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RESUMO 

O papel e a importância da comunicação interna nas organizações, bem como o 

questionamento acerca da relação entre um processo de comunicação planejado, mais 

participativo e aberto ao diálogo e o uso da informação pelos segmentos com menor acesso 

às decisões sobre os meios de comunicação interna – no caso da Embrapa, o dos assistentes 

–, foram os referenciais para a construção deste trabalho. Numa organização cuja cultura 

privilegia o saber científico, dominado pelos pesquisadores, é possível que o segmento de 

assistentes, que apresenta uma escolaridade mais baixa, sinta-se excluído de alguns 

processos da organização, entre eles o da comunicação. O principal objetivo deste estudo 

foi verificar como as mudanças implementadas no processo de comunicação interna da 

Embrapa Hortaliças afetaram a percepção dos assistentes em relação a essa comunicação.  
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 Atualmente, a Unidade conta com 225 empregados efetivos, sendo 46 

pesquisadores, 42 analistas e 137 assistentes. Nesse cenário, encontra-se uma maioria de 

pesquisadores com título de doutorado, como também um grande número de assistentes que 

desenvolvem suas atividades como operários de campo, a maior parte com baixo nível de 

escolaridade.  

 Em termos de comunicação interna, a diversidade dos quadros ainda é um desafio a 

ser enfrentado, uma vez que é preciso adotar diferentes estratégias para atingir os dois 

públicos, os pesquisadores e analistas, com alto grau de instrução e muito críticos, e os 

assistentes, com menor instrução, mas igualmente críticos e fortemente influenciados pelo 

sindicato. 

Assim, foi proposto um estudo para aprimorar a comunicação interna praticada na 

Embrapa Hortaliças, considerando também a realidade encontrada em toda a Embrapa, pois 

as características do público interno desse centro de pesquisa são muito semelhantes as do 

restante da empresa, conforme é explicitado no Regimento de Atuação da Rede de 

Facilitadores de Comunicação Interna:  

 

O público interno da Embrapa é heterogêneo em diferentes aspectos. A 

Empresa possui mais de 9 mil empregados, localizados em todas as 

regiões brasileiras e também em escritórios e laboratórios no exterior. 

Entre esses empregados, encontram-se pessoas em diferentes faixas 

etárias, além de possuírem tempo de serviço igualmente variado e 

exercerem funções que exigem desde o nível básico até o nível máximo de 

educação formal - do ensino fundamental ao pós-doutorado. (EMBRAPA, 

2010, p.01). 

 

 No desenvolvimento do estudo, seguiu-se a linha de pensamento de Wilson Bueno 

(2009), que entende a comunicação interna como o estabelecimento de um relacionamento 

entre partes de uma organização, considerando-se a existência de diversos públicos 

internos. 

 Bueno enfatiza a questão de que um público interno não pode ser visto no singular, 

pois engloba pessoas de perfis diferentes, com expectativas distintas, e, especialmente, que 

mantêm vínculos diferentes com a organização. O autor também deixa claro que essa 

perspectiva é um fator é de grande importância para realizar um planejamento eficiente da 

comunicação interna: 

 

Algumas consequências e decisões precisam ser consideradas, se 

aceitarmos como válida e importante essa diversidade, como por exemplo, 
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a absoluta necessidade de se relacionar com os públicos (já não estamos 

mais nos referindo a público no singular) de forma distinta. Ou seja, se os 

públicos têm características, perfis e, por extensão, demandas diferentes, 

faz sentido levar isso em conta no planejamento da comunicação interna 

(BUENO, 2009, p.86). 

 

  De acordo com Kunsch (2003), pode-se dizer que a qualidade da comunicação 

interna passa pela vontade da direção de uma organização em abrir as informações, em usar 

a verdade como princípio, em primar pela competência e agilidade e também pelo respeito 

às diferenças de cada um. 

 Assim, neste trabalho serão relatadas e analisadas as alterações ocorridas no 

processo de comunicação interna da Embrapa Hortaliças a partir da mudança de gestão da 

empresa, enfatizando, em particular, o impacto no grupamento funcional dos assistentes. 

Numa organização como a Embrapa, cuja cultura privilegia o saber científico, dominado 

pelos pesquisadores, é possível que o segmento de assistentes, que apresenta uma 

escolaridade mais baixa, sinta-se excluído de alguns processos da organização, entre eles o 

da comunicação. Essa cultura pode ser entendida como um conjunto complexo de valores, 

modos de pensar, agir e sentir, que, quando compartilhados por um grupo de pessoas, passa 

a formar uma coletividade que espelha um consenso, compartilhado e transmitido pelos 

membros do grupo, como destaca Marchiori (2008, p.79): “a cultura é construída, mantida e 

reproduzida pelas pessoas, pois são elas – ao invés de um autônomo processo de 

socialização, ritos, práticas sociais – que criam significados e entendimentos.” 

 Em 2011, foi realizada uma análise documental dos dados disponíveis na Embrapa 

Hortaliças com relação à comunicação interna e ao perfil dos empregados, bem como um 

retrato dos veículos de comunicação existentes na época, a partir da implementação, em 

2009, do Projeto Agentes. 

 

O Projeto Agentes 

 

 Ações de comunicação interna sempre existiram na Embrapa Hortaliças, mas não 

eram devidamente planejadas e contavam com pouca participação dos empregados. Em 

2009, a equipe do Núcleo de Comunicação Organizacional propôs a implantação do projeto 

“Agentes de Comunicação: Uma Estratégia de Comunicação Interna”, mais conhecido por 

Projeto Agentes. 
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O projeto consiste em trabalhar a comunicação interna com base em discussões e 

pautas levantadas junto a um grupo de empregados intitulados “agentes de comunicação”. 

Os agentes podem ser definidos como colaboradores que, de maneira voluntária, 

desenvolvem atividades voltadas para agilizar e melhorar o fluxo de comunicação, tendo 

como atribuições: assessorar o planejamento e a implementação de ações de comunicação 

interna; levantar assuntos corporativos relevantes e/ou de interesse dos empregados; sugerir 

pautas para os veículos de comunicação interna; enviar feedback à área de comunicação 

sobre as ações e os veículos de comunicação interna.  

 Esses agentes foram selecionados em todos os níveis e setores da unidade, a partir 

do perfil para atuar como representantes da comunidade interna. Após um período de 

apresentação do projeto e treinamento dos agentes, esses passaram a freqüentar reuniões 

semanais, de aproximadamente 30 minutos, com a equipe de comunicação interna do 

Núcleo de Comunicação Organizacional da Embrapa Hortaliças. Hoje o projeto conta com 

a participação de treze agentes. 

Com a implementação do projeto Agentes, alguns instrumentos de comunicação 

interna já existentes foram reformulados e outros novos, desenvolvidos. 

 

Um mapa da Comunicação Interna da Embrapa Hortaliças em 2009 

 

  Em 2009, percebendo que os processos comunicativos na Embrapa Hortaliças não 

estavam trazendo os resultados esperados, a equipe de comunicação da unidade entendeu 

ser necessário realizar uma pesquisa descritiva e exploratória, que teve como propósito 

mapear a real situação da comunicação interna na Embrapa Hortaliças. 

 O objetivo geral da pesquisa foi verificar como pesquisadores, analistas, assistentes 

e estagiários percebiam as informações divulgadas no seu processo de comunicação interna. 

 Na Embrapa existem três carreiras funcionais: pesquisadores, analistas e assistentes , 

esses divididos em três categorias: A, B e C. Os assistentes A executam atividades semi-

especializadas de suporte técnico e administrativo e para ingresso no cargo é necessário 

nível médio. Os assistentes B realizam atividades operacionais e necessitam ter o nível 

fundamental completo.  Já os assistentes C são responsáveis por atividades rotineiras de 

natureza simples, que requerem apenas nível fundamental incompleto. 

Os objetivos específicos da pesquisa foram: 
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a) Caracterizar o perfil dos empregados;  

b) Identificar as ações de comunicação interna realizadas pela Embrapa Hortaliças; 

c) Identificar as necessidades de informação dos públicos; 

d) Identificar o uso dos veículos produzidos pela Empresa; 

e) Verificar a preferência e a satisfação dos usuários em relação às informações 

recebidas. 

 A coleta de dados foi feita por meio de análise documental, entrevistas semi-

estruturadas com os gestores e aplicação de questionários para os demais públicos. 

 Assim, por meio de informações coletadas no Setor de Gestão de Pessoas, foi 

possível verificar que a maioria dos funcionários da Embrapa Hortaliças está concentrada 

no Setor de Campos Experimentais, que 82% do total dos empregados são do sexo 

masculino, 50% possuem mais de 47 anos e 45% deles possuem mais de 20 anos de tempo 

de serviço. Ainda foi verificado que a maior parte dos empregados (30%) possui ensino 

médio e que 23% dos empregados possuem pós-graduação, em nível de especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. Outro dado a ser observado é o fato de 24% dos 

empregados possuírem apenas o ensino fundamental.  

 Os pesquisadores que responderam ao questionário se mostraram divididos com 

relação à quantidade de informações. Houve um grupo que considerou as informações 

divulgadas suficientes e outro que as julgou insuficientes ou inadequadas aos seus 

interesses. Já os analistas que participaram da pesquisa consideraram a quantidade de 

informação suficiente. Tanto pesquisadores como analistas disseram que os assuntos 

divulgados pelos meios de comunicação interna atendiam parcialmente aos seus interesses e 

consideraram o e-mail como o mais importante canal para se manterem informados.  

Com relação ao mural, alguns analistas e pesquisadores comentaram, na área 

qualitativa do questionário, que não costumavam consultar esse veículo e que a intranet 

poderia ser uma ótima ferramenta, se não estivesse desatualizada e desestruturada.  

 Uma das grandes diferenças percebidas na opinião entre os grupamentos foi com 

relação ao recebimento do informativo interno, pois enquanto os analistas disseram gostar 

de recebê-lo impresso, os pesquisadores preferiram a versão eletrônica.  

 O perfil de consumo de comunicação e de entendimento das informações divulgadas 

se assemelhou muito nos dois grupos, o que se pode atribuir ao fato de possuírem maior 

nível educacional.   
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 Até mesmo a participação em eventos foi registrada de forma semelhante. Os de 

caráter técnico contavam com grande participação de ambos os grupos, que disseram não 

ter o costume de prestigiar os eventos considerados sociais.   

  Também ficou claro o anseio por uma comunicação de qualidade, com transparência 

nas informações divulgadas, pois tanto analistas quanto pesquisadores expressaram a 

necessidade de uma comunicação de mão dupla, como também de criação de espaços de 

discussão na Embrapa Hortaliças. 

 O que mais chamou a atenção dos profissionais de comunicação envolvidos na 

pesquisa foram os resultados referentes aos assistentes. Os que participaram do 

levantamento expressaram uma considerável insatisfação em relação à comunicação interna 

praticada na unidade. Quando se passa a tratar especificamente desse grupo, percebe-se que 

há uma grande diferença quanto à visão da comunicação interna.  

 Entre os assistentes A e B, 50% afirmaram receber pouca informação proveniente de 

ações de comunicação interna. Esse quadro se agravou no grupamento dos assistentes C, no 

qual 60% fizeram tal afirmação. É possível supor que, quanto menor a escolaridade desses 

empregados, menor é seu acesso às informações. 

 Os assistentes não se viam como um público de interesse para os responsáveis pela 

comunicação interna e, para eles, essa era a explicação para receberem poucas informações. 

Afirmaram, na pesquisa, que as que chegavam a eles eram insuficientes ou repassadas de 

forma fragmentada e que, por isso, não causavam impacto em sua realidade. Esse grupo 

relatou ainda que o não acesso às informações se dava porque muitos não tinham 

computador. 

  Diagnosticou-se que as fontes de informação mais expressivas para os assistentes 

eram os colegas e o mural, que apresentou percentual elevado de utilização por esse grupo. 

A intranet não despertava o interesse desse público, apresentando baixos percentuais de uso 

em relação às demais fontes.  Destaca-se o fato de que nenhum assistente C utilizava essa 

fonte de informação. O informativo interno também apresentou baixo percentual em relação 

às demais fontes – colegas e mural. Nos comentários, ficou claro que o jornal mural não 

apresentava uma linguagem muito acessível, como também não priorizava assuntos ligados 

à realidade dos empregados.  

 Verificou-se que alguns meios de comunicação, apesar de não serem muito 

utilizados pelos assistentes A, foram considerados muito importantes por esse público, 

como o e-mail, mencionado especificamente por esse grupamento. Os assistentes B 
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consideraram o mural e o Setor de Gestão de Pessoas como as fontes de maior importância, 

enquanto os assistentes C atribuíram esse mesmo valor aos eventos e, também, ao jornal 

mural. No caso específico dos assistentes C, identificou-se uma maior compatibilidade entre 

o uso e a importância dada às fontes de informações pesquisadas.  

 Pelo expresso no campo do questionário destinado a comentários, foi possível 

observar que alguns assistentes não costumavam ler o mural. Outros atentaram para o fato 

desse veículo não chegar ao setor de Campos Experimentais. 

 Todos os assistentes A disseram utilizar a internet. Já entre os assistentes B e C, um 

número significativo afirmou não saber usá-la.  Ainda sobre a internet, pelos registros nos 

comentários, soube-se que havia empregados, entre os assistentes, que não tinham interesse 

por essa ferramenta, outros que apenas a utilizavam para acessar e-mail e ainda um grupo 

que não sabia sequer ligar um computador.  

 Todos os assistentes A disseram acessar a internet no trabalho. Na maior parte dos 

casos, acessavam diariamente. Mas ainda houve um grupo que disse acessar apenas 

semanal ou mensalmente, o que fez a equipe responsável pela pesquisa inferir que essa 

ferramenta não funcionaria tão bem como veículo de comunicação para esse público, uma 

vez que esses empregados tinham acesso à internet no ambiente de trabalho, mas não a 

utilizavam como ferramenta para obtenção de informação. 

Esse cenário é mais grave no caso dos assistentes B e C, que apresentaram, 

respectivamente, 18,8% e 40% dos empregados sem acesso. 

 Quanto aos e-mails usados para divulgação, verificou-se que quase a metade dos 

assistentes A (42,3%) só lia as mensagens do INFOCNPH
5
 às vezes, enquanto nos grupos 

de assistentes B e C foram encontradas pessoas que nunca haviam lido esses comunicados, 

apresentando percentuais de 18,75% e 50%, respectivamente.  

 A grande maioria dos assistentes disse participar dos eventos internos organizados 

pela unidade. No entanto, notou-se que havia um percentual maior de participação entre os 

assistentes C e que essa participação decrescia na medida em que se passava para os 

grupamentos B e A. Alguns respondentes mencionaram que não eram convocados ou que 

não eram cativados a participar dos eventos, enquanto outros relacionaram a falta de 

participação à natureza de seus trabalhos, como no caso de responsáveis por serviços 

essenciais.  

                                                 
5
 Endereço eletrônico institucional usado para divulgação de comunicados internos. 
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 Com relação às reuniões promovidas pelas chefias, verificou-se que os assistentes C 

foram os que apresentaram maior percentual de não participação nessas reuniões. Uma 

parte deles expressou que considerava as informações transmitidas nesse tipo de reunião 

como regulares ou ruins, o que levou a equipe a questionar se as  informações estavam 

adequadas à realidade deles ou se a linguagem utilizada era acessível a esses empregados.  

 

Ações realizadas a partir dos resultados encontrados 

 

 Tendo como norteador o panorama traçado pela pesquisa, foram implementadas 

algumas ações de comunicação interna com o objetivo de melhorar os fluxos, como 

também estimular uma comunicação participativa e de duas vias. 

 A execução do projeto Agentes de Comunicação tornou possível a criação de um 

espaço de discussão exclusivo sobre comunicação interna, onde empregados de todos os 

setores e grupos tratam assuntos relacionados a esse tema. Por meio dos Agentes de 

Comunicação foi possível dispor os murais em locais apropriados e com uma linguagem 

adequada às expectativas dos assistentes. Também foi com ajuda desse grupo que o 

informativo interno Salada foi identificado como ineficiente e se conseguiu o respaldo para 

a criação do jornal mural Salada Acontece.  

 Cabe lembrar que os empregados designados como Agentes de Comunicação foram 

identificados e legitimados nos grupos dos quais fazem parte, tornando-se porta-vozes 

desses junto à equipe de comunicação e à chefia da unidade. Foi ainda com base nos 

resultados da pesquisa que se decidiu reduzir a quantidade de informações enviadas por e-

mail e buscou-se adequar seus conteúdos aos destinatários. O mural também passou a 

receber cartazes com as mesmas informações divulgadas eletronicamente, mas com uma 

adequação ao veículo. 

 A intranet foi reestruturada e passou a funcionar não só como uma área informativa, 

mas também como um espaço para oferta de serviços das diferentes áreas e setores, tais 

como banco de formulários e documentos. Lá estão disponíveis itens como o calendário de 

eventos da unidade, os processos de trabalho, relatórios de viagem e até mesmo o cardápio 

do restaurante. 

 O Papo com a Chefia, reunião mensal pautada pelos próprios empregados, foi outro 

canal que surgiu para melhorar o fluxo de comunicação na Embrapa Hortaliças. Durante 

esses encontros, os assuntos mais variados são discutidos e todos recebem um 
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encaminhamento ou uma solução na própria reunião. O espaço parece estar se legitimando 

entre a comunidade interna como um ambiente de interação entre a chefia e os empregados. 

 A equipe de comunicação passou a se dedicar mais às questões internas, tendo um 

cuidado maior na divulgação de informações. Nesse sentido, as campanhas passaram a ser 

criadas de forma participativa, com vistas a atender efetivamente os anseios do público 

interno, levando-se em consideração suas crenças e peculiaridades. Como exemplo disso, 

pode ser citada a campanha dos 30 anos da unidade, que teve o selo comemorativo 

escolhido pelo público interno. 

 Diante das ações realizadas e da adoção de uma nova postura frente à comunicação 

interna da Embrapa Hortaliças, acredita-se que essa questão tenha avançado com relação ao 

estabelecimento de uma comunicação com resultados adequados, principalmente junto ao 

grupo de assistente, que apresentou, na pesquisa realizada, maior insatisfação em relação às 

ações de comunicação interna até então empreendidas. 

 

A Comunicação Interna em 2011: O que mudou na visão dos assistentes 

 

Passados dois anos do primeiro diagnóstico sobre a comunicação interna da 

Embrapa Hortaliças e da implementação de melhorias no processo foi realizada uma nova 

pesquisa, visando aferir os resultados obtidos com as ações realizadas, como também 

avaliar a evolução da comunicação interna na Unidade. Embora o levantamento tenha sido 

feito junto a todos os empregados, nesse trabalho foram analisados apenas os dados 

referentes aos assistentes, grupo que na primeira ocasião mostrou maior insatisfação. Para 

facilitar a comparação entre a situação identificada em 2009 e a apurada em 2011 foram 

mantidas as mesmas variáveis que compuseram os questionários aplicados na pesquisa 

anterior.  A pesquisa alcançou 130 empregados (52,2% do total da população), 23 

pesquisadores, 31 analistas e 76 assistentes. 

 Foi possível perceber que um número significativo de assistentes passou a 

considerar suficiente a quantidade de informação recebida no processo de comunicação 

interna. A partir da comparação dos dados é possível verificar que houve uma evolução 

considerável na penetração das ações de comunicação em todos os níveis da função de 

assistente. Em outras palavras, o aumento do índice de respondentes que consideravam a 

comunicação “suficiente” no primeiro diagnóstico para o segundo, aliado à diminuição da 

porcentagem dos que a consideravam “pouca” indica que os empregados obtiveram relativa 
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satisfação com a escolha das ferramentas utilizadas, reconhecendo que a transmissão das 

informações acontecia com uma boa frequência e num formato adequado (tamanho das 

notas, tamanho do texto, formato do material). Aparentemente, apesar da baixa 

escolaridade e, consequentemente, de uma maior dificuldade de leitura, os assistentes C 

encontraram uma comunicação mais adequada ao seu perfil. 

 Em 2009, os assistentes se consideravam um público fora do interesse dos 

responsáveis pelo processo de comunicação. Afirmavam que as informações recebidas eram 

insuficientes ou que só eram repassadas informações convenientes. Percebeu-se que isso 

mudou para grande parte dos entrevistados, o que pode ser atribuído ao fato de hoje 

existirem canais de mão dupla para a troca de informações com esses empregados, que 

passaram a participar do processo de comunicação na Unidade, como também a direcionar 

alguns caminhos a serem seguidos. 

Observou-se ainda que não houve muita mudança na opinião dos assistentes A e B em 

relação à adequação da comunicação à realidade de seus trabalhos. No caso dos assistentes 

C, houve uma redução considerável nas respostas negativas, de 30% para 15,15% e, 

consequentemente, um aumento da resposta positiva sobre o referido assunto. Cabe 

relembrar que os assistentes C, em sua maioria, são operários rurais do setor de campos 

experimentais e possuem apenas o nível fundamental incompleto, enquanto os assistentes B 

e A possuem, respectivamente, nível fundamental completo e médio. Entre esses, são 

encontrados também empregados que possuem formação superior, sendo que a grande 

maioria dos assistentes A exerce funções na área administrativa ou de laboratórios. 

Os assistentes C passaram a reconhecer que há ferramentas de comunicação que estão 

mais próximas da maneira como eles gostariam de ser informados. Isso pode sinalizar que 

as ações de comunicação realizadas a partir de 2009 têm surtindo um efeito positivo nesse 

grupo, que detém a maior quantidade de empregados da Embrapa Hortaliças, com 62 

componentes, o que corresponde a 25% do total. 

Com relação à obtenção de informações na Embrapa Hortaliças, o jornal mural assumiu 

uma posição de destaque após a sua reformulação, saindo de patamares medianos, de 

acordo com a pesquisa de 2009, para se tornar um dos principais meios de comunicação 

interna da unidade. Consolidando as opiniões dos três níveis de assistentes, o jornal mural é 

o meio de informação mais utilizado pelos empregados, como responderam 72,37% dos 

entrevistados. As outras duas fontes de informação mais citadas foram colegas (63,16%) e 

e-mail (59,21%). 
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 Em 2009, os colegas ocupavam a liderança absoluta como o meio de comunicação 

mais utilizado pelos assistentes C, que em 2011 apontaram o jornal mural como principal 

fonte de informação.  

  A partir de 2010, foi utilizada com mais frequência a divulgação de informações 

por meio de cartazes afixados nos ônibus da Unidade. A pesquisa indicou que esse meio 

atinge de forma satisfatória os assistentes, cumprindo bem a função de mídia secundária, 

cujo objetivo é reforçar as informações que foram divulgadas nos meios principais. 

 Os assistentes C também consideraram ferramentas eletrônicas de informação, como 

e-mail, internet e intranet como meios secundários de informação. Assim, infere-se que esse 

é um indicador de que a internet está fazendo parte da vida desse grupo. 

 O Núcleo de Comunicação Organizacional - NCO, eventos e documentos internos 

são as fontes de informação menos relevante para os assistentes. No caso dos documentos 

internos, isso se dá porque o foco desta mídia não é, de fato, os assistentes. Com relação aos 

eventos e ao NCO, o fato de os assistentes não os incluírem como uma fonte de informação 

indica a necessidade de uma investigação mais profunda por parte da equipe de 

comunicação da unidade.  

 Com relação ao grau de importância dos veículos, os assistentes A manifestaram que 

o canal de comunicação SGP perdeu importância no dia a dia do trabalho, enquanto os 

assistentes C mudaram sua opinião em relação à importância do e-mail, intranet e site, 

passando de “pouco importante” em 2009, para um maior grau de importância em 2011. 

 Também é notória a elevação do grau de satisfação dos assistentes em relação à 

reformulação do mural, que passou a ser o Salada Acontece. No caso específico dos 

Assistentes C o resultado é mais evidente, saindo de 20% em 2009 para 69,7% em 2011, 

enquanto que as opiniões de “pouco satisfeito” caíram de 50% para 15,15%. 

 Considerando que as edições do jornal mural são de periodicidade semanal, pode-se 

concluir que 77,27% dos assistentes A, 51,38% dos assistentes B e 67,63% dos assistentes 

C o lêem, pelo menos, uma vez por semana. Isso indica o grau de aceitação e o poder de 

comunicação que esta ferramenta adquiriu após sua reformulação. 

 De acordo com a pesquisa, percebeu-se que o número de pessoas que responderam 

ter acesso à internet no trabalho aumentou entre os assistentes B e C, mas para o último 

grupo foi identificado um aumento no número de pessoas que disseram não saber usar essa 

ferramenta, o que talvez possa ser atribuído ao fato das aulas de inclusão digital, previstas 

para serem oferecidas na Unidade, ainda não terem iniciado, quando da realização da 
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pesquisa.  Houve ainda crescimento na frequência com que os assistentes C utilizam a 

internet no trabalho: 60% dos entrevistados desse grupo utilizam a internet no trabalho pelo 

menos uma vez por semana, enquanto que, em 2009, 50% tinham o mesmo hábito. 

Acredita-se que as mudanças com relação ao acesso à internet possam ser atribuídas à 

recente implantação da sala de inclusão digital na Embrapa Hortaliças. 

 Quanto às mensagens enviadas pelo INFOCNPH, percebe-se que mais assistentes B 

criaram o hábito de lê-los, índice que saltou  de 37,5%, em 2009, para 57,14%, em 2011. 

Também, mais assistentes C criaram o hábito de ler tais mensagens: 48,48%, em 2011, no 

lugar dos 20% de 2009.  

 Com relação à intranet, é interessante notar que essa é uma ferramenta de 

comunicação utilizada com mais frequência pelos assistentes A e B. Entre os assistentes C, 

37,50% dos respondentes afirmaram acessá-la semanalmente. Ainda assim, vale observar o 

índice expressivo de integrantes desse grupamento que nunca a acessaram (28,13%). 

 Com relação aos eventos internos, de 2009 para 2011, percebe-se uma mudança no 

índice de frequência dos assistentes, com um número menor de entrevistados respondendo 

“sim” quanto à participação nessas ocasiões, e um número maior afirmando participar 

apenas “às vezes”, indicando uma mudança nos hábitos. Como na pesquisa não foram 

identificadas as causas dessa mudança, pode-se pensar na hipótese de os assistentes não 

acharem os eventos interessantes ou de não serem estimulados a participar. De forma ainda 

mais intensa que na questão anterior, houve uma queda no índice de participação nas 

reuniões promovidas pelas chefias. 

  

Conclusões: 

 

O que se percebeu ao analisar as duas pesquisas é que houve um aumento na 

eficácia de alguns veículos de comunicação, que passaram a cumprir de forma mais efetiva 

o seu papel junto ao grupo de assistentes, principalmente os assistentes C. O mural acabou 

se tornando o maior exemplo disso, pois passou de um veículo desinteressante para a 

principal fonte de informação. Com a atuação dos agentes, a equipe de comunicação passou 

a entender um pouco mais sobre os desejos e anseios do público interno, podendo, assim, 

adequar as ferramentas ao interesse do público, como também realinhar ações que eram 

realizadas de forma inadequada. Foi por meio dos agentes que se descobriu que o mural 

instalado no campo não era lido porque os operários rurais, em sua maioria assistentes C, 
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não se sentiam à vontade para fazer a leitura no local onde o mural estava afixado, pois  não 

é costume transitar pelo corredor central do setor de campos experimentais. Assim, a equipe 

de comunicação transferiu o mural para o refeitório, onde o grupo costuma tomar café e 

almoçar, permitindo, dessa forma, que as pessoas realizem a leitura do mural sem se 

sentirem constrangidas.  

 Em 2009, a comunicação interna na Embrapa Hortaliças estava começando a ser 

trabalhada, pois na época não havia um planejamento voltado para essa área, o que, de certa 

forma, fica claro nas respostas dos assistentes que apontaram uma grande insatisfação com 

relação à quantidade e à adequação das informações recebidas. A atribuição desses fatores a 

um possível desinteresse, por parte dos geradores de informação, em atingir esse público 

também denotou deficiência da comunicação interna, que além do papel de informar precisa 

atuar como mediadora de relações, promovendo a valorização de todos. O fato da pesquisa 

de 2011 apontar a internet como uma ferramenta de comunicação em potencial para os 

assistentes possibilita aos profissionais de comunicação explorarem mais as mídias digitais 

como intensificadoras da comunicação de mão dupla, pois coloca à disposição novos canais 

capazes de estabelecer fluxos tanto descendentes quanto ascendentes. 

 Mesmo com algumas mudanças positivas, a pesquisa realizada em 2011 ainda 

aponta problemas de comunicação, principalmente no que se refere à comunicação face-a-

face, que é estabelecida nos eventos e reuniões. A diminuição da participação dos 

assistentes aparentemente denota que esses ainda não estão se sentindo parte integrante do 

todo, capazes de compartilhar de atividades que englobem os diferentes grupos de 

empregados, ou mesmo que os gestores não os vejam como fator fundamental na 

legitimação das ações gerenciais, ou como fonte de direcionamento de trabalho.   

 Com as informações levantadas pela pesquisa, acredita-se que ficará mais clara a 

forma como a comunicação interna deverá ser conduzida na Embrapa Hortaliças, sobretudo 

com relação aos assistentes, que demandam um trabalho mais direcionado, capaz de atingir 

o grupo de forma mais eficiente. Sabe-se que é necessário abrir novos espaços que facilitem 

uma comunicação de mão dupla, melhorando os fluxos nas diferentes direções, pois mesmo 

que a pesquisa aponte avanços, a comunicação interna na Embrapa Hortaliças tem ainda um 

longo caminho a percorrer, pois algumas barreiras que foram criadas ao longo dos anos 

serão transpostas somente por meio de uma mudança de cultura, indo muito além da 

adequação dos veículos a um segmento do público interno. 
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 Mais do que simplesmente informar e se fazer entender por meio de canais e 

instrumentos, a comunicação interna precisa monitorar as informações e abrir o diálogo 

com os diferentes grupos funcionais da organização, entendendo que seu papel vai além do 

mero repasse de informações.   

 A comunicação interna precisa ser um processo responsável por uma troca efetiva 

de informação, ou seja, capaz de compartilhar conhecimento e gerar sentido para as ações. 

Entendeu-se que, para a Embrapa Hortaliças ter uma comunicação interna realmente 

eficiente, é necessário que tanto os profissionais de comunicação quanto os gestores estejam 

prontos para facilitar uma interação dialógica, indo além da simples produção e manutenção 

de veículos informativos, atendendo o entendimento de Torquato quanto à comunicação 

interna, que, segundo o autor, tem como missão básica contribuir para a manutenção e o 

desenvolvimento de um clima positivo, propiciando o entendimento das metas estratégicas 

da organização, como explica: 

 

 Gerar consentimentos e produzir aceitação devem ser dois dos principais 

objetivos da comunicação interna. Trabalhando na direção de obter 

consenso sobre o sistema de valores das organizações, a comunicação, em 

determinados momentos, é vital para encaminhar soluções e para atingir 

as metas programadas (TORQUATO, 2002, p.54). 

 

 

 O público interno não pode mais ser tratado de forma padronizada e automática. É 

preciso entender e considerar as diferenças e necessidades de cada segmento do público 

interno, bem como a cultura organizacional, tendo claro que a comunicação na Embrapa 

Hortaliças, ou em qualquer outra organização, deve ser uma responsabilidade compartilhada. 
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