se encontram 

nos diversos processos internos da organização.  

Segundo Ecco e Rocha (2009), o gestor secretarial em seu cotidiano age 

como potencializador dos processos comunicativos em todas as esferas em que atua, 

tendo a responsabilidade de reduzir as desinformações que comprometem o desempenho 

na organização. Além deste fator, que provoca interferência na gestão, os referidos 

autores apontam a centralização da informação, os ruídos na comunicação interna e 

externa e a resistência às mudanças e aos avanços tecnológicos como elementos 

comprometedores, devendo o secretario executivo: a) adquirir uma visão sistêmica do 
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funcionamento da organização; b) assumir efetivamente as exigências inerentes à função 

secretarial; c) adotar constantemente atitude dinâmica e proativa; e d) adquirir novas 

técnicas de comunicação nos âmbitos interno e externo. 

Para Nascimento e Silva (2012), o profissional de secretariado possui 

conhecimento de quase tudo que acontece internamente na dinâmica da empresa, pois 

participa das decisões e intermedia informações em todos os níveis organizacionais. 

Como gestor secretarial, ele atua em vários momentos como filtro, decidindo quais 

informações são viáveis para cada situação, ajudando os executivos, diretores, gerentes e 

supervisores a cumprirem suas responsabilidades. 

As organizações, ao acompanharem os passos do mundo globalizado, vêm 

sofrendo mudanças profundas nas suas relações pessoais, econômicas e sociais, onde a 

informação transforma-se em matéria-prima, garantindo a capacidade para atingir níveis 

adequados de desempenho e tornando imprescindível a incorporação da gestão da 

comunicação interna como competência essencial a ser desenvolvida. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O estudo se caracteriza como sendo exploratório, descritivo, e de campo, 

utilizando de estratégias de pesquisa documental, levantamentos (Survey), observações 

diretas e entrevista com o objetivo central de verificar como estão sendo utilizadas 

atualmente as ferramentas comunicacionais do Processo de Comunicação Interna 

gerencial, administrativa e social do Macapá Shopping Center. 

O universo da pesquisa foi constituído pelos colaboradores de todos os 

setores que mantém vínculo empregatício direto com o Condomínio do Macapá Shopping 

Center (MSC), somando um total de 43 funcionários, distribuídos nos setores de limpeza, 

manutenção, recepção, segurança e pelas gerências financeiras, operacional e de 

promoção e eventos, e mais a diretoria geral. Tendo em vista o tamanho da população 

estudada, optou-se por realizar um estudo baseado no censo, utilizando todos os 

funcionários pertencentes ao quadro atual da empresa. De todos os funcionários 

abordados apenas dois não puderam contribuir com o estudo, sendo desta forma possível 

coletar informações de 95,35% do universo, valor este considerado adequado para os 

propósitos do estudo. 

A pesquisa documental teve o propósito de tecer as considerações 

referentes à caracterização do MSC, sendo utilizados relatórios, manuais, folders e 

demais documentos oficiais da instituição. Sobre a perspectiva da pesquisa de campo foi 
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aplicado questionário contendo 22 perguntas estruturadas, abordando informações sobre 

os processos de comunicação interna dividido em quatro dimensões (identificação, 

comunicação organizacional de gerência; administrativa e social interna da 

empresa).Antes da aplicação definitiva do questionário foi aplicado um pré-teste com 05 

funcionários da empresa, com o propósito de realizar os ajustes de validação de face e de 

conteúdo do instrumento de coleta. Foi também realizada uma entrevista semiestruturada 

com a diretora-geral da empresa e observações diretas envolvendo as dimensões de 

estudo. 

Após a coleta das evidências, procederam-se as tabulações e análise 

através de triangulação de dados vinculados à descrição do Sistema de Comunicação 

Interna do MSC, à identificação das Ferramentas de Comunicação Interna usadas, dos 

Principais Canais de Comunicação Interna utilizados e das suas vantagens e principais 

deficiências. 

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 O Macapá Shopping Center (MSC) 
 

O Macapá Shopping Center surgiu através da ideia de dois irmãos que, em 

sociedade, buscavam na época aprimorar os serviços de comércio no Bairro do Trem, em 

Macapá-AP, através da construção de hipermercado com uma grande loja em seu 

segundo piso. A inauguração do Hipermercado & Magazine Fortaleza se deu em 1994, 

sendo considerada a primeira loja informatizada no Estado do Amapá. 

Estudando e investindo na ideia de ampliação do negócio, em 1997 o 

empreendimento foi transformado no primeiro Shopping do Estado, dando lugar ao atual 

Macapá Shopping Center, que hoje conta com cinco lojas âncoras (Magazine Fortaleza, 

Hipermercado Fortaleza, Cine Macapá, Amazon Fantasy e Bob’s), sessenta lojas satélites 

e mais quatorze quiosques, distribuídos em três pisos. Há também duas salas de cinema, 

correspondente ao 4º piso, dois elevadores, sendo um de carga e um social, duzentas e 

dezoito vagas para carros, divididos em três estacionamentos e um bicicletário com 

cinquenta e três vagas, além de vários serviços e caixas eletrônicos de bancos. 

A filosofia de trabalho declarada do MSC, identificada na abordagem 

documental da pesquisa, consiste em administrar empreendimentos comerciais buscando 

a inovação constante, a harmonia dos interesses dos investidores, lojistas, consumidores 

e fornecedores, através de colaboradores motivados e sempre respeitando e 

desenvolvendo o meio em que está inserido. Para que estes objetivos sejam alcançados, 
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seus gestores buscam priorizar aspectos importantes no que diz respeito ao espírito de 

equipe, compromisso, respeito, disciplina e eficácia na realização das tarefas, sabendo 

que tudo isso não funciona se a comunicação interna não for bem trabalhada.  

A administração do Shopping Center requer vários tipos de profissionais 

necessários ao seu funcionamento, envolvendo manutenção, operação dos 

equipamentos, limpeza, remoção do lixo, segurança, publicidade etc. Em alguns casos as 

ocupações exigem formação especializada, como é o caso dos técnicos de operação e 

manutenção de elevadores e escadas rolantes, assim como também os técnicos em 

manutenção e hidráulica e operadores de subestação de alta e baixa tensão entre outros. 

Mesmo não havendo um organograma publicado oficialmente no MSC, os procedimentos 

de análise documental, entrevista e observação direta proporcionaram a elaboração de 

uma representação sintética da estrutura formal vigente, levando em conta as atividades 

principais de cada setor, como se pode observar na figura 3: 

 
Figura 4. Estrutura Organizacional do Macapá Shoppi ng Center 

 
Fonte: Própria pesquisa 

 

 

No total são sete pessoas que conduzem as atividades administrativas, a 

começar pela diretora, com o apoio de sua secretária, que trata da administração geral, 

auxiliada pelas três gerências do segundo nível hierárquico. A Gerência Financeira cuida 

das cobranças de aluguel, condomínio e fundo de promoção dos lojistas e também do 

controle e fiscalização de toda a documentação pertinente a contratos de locação de lojas 

e quiosques. A Gerência Operacional se encarrega da segurança, higiene e dos serviços 
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técnicos e da logística em geral da empresa, auxiliado pelos supervisores. A Gerência de 

Promoções e Eventos (representante dos lojistas) é a encarregada da promoção de 

eventos e campanhas publicitárias procurando conciliar o interesse de cada lojista, de 

ramos diferentes de negócios com a condução estratégica do Shopping.  

 

4.2 Caracterização dos colaboradores pesquisados 
 

Após a coleta de dados verificou-se que o setor que tem mais funcionários é 

de Serviços Gerais (41%), seguido pelo de Segurança (37%). Já os outros não 

apresentam tantos empregados como a Recepção (10%), Administração (7%) e 

Manutenção (5%). Desta forma, pode-se afirmar que a maioria dos empregados trabalha 

em setores operacionais. 

Dos 41 colaboradores do MSC estudados, a maior parte deles é do gênero 

masculino (56%) sendo 44% mulheres. Dos setores estudados, ocorre predominância 

feminina na Cúpula Administrativa (100%); Recepção (75%) e Serviços Gerais (65%). A 

predominância dos homens é observada no setor de manutenção (100%) e no setor de 

segurança (93%), conforme se pode observar no gráfico 1. 

 
Gráfico 1-Número de pessoas do gênero feminino e ma sculino por setor. 

 
 

Fonte: Própria Pesquisa 

 

Dos colaboradores que responderam ao questionário, 58,54% está na faixa 

dos 30 a 49 anos, indicando que a maioria das pessoas que trabalham no MSC são 

adultos maduros. Em sua grande parte os colaboradores já trabalham há mais de quatro 

anos (36,59%), seguido por aqueles que trabalham há cerca de 2 a 4 anos (29,27%). Isso 

implica dizer que a maioria do corpo funcional já conhece bem seus afazeres e a 

organização possui uma cultura organizacional bem consolidada. 
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No que se refere ao grau de escolaridade, a maior parte (43,9%) completou 

o Ensino Médio; 21,95% cursaram o Ensino Médio, mas não o concluíram; 14,63% deles 

estão cursando o Ensino Superior e apenas 2,44% dos colaboradores já completaram o 

Ensino Superior. Vale destacar que 9,76% possuem o Ensino Fundamental e 7% ainda 

não completou o Ensino Fundamental. 

 
4.3 Comunicação de gerência 

 

Sobre a dimensão da comunicação gerencial perguntou-se quais as formas 

de receber e emitir uma ordem. A principal forma de receber e transmitir ordens foram a 

verbal, seguida por escrito e por telefone, conforme gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Formas de receber e emitir uma ordem. 
 

 
Fonte: Própria Pesquisa 
Nota: HT= Rádio Transmissor - Walkie Talkie 
 

 

Como podemos observar as principais formas de emitir e receber uma 

ordem no MSC é a verbal e a escrita. Cavalcante (2008) caracterizou que o grupo mais 

rico para que a comunicação ocorra é o modo verbal, pois há uma riqueza de expressões 

na linguagem e isso proporciona um feedback imediato para possíveis correções. Já a 

forma escrita é enquadrada pelo respectivo autor como a mais utilizada pelas empresas, 

por que fica tudo registrado como atos do andamento das tarefas, entretanto o feedback 

não é imediato e a comunicação ocorre de maneira mais lenta. 

No que se refere aos canais utilizados para transmissão da informação aos 

funcionários, os dados mostram que os principais canais em que a informação circula no 

ambiente de trabalho são o Rádio Transmissor – Walkie Talkie(HT) e o Mural (Quadro de 

Avisos), conforme o gráfico 3. 
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O HT é um meio eletrônico rápido e eficaz e o mural fica em um local em 

que todos os funcionários circulam (logo na entrada da recepção). O terceiro canal mais 

utilizado é a reunião, onde os supervisores passam todas as informações necessárias aos 

seus colaboradores.  

 
 

Gráfico 3 - Principais canais para transmissão de i nformações. 

 
Fonte: Própria Pesquisa 
Nota: HT= Rádio Transmissor - Walkie Talkie 
 

Ao analisar a eficiência dos dois canais mais utilizados, verificou-se que 

tanto o mural quanto o HT são bastante eficientes, segundo a opinião dos colaboradores, 

conforme se pode verificar no gráfico 4. 

 
Gráfico 4 – Grau de Eficiência do HT e do Mural / Q uadro. 

 
Fonte: Própria Pesquisa 
Nota: HT = Rádio Transmissor – Walkie Talkie 
 

Quando questionados sobre a forma em que o chefe imediato passa às 

orientações de trabalho 71% responderam que entendiam de forma clara, sinalizando a 

necessidade de atenção sobre este fator visando diminuir os níveis de ruído nos 

processos de comunicação gerencial. 
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4.4 Comunicação administrativa 
 

Sabendo que o chefe imediato passa suas orientações de trabalho de forma 

clara, foi perguntado através do questionário quais os meios que ele o utiliza para fazê-lo. 

Dentre os três meios apontados, a forma verbal e a escrita são as mais frequentemente 

utilizadas (GRÁFICO 5). O telefone é o mais utilizado pelos setores da Cúpula 

administrativa, serviços gerais e pelo setor de segurança. 

 
Gráfico 5 - Representação dos principais meios para  receber  

uma orientação de trabalho 

 
Fonte: própria pesquisa 

 
 

Tem-se então que as orientações de trabalho no MSC acontecem quase 

sempre de forma verbal não utilizando frequentemente de meios formais de comunicação, 

o que mostra necessidade de avaliar uma possível renovação desses expedientes por 

parte da organização. Este fato é corroborado pela entrevista realizada com a Diretora–

Geral do Condomínio do MSC, a qual afirma que “No caso do MSC não há uma 

ferramenta pré-formatada, toda a comunicação é feita de forma verbal, é muito difícil 

usarmos a comunicação por escrito na empresa”. Isso acontece pelo fato da empresa ser 

de porte pequeno, comparado com outras do mesmo segmento, e seus líderes estarem 

ainda conseguindo gerir o negócio sem perceber a necessidade de programar estratégias 

mais complexas de comunicação. 

Para uma visualização geral das principais ferramentas da comunicação 

identificadas pelo estudo nos diversos setores do MSC, são apresentadas no quadro 2 

aquelas que mais se destacam. 

De maneira geral, 60% dos setores do Condomínio do MSC usam como 

canal de comunicação formal a Ordem de Serviço e 40% usam o Relatório de Atividades. 

Os setores que mais a usam Relatórios de Atividades são os operacionais, enquanto a 

cúpula administrativa utiliza com maior frequência o ofício e os circulares. 
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Em relação aos canais informais, o MSC, como qualquer outra empresa, 

utiliza principalmente o meio verbal para se comunicar com os seus colaboradores. Outro 

canal informal também usado é o bilhete, utilizado com mais frequência pelos setores de 

recepção e serviços gerais. 

Os canais tecnológicos mais utilizados pelos funcionários do MSC foram o 

HT e o celular, pois facilitam em muito a comunicação interna do shopping e são usados 

com maior frequência pelo setor de recepção, segurança e serviços gerais. 

 

Quadro 2. Principais ferramentas de comunicação uti lizadas por setor do MSC. 

Canais  Geral  Adm.  Recep.  S. G Seg. Man. 

Formais 

Relatório de 
Atividades 

Ofício 
Relatório de 
Atividades 

Reuniões 
Relatório de 
Atividades 

- 

Ordem de 
Serviço 

Circulares - 
Ordem de 

Serviço 
Circulares 

Ordem de 
Serviço 

Informais 
Verbal Verbal Verbal Verbal Verbal Verbal 

Bilhetes - Bilhetes Bilhetes -  

Tecnológicos 
HT E-Mail HT HT HT - 

Celular Celular - Celular Celular Celular 

Fonte: própria pesquisa 
Nota: HT= Rádio Transmissor- Walkie Talkie 

 

 

No que se refere às reuniões de trabalho, constatou-se que não são muito 

utilizadas, na medida em que 37% do total geral dos funcionários responderam que não 

há reuniões (NHR). O setor que mais se reúne é o de serviços gerais, onde 10 pessoas 

de um total de 17 responderam que têm reuniões “sempre” e o restante respondeu que 

tem reuniões “às vezes”. Percebeu-se também que nem sempre, quando realizadas, as 

reuniões de trabalho são eficientes conforme se pode observar no gráfico 6.  

Questionados sobre a abertura para emitir opiniões nas reuniões, a maioria 

daqueles que disseram haver reuniões (61%) responderam que se sentem estimulados a 

dizer o que pensam e 17% responderam que se sentem desestimulados. Já sobre o grau 

de estímulo para falar com o chefe sobre dúvidas de trabalho, a maioria (71%) respondeu 

que se sentem estimulados, a buscar esclarecimentos sobre as dinâmicas e processos 

que estão vinculados ao seu contexto de trabalho. No que diz respeito à rapidez com que 

as informações para execução do trabalho chegam aos funcionários, verificou-se que 

mais da metade dos entrevistados (58%) afirmam haver certo atraso no processo de 

comunicação. 
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Gráfico 6 - Representação da Frequência e Eficiênci a das Reuniões do MSC. 
 
 

 
Nota: NHR= Não Há Reuniões 
Fonte: própria pesquisa 

 

Observou-se que o MSC não disponibiliza meios de registro de sugestão e 

reclamação para 85% dos pesquisados. Os 15% restantes afirmam que os únicos meios 

disponibilizados são: diretamente na administração; através dos relatórios da segurança e 

verbalmente. Esta constatação coincide com as informações obtidas pela entrevista direta 

com a Diretora Geral, a qual afirma que: ”O meio é verbal, diretamente com seu 

supervisor [...] Os funcionários podem fazer por escrito, porém a maioria dos funcionários 

trabalha na área operacional e não possuem acesso ao computador, impressora, e por 

isso utilizam a comunicação verbal”. 

Foi solicitado também que os colaboradores fizessem sugestões e dessem 

opiniões para melhorar a comunicação entre empresa e empregado. As principais 

sugestões/opiniões gravitam em torno da necessidade do MSC realizar mais reuniões, as 

quais seriam uma forma dos funcionários esclarecerem suas dúvidas em relação ao 

trabalho, melhorando a comunicação e consequentemente o ambiente de trabalho; ouvir 

com mais frequência os funcionários e melhorar o relacionamento entre os funcionários, 

conforme se pode observar no quadro 3: 
 

Quadro 3. Representação das sugestões e opiniões do s funcionários 

SUGESTÕES/OPINIÕES QUANTIDADE DE 
CITAÇÕES 

Mais reuniões 19 

Os funcionários devem ser escutados com mais frequência 7 

Melhor relacionamento entre os funcionários 7 

Melhorar o salário 3 

Disponibilizar cursos para os funcionários 3 

Ter uma caixa de sugestões e reclamações 2 

Fonte: Própria pesquisa 
 

Às vezes 
19% 
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A comunicação interna tem efeito positivo, quando aplicada corretamente, 

pois esta proporciona aos funcionários um ambiente interno estável e confiável, 

proporcionando mais união e cumplicidade. O tipo de relação que o Shopping tem com 

seus empregados pode motivar ou desmotivá-los na realização de suas tarefas, por isso 

as trocas de informações deve ser constante, para que ambos possam estar alinhados 

em um único objetivo. 

 

4.5 Aspectos gerais do sistema de comunicação socia l interna do MSC 

 

Para descrever os aspectos gerais do sistema de comunicação interna do 

MSC utilizou-se como referências a estrutura do processo de comunicação apresentadas 

por Chiavenato (2007) identificando as fontes transmissoras; os canais; os 

receptores/destino e os ruídos nos níveis estratégicos e operacional. 

Foi considerado para este estudo como componentes do nível estratégico a 

Diretoria Geral e a Secretária, o Gerente financeiro, o Gerente Operacional e a Gerência 

de Promoções e Eventos e do nível operacional pelo Auxiliar Administrativo, pelos 

Supervisores, Setor de Manutenção, Recepção, Seguranças, Encarregado de Serviços 

Gerais e sua equipe, conforme apresentados na Figura 4. 

Conforme se pode observar no quadro 4, no nível estratégico, o Sistema de 

Comunicação é constituído basicamente pelos canais verbais, escrita e telefone, tanto 

para emitir como para receber.  

 

Quadro 4. Sistema de Comunicação Interna do MSC - NÍVEL ESTRATÉGICO 
 

EMISSORES PRINCIPAIS 
CANAIS RECEPTORES PRINCIPAIS RUÍDOS 

DIRETORIA. 
GERAL 

Verbal - Escrito 
Telefone 

Secretária; Gerências; Supervisores;  
Encarregados de Serv. Gerais; Recepção 

Ausência de Reuniões 
Interferências (chiados) 

SECRETÁRIA Verbal - 
Telefone 

Diretoria Geral; Gerências; Recepção Interferências (chiados) 

GERÊNCIAS Verbal - 
Telefone 

Diretoria Geral; Aux. Administrativo; 
Supervisão Manutenção; Recepção; 

 Encarregados de Serv. Gerais 

Ausência de Reuniões 
Interferências (chiados) 

Fonte: Própria pesquisa 
 

Quanto ao canal verbal, não foram observadas muitas falhas pelo fato do 

feedback ser imediato, tendo os emissores à oportunidade de realizar correções 

rapidamente. Também não foram observadas falhas consideráveis no uso do canal 

escrito, pois, os emissores o usam de forma bem clara e objetiva, através de 

mural/quadro de avisos não deixando dúvidas aos receptores. Através de conversas com 

os funcionários e de algumas ligações feitas para o MSC, constatou-se que o telefone, 
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apesar de também proporcionar feedbacks rápidos, apresentou evidências de ruídos, pois 

a falta de manutenção periódica na central telefônica faz com que a comunicação não 

seja sempre eficaz havendo interferências na comunicação. 

Como já demonstrado na análise de dados, o sistema de comunicação do nível 

operacional constitui-se também em sua maioria, através dos canais verbais, HT (Walkie 

Talkie) e telefone tanto pelos emissores quanto pelos receptores. Vale destacar, ainda, que 

neste nível organizacional, além das interferências provocadas pela falta de manutenção dos 

aparelhos (HT e telefone), os ruídos acontecem também, em menor escala a nível verbal 

pela maneira como os emissores e receptores se expressam, na medida em que geralmente 

usam um vocabulário nem sempre claro e objetivo (Quadro 5). 

Um ponto que se destaca na análise do Sistema de Comunicação nos dois 

níveis organizacionais do MSC refere-se à ausência de reuniões como a principal falha 

geradora de problemas e insatisfação. Como identificado anteriormente, o único setor em 

que há reuniões é o de serviços gerais. Em conversa informal com uma das encarregadas 

desta unidade administrativa obteve-se a informação de que as reuniões foram iniciativa 

dela própria, que sentiu necessidade desse tão importante meio, o qual fornece o 

feedback necessário para avaliação dos serviços e a satisfação dos colaboradores. 

 

Quadro 5. Sistema de Comunicação Interna do MSC - NÍVEL OPERACIONAL  
 

EMISSORES PRINCIPAIS 
CANAIS RECEPTORES PRINCIPAIS RUÍDOS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Verbal 
Telefone 

Gerente Financeiro -Supervisores - 
Manutenção - Recepção - 

Encarregados de Serv. Gerais 
Interferências (chiados) 

SUPERVISÃO 
Verbal 

 
HT 

Gerente Operacional 
Seguranças 

Ausência de reuniões 
Falta de clareza e objetividade 

nas palavras 
Interferências (chiados)  

MANUTENÇÃO Verbal 
Telefone 

Gerente Operacional Ausência de Reuniões 

RECEPÇÃO 
Verbal  

Telefone 
HT 

Diretoria Geral - Secretárias - 
Gerências - Aux. Administrativo - 

Supervisão -Manutenção - 
Seguranças - Encarregados de 

Serv. Gerais - Equipe de Serv. Gerais 

Ausência de Reuniões 
Falta de clareza e objetividade 

nas palavras 
Interferências (chiados) 

SEGURANÇAS Verbal 
HT 

Supervisão 
Falta de clareza e objetividade 

nas palavras 
Interferências (chiados) 

ENCARREGADOS 
DE SERVIÇOS 

GERAIS 

 
Verbal 

HT 

Gerências - Recepção - Equipe de 
Serviços Gerais 

Falta de clareza e objetividade 
nas palavras 

Interferências (chiados) 

EQUIPE DE 
SERVIÇOS 

GERAIS 
Verbal Encarregados de Serv. Gerais - 

Fonte: Própria pesquisa 
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Outro ponto de destaque é referente ao rádio transmissor (HT) que, apesar 

de ser utilizado pela maioria dos colaboradores, não é submetido à manutenção periódica, 

ocasionando assim falhas nas mensagens fazendo com que não sejam codificadas 

adequadamente, provocando ruídos na comunicação. O mesmo ocorre com o telefone, 

com expressiva incidência de uso pela diretoria geral, gerências e principalmente pela 

recepção. Vale ressaltar que a falha neste canal (telefone) interfere diretamente na 

comunicação externa, visto que um dos setores que mais usa este aparelho é a recepção, 

ou seja, a porta de entrada da empresa e o elo que interliga todos os setores.  

No quadro 6 pode-se observar o sistema de comunicação interna da 

recepção do Macapá Shopping Center. A recepção é, literalmente, a porta de entrada da 

empresa, é onde todos os setores têm o primeiro contato. Os principais canais utilizados 

neste setor são: o verbal, o telefone e o rádio (HT). 
 

 

Quadro 6. Sistema de Comunicação Interna do MSC - RECEPÇÃO 
 

SETORES 
EMISSOR RECEPTOR 

CANAIS RUÍDOS CANAIS RUÍDOS 

DIRETORIA GERAL  Telefone - Verbal Interferências Telefone -Verbal - Escrita Interferências 

SECRETÁRIA Telefone - Verbal Interferências Telefone -Verbal - Escrita Interferências 

GERÊNCIAS Telefone- Verbal Interferências Telefone - Verbal - Escrita - HT Interferências 

AUX. ADMINISTRATIVO  Telefone - Verbal Interferências Telefone -Verbal - Escrita Interferências 

SUPERVISÃO HT - Verbal Interferências HT -Verbal Interferências 

MANUTENÇÃO Verbal - Verbal - 

SEGURANÇAS HT - Verbal Interferências HT -Verbal Interferências 

ENCARREGADOS S.G HT - Verbal Interferências HT -Verbal Interferências 

SERVIÇOS GERAIS Verbal - Verbal - 

Fonte: Própria pesquisa 
 

Observando o quadro 6, pode-se confirmar o que foi exposto anteriormente 

a respeito das falhas nos canais HT e telefone, onde a existência de ruídos é evidente em 

todos os setores, tanto na transmissão como no recebimento da comunicação. Em 

depoimento informal, os recepcionistas disseram que é unânime a reclamação da má 

qualidade na ligação durante a conversação, tanto do público interno quanto do público 

externo. Emissores e receptores reclamam do volume baixo e também das interferências, 

os conhecidos “chiados”. 

 Quanto aos ruídos do canal verbal neste setor, apesar de serem em menor 

número, confirma-se que é proveniente da maneira como os emissores e receptores se 

expressam, pois nem sempre é de forma clara e objetiva. Felizmente o feedback é 

imediato, facilitando, assim, as correções necessárias. 
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As representações diagramáticas do Sistema de Comunicação Interna do 

MSC são apresentadas nas figuras 5 e 6. 

Os diagramas 5 e 6 representam a forma sistêmica da Comunicação Interna 

do MSC, bem como seus principais canais e ruídos. Vale destacar que neste sistema o 

profissional de secretariado executivo possui relações diretas com a Diretoria Geral e 

Supervisores, atuando como intermediador dos processos de comunicação e tomadas de 

decisões no nível estratégico da organização. No nível operacional, a atuação deste 

profissional se dá de forma indireta, na medida em que as relações neste nível se 

coordenam principalmente através das intervenções provenientes das gerências 

financeira e operacional e supervisores. 

 
Figura 5 - Representação Diagramática dos Canais do  Sistema de Comunicação Interna do MSC. 
 

 
 
Fonte: própria pesquisa 
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Figura 6. Representação Diagramática dos Principais  Ruídos do Sistema de Comunicação Interna do 
MSC. 
 

 
 
Fonte: própria pesquisa 
 

 

Em termos gerais, a comunicação interna do MSC acontece através de 

fluxos verticais, horizontais e transversais, os quais nos conduz a mencionar que essa 

comunicação nem sempre obedece à hierarquia presente na empresa. A comunicação 

interna do MSC também é baseada em redes formais e informais de comunicação e, 

mesmo sendo poucos os canais utilizados, a maioria dos setores tem acesso ao mesmo 

tipo de canal, onde quase sempre os ruídos são similares. Por isso, o contexto da 

comunicação interna do MSC não varia tanto de setor para setor, o que caracteriza 

similaridade nas características dos processamentos das informações geradas nas 

diversas áreas da empresa.  
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5. CONCLUSÕES 

 

A comunicação interna é uma porta para que a organização obtenha o seu 

crescimento, pois tudo começa dentro da empresa. Com base nos resultados da pesquisa 

pode-se concluir que, embora existam ferramentas que possam auxiliar na comunicação 

interna, no Macapá Shopping Center elas não são plenamente utilizadas e ainda 

apresentam ruídos constantes, impedido que a comunicação flua de maneira eficiente. O 

referido Sistema de Comunicação Interna se fundamenta no uso dos canais verbais, 

escrito, telefone e Rádio. 

Nos canais verbais, por mais que não tenham sido observadas muitas 

falhas, verificou-se ausência de clareza e objetividade nas relações entre alguns setores 

da organização. Entretanto, esses canais permitem feedback imediato para que as 

correções adequadas sejam feitas durante o próprio processo de comunicação. O canal 

escrito, correspondente a toda burocracia gerada pela empresa, geralmente se 

desenvolve de forma clara e objetiva. Este tipo de canal é mais utilizado através do 

mural/quadro de avisos onde as informações geradas pelas gerências são colocadas de 

forma direta aos funcionários. 

O telefone e o rádio são meios rápidos de transmissão de informações, 

porém também apresentaram alguns ruídos, isso porque, além das interferências 

externas, os equipamentos não passam por manutenções periódicas, impedindo que a 

comunicação seja sempre eficaz. Vale destacar que este tipo de ruído se dá por causa do 

desgaste natural do aparelho comprometendo a comunicação entre emissor e receptor. 

Constatou-se também que a ausência de reuniões para os funcionários 

denota problemas e insatisfações, já que através delas, eles teriam a oportunidade de 

esclarecer dúvidas, dar opiniões, socializar ideias para melhoria de seus afazeres. Como 

demonstrado na pesquisa, o setor que se reúne com mais frequência (serviços gerais), 

mostra-se satisfeito com tal instrumento de comunicação, pois através desses encontros, 

as tarefas podem ser divididas adequadamente, obtendo melhor desempenho em seus 

serviços rotineiros, onde podem também organizar-se melhor e corrigir possíveis falhas 

através da avaliação. 

A comunicação interna é uma ferramenta estratégica para harmonizar os 

interesses dos empregados e da empresa, onde os colaboradores são estimulados a 

dialogar, trocando informações e experiências, sem que aja a separação de níveis 



ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL INTERNA DO MACAPÁ SHOPPING CENTER – ESTADO DO AMAPÁ 

 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.13, – Nº 16 – Dez. 2015 – Pág. 25 

hierárquicos. Se a comunicação interna é uma relação, isso significa que 

necessariamente a empresa precisa dar abertura para que a comunicação entre ela e 

seus colaboradores ocorra, pois os funcionários são agentes que ajudam a construir a 

organização.  

O secretario executivo possui potencial de contribuição efetiva para a 

melhoria do Sistema de Comunicação Interna do Shopping, ao analisar, com os níveis 

estratégico e operacional, a maneira com que os elementos do sistema estão se 

integrando e quais ajustes necessários. Dentre esses ajustes vale destacar a 

possibilidade de sinalização para a Gerência Operacional de alternativas de 

enfrentamento das falhas existentes durante as comunicações verbais vinculadas às 

relações recíprocas entre supervisão e seguranças e entre encarregados dos serviços 

gerais e suas equipes de trabalho. A intervenção do referido profissional também se torna 

estrategicamente importante no que se refere ao processo de capacitação e 

assessoramento dos diversos colaboradores do Shopping no que diz respeito a 

agendamento, estruturação e gestão de reuniões voltadas para oportunizar aberturas 

para o esclarecimento de dúvidas, opiniões e socialização de ideias para melhoria da 

empresa. 

Desta forma, mediante a análise dos dados da referente ao Sistema de 

Comunicação Interna do Macapá Shopping Center, recomenda-se: a) fazer mais 

reuniões, permitindo que todos da empresa possam ter um melhor relacionamento;  

b) disponibilizar cursos e treinamentos de capacitação em comunicação, o que dará aos 

funcionários mais clareza e objetividade na elaboração dos documentos; c) oferecer um 

espaço para que os funcionários possam dar suas opiniões e sugestões; d) utilizar os 

meios tecnológicos mais atualizados visando melhorar os processos de comunicação 

entre os colaboradores; e e) fazer manutenções periódicas nos aparelhos (telefone e 

rádio), para que estes possam ter mais eficiência e, acima de tudo, conceder melhores 

condições de trabalho, valorizando aqueles que fazem a organização. 

Comunicar não é apenas passar uma informação. Comunicar-se é obter a 

resposta do que foi transmitido, é saber falar, mas também saber ouvir. É muito mais fácil 

encontrar soluções quando existe o diálogo entre as pessoas e para isso é necessário 

que a organização consolide uma cultura capaz de proporcionar abertura para colocá-la 

em prática.  
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