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RESUMO 

 

A COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA NO ATENDIMENTO 

AO CLIENTE: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DO RAMO 

AUTOMOTIVO 

 

AUTORA: Katiane da Conceição 

ORIENTADORA: Silvia Regina Paverchi 

 

Este estudo tem por objetivo analisar como a comunicação pode ser uma ferramenta 

estratégica no atendimento ao cliente, e com isso, descrever o processo de comunicação e suas 

características, aplicadas ao ambiente de trabalho estudado e avaliar os requisitos que geram 

qualidade no atendimento ao cliente, através das percepções dos trabalhadores da organização 

estudada. A metodologia desta pesquisa tem natureza descritiva, de abordagem qualitativa, 

configurando-se um estudo de caso. Foram realizadas entrevistas estruturadas com 5 

colaboradores de uma empresa do ramo automotivo em Aracaju/SE, que lidam diretamente 

com o atendimento ao cliente no que se refere a produtos e serviços automotivos oferecidos. 

Os resultados obtidos neste estudo revelaram que, toda organização para ser bem sucedida, 

necessita que todos seus colaboradores tenham consciência da importância de uma boa 

comunicação e do cumprimento das fases desse processo. 

 

 

Palavras-chave: Comunicação. Atendimento ao cliente. Satisfação ao cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

COMMUNICATION AS A STRATEGIC TOOL FOR CUSTOMER SERVICE: 

A CASE STUDY IN A COMPANY OF THE AUTOMOTIVE BRANCH 

AUTHOR: KATIANE DA CONCEIÇÃO 

ADVISOR: SILVIA REGINA PAVERCHI 

 

This study has the objective to analyze how communication can be a strategic tool to the 

customer service and describes the communication process and its features applied to the 

studied work environment and evaluates the requirements that generates quality in customer 

service through the perceptions in workers at the studied company. The metodology has the 

descriptive nature with qualitative approach and it is configured as a case study. Structured 

interwiews were applied to the five workers of an automotive branch company in Aracaju, 

Sergipe that deals directly with customer service related to the automotive services offered. 

The obtained results by this research have revealed that any company to be well succeeded 

need all of its employees have conscious about the importance of a good communication and 

the compliance with the stages of this process. 

 

 

Keywords: Communication. Customer service. Customer satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para obter resultados positivos quanto ao desenvolvimento de uma organização, é 

importante que a mesma funcione da forma mais aberta possível, é necessário designar 

funções definidas para cada indivíduo. Assim, através de escolhas feitas com pessoas capazes 

de desempenhar funções com responsabilidade e competência, o resultado será satisfatório, ou 

seja, uma organização e seus planos não serão eficazes se a função de liderança ou direção 

não for desempenhada como deve ser. Sob o ponto de vista prático, nenhuma dessas 

atividades são possíveis de serem executadas se não houver uma comunicação eficaz. 

A comunicação sempre foi um problema a ser trabalhado em grande parte das 

empresas, pois uma ação eficaz reduz esforços e aumenta a produtividade. Muito tempo se 

perde por não se ter uma informação ou se faz errado por não saber o que fazer. Portanto, a 

comunicação está diretamente ligada à produtividade e ao ganho de tempo em sua execução. 

De acordo com Cardoso (2006, p. 1127), “é necessário que se entenda a comunicação 

como um processo estratégico de forma dinâmica e complexa, que visa à provocação de 

comportamentos inovadores funcionando de maneira democrática. 

Segundo Tiburcio e Santana (2011, p. 1) “as organizações mudaram e vive-se uma 

época muito rica em termos de desenvolvimento científico e tecnológico, na qual quem tem 

informação tem mais poder”. Tiburcio e Santana salientam ainda que “frente a essas 

transformações, a comunicação tornou-se um ativo fundamental na gestão de negócios como 

parte integrante dos propósitos da empresa e adquiriu importância estratégica para as 

organizações”. 

Os autores afirmam que a comunicação é como um elemento de caráter estratégico na 

gestão organizacional e ressaltam a importância de acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico quanto ao uso das informações.  

Diante das diversas atividades desenvolvidas nas organizações e para o bom 

desempenho de seus processos, a comunicação é um elemento chave e por isso deve ser 

tratada como um assunto importante no ambiente organizacional. 

 

1.1PROBLEMA 
A comunicação pode ser considerada um fator de grande relevância no que se refere a 

um bom atendimento, pois através dela é possível uma melhor relação com o cliente. Além 
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disso, a comunicação ajuda no momento da negociação e define a venda do produto ou 

serviço, além de fidelizar o cliente. É importante que as empresas invistam na comunicação 

como diferencial competitivo o qual possa atrair o principal alvo: o cliente. Em virtude dessas 

afirmativas a presente pesquisa buscou estudar sobre o seguinte questionamento: como a 

comunicação pode ser uma ferramenta estratégica no atendimento ao cliente? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a comunicação como ferramenta estratégica no atendimento ao cliente. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Descrever o processo de comunicação e suas características, aplicadas ao ambiente de 

trabalho estudado; 

b) Avaliar os requisitos que geram qualidade no atendimento ao cliente, através das 

percepções dos trabalhadores da organização estudada. 

 

1.3JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se essa pesquisa no intuito de propor uma abordagem mais profunda acerca 

do conteúdo apresentado, além de expandir os conhecimentos sobre o tema proposto. 

A comunicação é essencial em qualquer ambiente seja ele organizacional ou não e por 

isso, deve ser tratada como um assunto importante para o crescimento de uma empresa 

conforme Cardoso (2006, p. 1125) afirma:  

[...] a informação e a comunicação são como instrumentos e processos                                                                               

poderosos para a realização das potencialidades estratégicas e para a ampliação e 

integração das estruturas organizacionais. É por meio desses instrumentos que as 

organizações desenvolvem funções, tomam decisões e estabelecem contatos com 

clientes, fornecedores e parceiros. 

 

Já Chiavenato (1994, p. 551) salienta que “o sistema de comunicação envolve no 

mínimo, duas pessoas ou grupos: o remetente (fonte) e o recebedor (destino), ou seja, o que 
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envia a comunicação e o que recebe. A fonte constitui o ponto inicial e o destino constitui o 

ponto final da comunicação”.   

Partindo desse pressuposto podemos observar a importância da comunicação para o 

desenvolvimento das organizações, pois quando exercida de forma eficaz trará resultados 

satisfatórios tanto para as empresas quanto para o alvo principal: o cliente. 

 Por isso, esta pesquisa é relevante, pois se pretende mostrar aos profissionais de 

diversas áreas como a comunicação é importante no dia a dia organizacional e como ela pode 

ser utilizada para alcançar objetivos. 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo Heerdt e Leonel (2007, p. 124) “a fundamentação teórica é importantíssima 

porque favorecerá a definição de contornos mais precisos da problemática a ser estudada. 

Neste item, o pesquisador deve apresentar ao leitor as teorias principais que se relacionam 

com o tema da pesquisa”. 

A fundamentação teórica será desenvolvida a partir dos seguintes tópicos: conceitos de 

comunicação; comunicação interna na organização e atendimento ao cliente. 

2.1 CONCEITOS DE COMUNICAÇÃO 

 

A comunicação está presente em qualquer âmbito seja organizacional, institucional ou 

até mesmo em uma conversa informal. Entende-se comunicação como o processo de transferir 

significado de uma pessoa para outra. Tomasi e Medeiros (2007, p. 63) afirmam que “a 

comunicação completa e eficaz entendida como o fornecimento ou troca de informações, 

ideias e sentimentos, através de palavras escritas ou oral, ou de sinais, é vital para a adequação 

das pessoas dentro de uma organização”.    

Para Menan (2011, p. 2) “pode-se definir comunicação interna como uma série de 

ferramentas utilizadas para promover a interação e a troca de informação entre a empresa e 

seus colaboradores”, ou seja, o diálogo entre as pessoas e as empresas é fundamental para 

estabelecer um bom relacionamento interno e consequentemente atender os objetivos da 

organização. 

Apesar de existir muitas formas de obter informações e conhecimentos, nem sempre 

significa que estamos nos comunicando. Menan (2011, p.2) ressalta que:  
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Existe uma grande diferença entre comunicação e informação. Numa empresa não é 

diferente, muitas informações são produzidas e causam impacto na vida dos 

colaboradores porque não são divulgadas de forma adequada e outras informações 

sequer chegam aos verdadeiros destinatários porque um gestor não identificou a 

essência comunicativa de determinado fato. 

A obtenção de informação e sua correta interpretação necessitam de uma comunicação 

eficaz nos dois sentidos, entre o líder e os seus respectivos liderados, devendo haver também 

um controle da comunicação entre ambos dessa forma, tem-se um diálogo saudável, além 

disso, minimizam-se possíveis conflitos. 

A comunicação é o resultado de uma equação simples conforme mostra a figura 1 

abaixo: 

Figura 1 : Exemplo de estrutura da comunicação 

Emissor + Mensagem + Receptor + Feedback = Comunicação 

Fonte: Menan (2011, p. 5) 

Para Gil (2010, p. 71) embora a comunicação constitua uma das capacidades humanas 

mais fundamentais e seu desenvolvimento nos indivíduos se dê de forma que pode ser 

considerada natural, a verdade é que a grande maioria das pessoas não sabe comunicar-se, o 

que ocorre também no âmbito empresarial. 

Muitas vezes a comunicação não ocorre de forma eficaz através da falta de habilidade 

do emissor ou receptor. Para melhorar a eficácia na comunicação interna das organizações, os 

colaboradores devem desenvolver e manter a consciência da necessidade de uma 

comunicação eficaz. O uso do feedback e de técnicas adequadas para ouvir,tambémsão alguns 

instrumentos eficazes de comunicação à disposição do administrador. O retorno melhora o 

processo de comunicação, além disso, emite estímulo para o emissor, reduzindo as chances de 

distorções maiores entre as informações recebidas e as enviadas. 

 

2.2 COMUNICAÇÃO INTERNA NA ORGANIZAÇÃO 

O sistema de comunicação em uma organização reflete numa diversificação de 

costumes, crenças, níveis de educação e necessidades de indivíduos. No entanto, para 

entender melhor o processo de comunicação desses indivíduos em determinadas organizações, 

é necessário levar em consideração todos esses aspectos, analisando o grau de conhecimento 

de cada um, dessa forma, evita-se possíveis falhas na compreensão das informações. 
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 O processo de comunicação, portanto, exige credibilidade e comprometimento, 

conforme Marchiori (1995 apud SANCHEZ, 2006, p. 94) ressalta que: “Faz-se necessário 

observar que a credibilidade e o comprometimento estão articulados às experiências e 

características pessoais dos indivíduos, bem como à sua formação cultural, que são os fatores 

que os predispõem à assimilação e compreensão da mensagem”. 

Diante disso, fica evidente que a comunicação interna nas organizações é 

extremamente importante para o bom funcionamento da mesma, garantindo assim resultados 

positivos e satisfatório. Além disso, ela cria bons relacionamentos tanto entre os 

colaboradores quanto com seus clientes. 

Para Tiburcio e Santana (2011, p. 4) “a comunicação interna é responsável pela 

comunicação efetiva entre os integrantes de uma organização. O foco é alinhar e sincronizar 

as ferramentas de apoio com as estratégias organizacionais”. 

A eficácia da comunicação interna é determinante para o sucesso das organizações, 

pois dessa maneira torna-se fundamental no desenvolvimento de negócios das empresas e age 

como agente humanizador nas relações de trabalho em qualquer âmbito empresarial.  

 

2.3 ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

Com a globalização nota-se que há uma acirrada competição nas empresas em busca 

de novos clientes os quais buscam sempre qualidade no quesito atendimento. Para Silva 

(2011, p. 7) “o atendimento é o elo entre a empresa e os clientes, por isso a maneira como ele 

é tratado dentro da organização resultará no grau de sua satisfação com a mesma”. A 

qualidade dos bens e dos serviços oferecidos hoje serão julgados pelos clientes através do seu 

grau de satisfação. 

Conforme Costa, Nakata e Calsani (2013, p. 2) afirmam “o cliente torna-se exigente, 

colocando o preço não mais como o fator de compra. As empresas dependem dos clientes, e 

investir em qualidade é sinônimo de investimento a longo prazo”. O autor complementa ainda 

que para uma empresa ser reconhecida pelos seus clientes é fundamental deixá-los satisfeito e 

essencial ter uma equipe empenhada a desenvolver um trabalho com qualidade, 

disponibilizando treinamentos adequados aos seus funcionários. 

 

 

Segundo Las Casas (2009 apud MACHADO et al., 2011. p. 9) define:  
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Satisfazer o cliente é necessário que o produto ou serviço oferecido seja de 

qualidade. Então apresentar qualidade aos clientes tornou-se uma obrigação por 

parte das empresas, pois a concorrência a cada dia se torna mais acirrada e todas são 

dependentes dos consumidores que são sua principal fonte de renda. O mesmo autor 

cita ainda que há certa negligência por parte das empresas no Brasil, o que cria 

grande dificuldade na negociação com tais empresas. Os clientes em grande parte 

percebem a qualidade ainda no contato pessoal com os funcionários de uma 

empresa.      

O autor ressalta a importância das empresas estarem atentas quanto ao atendimento 

dos colaboradores para com seus clientes visando sempre a satisfação dos mesmos pois, uma 

vez que suas necessidades sejam atendidas o seu retorno e fidelização provavelmente serão 

garantido. 

3  METODOLOGIA 

 

Segundo Gonçalves (2003, p. 46) “a metodologia especifica o tipo de pesquisa que 

será desenvolvida (de campo, laboratório, documental ou bibliográfico) ou as suas 

combinações, identificando a forma de estudo que se realizará (exploratório, descritivo, 

explicativo ou experimental)”. Gonçalves acrescenta ainda que também serão estabelecidos os 

métodos e determinadas as técnicas com a identificação dos instrumentos de coleta de dados. 

Em relação aos objetivos, este trabalho configura-se, principalmente, com o tipo de 

pesquisa descritiva que segundo Gil (2009, p. 42) tem como objetivo “a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis utilizando-se de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 

questionário e observação sistemática”. 

Quanto ao método da pesquisa optou-se por estudo de caso, que de acordo com Yin 

(2001, p. 69)“cada caso deve ser cuidadosamente selecionado de forma que: preveja 

resultados semelhantes e/ou produza resultados contrastantes por razões previsíveis”.O 

instrumento de coleta de dados foi entrevista do tipo estruturada aplicada aos colaboradores 

que lidam diretamente com o atendimento ao cliente no que se refere a produtos e serviços 

automotivos oferecidos. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003 p.197) a entrevista estruturada “é aquela em que o 

entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são 

predeterminadas. Ela se realiza de acordo com um formulário elaborado e é de preferência 

com pessoas selecionadas de acordo com um plano”. 

O procedimento técnico utilizado nesse estudo partirá de pesquisa bibliográfica, 

através de material já publicado sobre o tema. Segundo Heerdt e Leonel (2007, p. 67), “a 
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pesquisa bibliográfica é elaborada através de diversos tipos de fontes: livros, artigos, manuais, 

enciclopédias, anais, meios eletrônicos, etc., visando explicar um problema a partir dessas 

teorias publicadas” 

Quanto à abordagem pretendida, essa pesquisa desenvolve-se como qualitativa, uma 

vez que não se pode quantificar “atendimento” e mesmo “qualidade”. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A referida pesquisa foi composta por 21 perguntas, sendo 8 questões abertas sobre o 

perfil dos entrevistados, 4 questões fechadas sobre comunicação organizacional e 9 questões 

abertas gravadas e transcritas sobre atendimento ao cliente. 

Os dados descritos a seguir referem-se ao perfil dos entrevistados,e aos 

questionamentos sobre os quais lhes foram indagados a respeito do assunto da pesquisa e 

serão representados pelas letras A, B, C, D e E, respectivamente. 

 

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Quadro 1: 

 SEXO IDADE ESTADO 

CIVIL 

ESCOLARIDADE CARGO TEMPO NA 

ORGANIZAÇÃO 

 

A F 20 anos Solteira Superior 

incompleto 

ISC 1 ano e meio  

B F 24 anos Solteira Superior 

incompleto 

Recepcionista 02 anos  

C F 21 anos Solteira Superior 

incompleto 

Coordenadora 

de 

agendamentos 

02 anos  

D M 35 anos Casado Ensino médio 

completo 

Técnico 

mecânico 

06 anos  

E M 35 anos Casado Ensino superior 

Completo e Pós 

graduado 

Consultor de 

vendas 

08 anos  

Fonte: dados da pesquisa 
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Os entrevistados A, B, C e D executam suas funções no setor de oficina e E no setor 

de vendas de carros novos. Todos são funcionários efetivos contratados diretamente pela 

empresa em regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) por tempo indeterminado, a 

empresa não trabalha com serviços de terceirizados, inclusive os responsáveis por serviços 

gerais são funcionários efetivos contratados pela empresa. 

 

4.2 COMUNICAÇÃO 

 

Quadro 2: 

ENTREVISTADOS A B C D E 

1. Qual a importância 

da comunicação na 

organização? 

Fundamental Muito 

importante 

Fundamental Fundamental Fundamental 

2. Você acredita que 

a comunicação pode 

ser uma ferramenta 

estratégica para um 

bom atendimento? 

Sempre Sempre Sempre Sempre Sempre 

3. Como você 

considera o processo 

de comunicação em 

seu ambiente de 

trabalho? 

Bom Ruím Razoável Bom Ótimo 

4.  Com que 

freqüência há ruídos 

no processo de 

comunicação em seu 

ambiente de trabalho? 

Diariamente Semanal 1 vez ao mês Semanal 1 vez ao mês 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Diante do questionamento sobre a importância da comunicação na organização, dos 5 

entrevistados 4 responderam que consideram fundamental e somente 1 considera muito 

importante, portanto a maioria estão em concordância do que lhes foram questionados. Além 

disso, todos concordam que sempre a comunicação pode ser uma ferramenta estratégica para 

um bom atendimento. Já sobre a pergunta de como todos consideram o processo de 

comunicação no ambiente de trabalho as respostas foram divergentes, pois apenas os 

entrevistados A e D consideram bom, B considera ruim, C razoável e E considera ótimo.  Os 
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entrevistados também foram questionados sobre a freqüência de ruídos no processo de 

comunicação ocorrentes em seus ambientes de trabalho e as respostas também foram 

divergentes, pois os entrevistados B e D informaram queocorre semanalmente, já os 

entrevistados C e E relataram que ocorre 1 vez ao mês e apenas o entrevistado A informou 

que ocorre diariamente.   

O exposto corrobora que o ambiente de trabalho em relação à comunicação interna 

está aquém do desejado, devido à variedade de respostas.  O processo de comunicação interna 

exige credibilidade e comprometimento, conforme Marchiori (1995 apud SANCHEZ, 2006, 

p. 94) ressalta que “faz-se necessário observar que a credibilidade e o comprometimento estão 

articulados às experiências e características pessoais dos indivíduos, bem como à sua 

formação cultural, que são os fatores que os predispõem à assimilação e compreensão da 

mensagem”. 

Diante disso, fica evidente que a comunicação interna nas organizações é 

extremamente importante para o bom funcionamento da mesma, garantindo assim resultados 

positivos e satisfatórios. Além disso, ela cria bons relacionamentos tanto entre os 

colaboradores quanto com seus clientes. 

Conclui-se que, em relação à comunicação interna, há aspectos a serem investigados e 

melhorados, o que certamente trará impacto positivo para a organização. 

4.3 ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

4.3.1 O que é bom atendimento 

 

Segundo o entrevistado E, vale a pena ressaltar que o acolhimento ao cliente faz parte do 

bom atendimento. Ao abordá-lo é importante procurar saber o nome e dirigir-se pelo nome, 

dessa forma será transmitida transparência e uma proximidade maior entre você e o cliente, 

porque em uma relação de compra e venda tem que existir confiança, ele tem que acreditar no 

que você está falando e tem que ser interessante para a organização e para o consumidor. 

O entrevistado A ressalta: 

“Eu acredito que para você ter um bom atendimento, você tem que ouvir o cliente, 

saber quais são os problemas dele, ouvi-lo, porque às vezes o cliente até fala coisa a 

mais que vamos supor: nós trabalhamos com agendamento, e às vezes o cliente 

esqueceu e por mais que um técnico ou uma pessoa que vá atender não possa fazer 

mas pelo menos ele vai ouvir, vai tentar dar uma resposta, eu acho que um bom 

atendimento é você ouvir e entender o cliente”. 
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O entrevistado D está de comum acordo com E e A, pois ele acredita que:  

“Existem alguns componentes que são fundamentais para um bom atendimento e 

para satisfazer o cliente, alguns deles são: atenção, que é muito importante você dar 

atenção a tudo que o cliente fala, e se mostrar à disposição para tentar solucionar 

todos os problemas que o cliente lhe passa”. 

4.3.2 Conhecimentos técnicos para bom atendimento 

 

Quadro 3: 

A Tenho pouco tempo que trabalho na área mas, eu acredito que o contato sempre com o cliente me faz 

com que eu tenha mais experiência, não tenho uma forma adequada para isso, acredito que no dia a dia 

a gente vai aprendendo cada dia mais ter um bom atendimento. 

B Tratando o cliente com gentileza sempre, tentar ouvi-lo e ajudar no que ele precisar. 

C Possuo o conhecimento a partir de cursos baseados em minha função. 

D Além do conhecimento vivenciado diariamente da experiência de vida, conhecimentos a termos de 

cursos oferecidos pela empresa também. 

E  Na minha visão eu tenho estrutura, sou capacitado constantemente para tal função e realizo buscando 

utilizar cada ferramenta da comunicação e do atendimento em prol do resultado que a empresa espera 

e que para chegar a esse resultado ela me dá todo suporte. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 O quadro 3 descreve os conhecimentos técnicos dos entrevistados e seus respectivos 

desempenhos dentro da organização. Através do questionamento constatou-se que embora a 

empresa ofereça como suporte cursos de autoatendimento via Web, ainda assim é evidente 

que alguns dos entrevistados ressaltam que o contato e a vivência diariamente com o cliente 

ajuda bastante a adquirir experiência. 

   

4.3.3 A organização e a oferta de treinamentos para atendimento 

 

Quadro 4: 

A Nós oferecemos sempre cursos tanto web quanto presenciais, a gente procura semestralmente técnicos, 

todos os colaboradores em si, a gente procura sempre dar o melhor treinamento, então acho que estão 

bem treinados. 

B Não. 

C Não, não possui. 
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D Sim oferece, e com uma freqüência boa pelo menos de 1 a 2 vezes por ano a gente faz treinamentos 

para melhor atender os clientes. 

E Desde o dia que eu cheguei, eu já recebi o treinamento e continuo recebendo. Tem a Universidade 

Chevrolet que a gente faz cursos além de profissionais que até recentemente a empresa contratou 

também para a gente melhorar nossos serviços e buscar uma fidelização e melhores resultados com os 

clientes que é isso que a gente busca e é o que eu acredito desde sempre, e quando eu entrei aqui já 

tenho 08 anos, e os clientes que eu consegui construir foi a base, o alicerce de tudo foi o excelente 

atendimento. 

 Fonte: dados da pesquisa 

Diante das respostas dos entrevistados fica evidente que a empresa se preocupa em 

oferecer treinamentos para seus funcionários, através de cursos via Web ou mesmo presencial 

e isso é bastante relevante pois, torna o trabalho eficaz, de qualidade  e posteriormente o 

cliente ficará satisfeito. 

4.3.4 Comunicação e Informação 

 

 De acordo com os entrevistados, a comunicação e a informação são distintas, 

porém, ambas caminham juntas. Apesar de existir muitas formas de obter informações e  

conhecimentos, nem sempre significa que estamos nos comunicando. Nesse sentido 

Menan (2011, p.2) ressalta que:  

Existe uma grande diferença entre comunicação e informação. Numa empresa não é 

diferente, muitas informações são produzidas e causam impacto na vida dos 

colaboradores porque não são divulgadas de forma adequada e outras informações 

sequer chegam aos verdadeiros destinatários porque um gestor não identificou a 

essência comunicativa de determinado fato. 

 

Segundo o autor, transmitir uma informação para alguém requer um cuidado 

minucioso, uma vez que, uma informação mal interpretada pode gerar ruídos na comunicação 

e além disso, trazer prejuízos para a organização. 

 

4.3.5 Insatisfação do cliente com serviço oferecido 

 

 A satisfação do cliente quanto ao serviço oferecido pela organização é de extrema 

importância visto que, o resultado da mesma implica na permanência e retorno desse cliente. 

Segundo Las Casas (2009 apud MACHADO et al., 2011. p. 9), para satisfazer o cliente é 
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necessário que o produto ou serviço oferecido seja de qualidade pois, os clientes em grande 

parte percebem a qualidade ainda no contato pessoal com os funcionários de uma empresa. 

Para o entrevistado D, pode sim ocorrer insatisfação com o cliente por parte do seu 

setor, não é rotineira mas quando isso ocorre procura-se mostrar apto a solucionar o problema, 

reconhecer onde estava o erro, e procurar se dispor ao cliente pedindo-lhe desculpas. Já para o 

entrevistado A cuja função é Índice de Satisfação do Cliente (ISC)não é diferente o qual lida 

com o cliente via telefone realizando pesquisas de satisfação do mesmo em relação ao serviço 

oferecido. O entrevistado ressalta que quando ocorre alguma insatisfação, através da pesquisa, 

procura sempre ter conhecimento do aconteceu, ressalta ainda a importância de ouvir 

atentamente o cliente com detalhes para resolver o problema. 

Ainda sobre esse questionamento, o entrevistado B informou que, quando ocorre 

insatisfação por parte do seu setor, procura outras maneiras para solucionar o problema dando 

opções e buscando pessoas superiores como, por exemplo, a gerente. O entrevistado C reforça 

que procura sempre se aprofundar na insatisfação, ver de onde realmente foi ocasionado e 

tenta reverter à situação, mostrando para o cliente o interesse em mudar o quadro com a 

finalidade de torná-lo em um cliente satisfeito. Já o entrevistado E conclui que procura sempre 

de forma educada conduzir a situação mostrando para o mesmo que tem a solução. 

4.3.6 Comunicação interna e sucesso organizacional 

 

Quadro 5: 

A Eu acredito que a comunicação é tudo não só para uma empresa, não só para o setor onde eu trabalho 

mas acho que em tudo, a gente precisa se comunicar com as pessoas e não ter vergonha de falar. 

B Vejo a comunicação como algo essencial em qualquer meio organizacional. 

C O processo ele se torna eficiente quando a comunicação entre os funcionários está integrada, dessa 

forma sempre nós vamos passar para o cliente uma melhor informação e as funções e todos os 

processos vão ocorrer da melhor maneira. 

D Quanto mais eficaz a comunicação interna os processos andam com mais facilidade e há menos 

probabilidade de acontecerem os erros. 

E Eu acho que tudo tem que partir dessa forma a eficiência em passar o procedimento pra gente de que 

forma a empresa espera que a gente trabalhe dando condições e sem dúvida, concordo plenamente com 

esse conceito e tem que existir uma comunicação direta sem arrodeios sem ruídos para o colaborador 

saber proceder diante de cada processo. 

Fonte: dados da pesquisa 
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Conforme apresenta o quadro acima, é nítida a importância que cada colaborador vê 

na comunicação, independente dos setores onde atuam eles visam que quando a mesma está 

integrada os processos tendem a dar certo. Isso reforça o que o autor Menan (2011, p. 2) 

afirma: “pode-se definir comunicação interna como uma série de ferramentas utilizadas para 

promover a interação e a troca de informação entre a empresa e seus colaboradores”, ou seja, 

o diálogo entre as pessoas e as empresas é fundamental para estabelecer um bom 

relacionamento interno e consequentemente atender os objetivos da organização. 

 

4.3.7 Autoavaliação como comunicador 

 

Quadro 6: 

A Se a gente não for comunicativo a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, e para a gente crescer, a 

gente precisa correr atrás, a gente precisa se comunicar com pessoas, a gente precisa ter conhecimento 

de qualquer coisa nem que seja o mínimo a gente precisa ter conhecimento e pra isso a gente tem que se 

comunicar, então acho que é muito importante. 

B Porque toda informação que está ao meu alcance sempre faço questão de ser transmitida, para que a 

organização não seja vista como uma falta de comunicação. 

C Porque sempre tento deixar todos cientes de alguma informação para que não venha ocorrer nenhuma 

disparidade na informação dada para o cliente. 

D Porque eu me disponho a realizar todas as tarefas, a trocar informações com todos e isso tanto me ajuda 

como ajuda também as pessoas que trabalham comigo. 

E Eu acredito que a gente sempre precisa aperfeiçoar e eu busco isso diariamente tanto no meu trabalho 

como em cursos que eu sempre procuro fazer e participar. Sim, considero porque eu me dedico todos os 

dias para isso e eu tenho um feedback tanto da empresa onde eu trabalho como também dos meus 

clientes. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Diante das respostas dos entrevistados, é perceptível que todos se consideram bons 

comunicadores e concordam que a comunicação é imprescindível dentro da organização, e 

ressaltam a importância de ser transferida não só para os clientes, mas também, uns para os 

outros pois desta forma tende a melhorar o fluxo das informações.  

 

4.3.8 Sugestões de melhoria da comunicação interna 

As respostas abaixo sinalizam que todos entrevistados tem proposta de melhoria, as 

quais seguem transcritas. 

 Para o entrevistado A: 
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“Eu acredito que sempre vai ocorrer um deslize, sempre vai ter uma falta de comunicação 

mas, nada que não possa ser melhorado em conversas, reuniões, às vezes até uma pessoa 

mesmo que teve uma falta de comunicação com você às vezes não estava bem, acabou sei lá 

passando uma forma errada ou não soube explicar, não soube se comunicar. Mas acredito que 

para a gente melhorar é com o tempo, a comunicação, buscar não errar, não cometer o mesmo 

erro mas sempre vai ocorrer em algum momento”. 

 

Para B: 

“Sempre manter os funcionários cientes do que está se passando diante do seu setor, que cada 

informação seja passada, seja através de cartazes no mural ou por e-mail”. 

 

Para C: 

“Acho que manter sempre reuniões mensalmente com todos os funcionários, dessa maneira 

vai manter a comunicação integrada e também vai abranger todo mundo e a maioria dos 

setores”. 

 

Para D: 

“No meu ambiente de trabalho eu acredito que a maior dificuldade é que nem todos são 

totalmente comprometidos com a comunicação, e isso acaba gerando algumas insatisfações”. 

 

Para E: 

“Eu acredito que sempre tenho que melhorar mas, da forma que atualmente existe aqui na 

minha empresa eu estou satisfeito, eu não tenho a princípio nenhuma sugestão porque eu 

tenho um líder que passa tudo tanto por e-mail, como bem próximo da gente a diretoria é 

ainda mais próxima então, eu acredito que todos os instrumentos, todas as informações que a 

gente precisa a gente tem fácil acesso e qualquer dúvida a gente é bem recebido também, pode 

ser uma ferramenta um jornal impresso, algo que você possa complementar mas, tudo isso eu 

acho que viria a agregar. Mas a princípio eu não daria nenhuma sugestão tendo em vista que, 

já elaborei alguns projetos semelhantes a esse em empresas que eu já trabalhei e a depender 

da estrutura do trabalho pode trazer um resultado bom ou não porque tudo tem custo mas, 

minha sugestão é que essa comunicação ela seja mais clara possível, seja por e-mail ou 

pessoalmente, nas reuniões mas eu não sinto dificuldade alguma de trabalhar na organização 

da forma que eles conduzem a comunicação”. 
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4.3.9 Sugestões de melhoria relacionadas aos processos de trabalho 

 

Os entrevistados A e B não tiveram sugestões de melhorias quanto aos processos de 

trabalhos em seus devidos setores.  

Já os entrevistados C, D e E afirmam respectivamente:  

“Na minha opinião foi como eu disse anteriormente, acho que reforçar a questão das 

reuniões, e reforçar também que sempre todos os funcionários estejam presentes e fiquem 

cientes de todas informações dadas, porque até cada mês é passado algo novo, a gente aborda 

o cliente de uma maneira diferente, então, sempre todos estarem cientes de todas as 

atualizações mensalmente, reforçar as regras, reforçar o que deve ou não deve ser feito isso 

ajuda bastante” (Entrevistado C) 

. “Quanto ao processo a organização em que trabalho ela cuida muito bem, porém 

sempre há onde melhorar, e os processos eles por mais que sejam cuidados sempre há algo a 

melhorar”. (Entrevistado D) 

“Sinceramente estou muito satisfeito e sou satisfeito na empresa que eu trabalho e eu 

acredito que o profissional em si é que precisa sempre esta se aperfeiçoando, porque os 

clientes estão sempre cada vez mais exigentes, conhecendo cada vez mais sobre o produto que 

ele pretende comprar e o profissional ele precisa acompanhar essa evolução, e dessa maneira 

eu acredito que você não deva esperar só pela empresa, cada um deveria buscar aperfeiçoar 

seu trabalho também diariamente”. (Entrevistado E) 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa buscou analisar como a comunicação é exercida na organização 

estudada através de entrevistas realizadas com seus colaboradores. 

Constatou-se que, para reduzir os riscos de falhas na comunicação e da quebra do 

fluxo das informações, é necessário que cada colaborador tenha consciência da importância de 

seu papel, como agente facilitador no processo de realização das atividades desenvolvidas 

pelos departamentos e obtenção dos objetivos da organização. Cada processo das atividades 

realizadas pelos setores envolve todos os colaboradores. É importante ressaltar que quando 

alguma informação é passada incorretamente, pode haver implicações negativas gerando 

constrangimentos entre os membros para tanto, se cada colaborador agir em conjunto 

consequentemente reduzirá esses desconfortos causados pelos ruídos existentes.  

O estudo foi muito relevante e mostrou o quanto a boa comunicação é essencial nos 

diversos ambientes de trabalho, principalmente, diante de um mercado altamente competitivo 

que busca sempre por profissionais qualificados. Portanto, a comunicação também pode ser 

considerada como uma habilidade humana se desempenhada de forma correta.  

A comunicação é muito importante e vital em um ambiente organizacional, e todo seu 

processo precisa ser cumprido para que seu resultado seja eficaz. Contudo, é interessante que 

ela transpareça clareza. 

Conclui-se que, toda organização, para ser bem sucedida, necessita que todos seus 

colaboradores tenham consciência da necessidade de uma boa comunicação e da importância 

do cumprimento das fases desse processo. Sua eficácia dependerá do trabalho em equipe entre 

os colaboradores envolvidos e os administradores, pois sendo estes os responsáveis pelo 

pensamento estratégico, o qual contribuirá com o crescimento e desenvolvimento da empresa, 

torna crucial sua habilidade em comunicar-se. Seguindo esse parâmetro, será garantida a 

satisfação requerida entre os próprios colaboradores e posteriormente o cliente, o qual é o alvo 

principal da organização. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 
 

 

 

Apresentação 

KATIANE DA CONCEIÇÃO 

Esta entrevista é parte integrante da construção de um trabalho de conclusão do curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe (UFS), tendo como orientadora a 

professora Silvia Regina Paverchi. A pesquisa tem como objetivo analisar: “A comunicação 

como ferramenta estratégica no atendimento ao cliente”. 

 

Dessa forma, solicito, por gentileza, a participação voluntária de profissionais que lidam com 

atendimento ao cliente. Os nomes não serão divulgados e as informações serão utilizadas 

somente para fins acadêmicos. 

 

ENTREVISTA 

 

I - Perfil do entrevistado 

 

1-Nome completo (opcional) 

______________________________________________________________________ 

2- Sexo: 

(  ) Masculino       (  ) Feminino 
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 3- Faixa etária: 

a)(  )20 a 35 anos de idade 

b) (  )35 a 45 anos de idade 

c) (  ) acima de 45 anos de idade 

 

4- Estado civil: 

(  ) Solteiro(a)    (  )Casado(a)    (  )Divorciado(a)    (  )Viúvo(a)    

 

5-Escolaridade: 

a)(  ) Ensino médio completo 

b) (  ) Ensino técnico completo 

c) (  )Ensino superior_________________(qual curso) (  )completo   (  )incompleto 

c) (  )Pós-graduação___________________(qual curso) (  )completo   (  )incompleto 

d) (  ) Mestrado_______________________(qual curso) (  )completo  (  )incompleto 

e) (  )Doutorado_______________________(qual curso) (  )completo (  )incompleto 

 

6- Qual setor você trabalha? 

_________________________________________________________________ 

7- Há quanto tempo trabalha na organização? 

(  ) Entre 3 a 6 meses              (  ) Entre 3 a 7 anos 

(  ) Entre 6 meses a 1ano        (  ) Entre 7 a 10 anos 

(  ) Entre 1 a 3 anos                 (  ) Acima de 10 anos 

 

8- Forma de trabalho na organização: 

(  ) funcionário - contrato temporário 

(   ) funcionário – contrato efetivo 

(  ) estagiário 
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(  ) outra forma de contratação (exemplo: terceirizado, outros) 

 

II – Questionamentos sobre o assunto (comunicação) 

9- Qual a importância da comunicação na organização? 

(  ) sem importância 

(  ) pouco importante 

(  ) importante 

(  ) muito importante 

(  ) fundamental 

 

10- Você acredita que a comunicação pode ser uma ferramenta estratégica para um bom 

atendimento? 

(  ) não 

(  ) raramente 

(  ) às vezes 

(  ) frequentemente 

(  ) sempre 

 

11- Como você considera o processo de comunicação em seu ambiente de trabalho? 

 

(  ) péssimo 

(  ) ruim 

(  ) razoável 

(  ) bom 

(  ) ótimo 

 

12- Com que freqüência há ruídos no processo de comunicação em seu ambiente de 

trabalho? 

(  ) 0 a 1 vez ao mês 
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(  ) a cada 15 dias 

(  ) semanal 

(  ) 2 vezes na semana 

(  ) diariamente 

III – Questões fechadas  

13-  A satisfação do cliente é resultante do bom atendimento, sendo assim, quais requisitos 

você considera primordial para um atendimento satisfatório?  

 

14-  Você possui conhecimentos técnicos adequados para desempenhar o seu papel no 

atendimento? Quais? 

 

 

15-  A organização oferece treinamentos técnicos e de relações humanas? Se positivo, com 

que freqüência? 

 

16-  Existe diferença entre a informação e a comunicação? Qual? 

 

 

17-  Em algum momento já ocorreu alguma situação em que o cliente ficou insatisfeito 

com o serviço oferecido? Se ocorreu, como você reagiu para contornar tal situação? 

 

18-  A eficácia da comunicação interna é determinante para o sucesso das organizações. 

Você concorda com essa definição? Explique. 

 

 

19-  Você se considera um bom comunicador? Por quê? 

 

20-  Tem sugestões de melhoria para a comunicação interna no seu ambiente de trabalho? 

 

 

21-  Tem outras sugestões de melhoria relacionadas aos processos de trabalho na 

organização? 

 

 

 

 

 

 

 

 


